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Atentado terrorista 

Um homem-bomba com explosivos amarrados em volta do peito matou pelo menos 13 pes- ' 
soas.no sábado, do lado de fora de um restaurante popular onde estavam tropas somalis k 
e etiopes na cidade de Baladweyne, na região central da Somália, informaram autoridades í 
locais, O grupo militante islâmico somali Al Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ij 
ataque. "Um homem com uma jaqueta de explosivos entrou inesperadamente na loja de < 
chá, onde soldados e civis se sentavam... e se explodiu", disse um idoso que estava no 
local. Ahmed Nur, falando da cena da explosão. "Eu podia ver os corpos de vários soldados 
sendo carregados, mas eu não podia saber se estavam mortos ou feridos". As tropas eti- 
opes têm lutado contra militantes islâmicos na vizinha Somália pela maior parte da última 
década. Nosso alvo principal eram tropas etiopes e de Ojíbouti que invadiram nosso pais. 
Eles estavam sentados lá", disse o Sheikh Abdiasis Abu Musab, porta-voz da operação 
militar da Al Shabaab Ele disse que o número de mortos no ataque foi de 25. incluindo 
membros de tropas da Etiópia. Djibouti e Somália Mais de 10 pessoas também ficaram 
feridas na explosão perto de uma base militar, disse o legislador local Dahir Amin Jesow à 
Reuters por telefone, de Baladweyne. 

Causou repúdio 

ti 
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Leitor de retina 

Autoridades do Estado de Utah, nos Estados Unidos, estão considerando 
processar um grupo de líderes escoteiros que derrubou uma formação 
rochosa antiga, provocando uma onda internacional de repúdio. Glenn 
Taylor foi filmado por um colega empurrando a rocha avermelhada de 
170 milhões de anos no Parque Estadual Goblin Valley e celebrando de- 
pois com os amigos. Os escoteiros disseram ter recebido ameaças de 
morte após o video ter sido postado online. Os trés homens argumentam 
que a rocha estava solta e poderia ter caído sobre alguém que passasse 
pelo local. O porta-voz da divisão de parques estaduais de Utah. Eugene 
Swalberg, disse que as autoridades estaduais ainda estão estudando se 
processarão os estudantes pelo incidente. 'Este não é o tipo de compor- 
tamento que é apreciado ou que deveria existir nos parques estaduais", 
disse ele ao jornal local Deseret News. "Essas rochas foram formadas por 
literalmente milhões de anos. e deveriam durar muito tempo. Não precisa- 
mos de indivíduos fazendo o trabalho da Mãe Natureza", disse. A organi- 
zação de escoteiros dos Estados Unidos - que tem milhões de membros 
em todo o pais - também condenou a ação e afirmou que tomará medidas 
"apropriadas". 

Condecorado 

A Samsung iniciou os testes de um leitor de retina para dispositivos móveis 
e pretende instalá-lo no seu próximo top de linha, o Galaxy S5. De acordo 
com fontes sul-coreanas do site AndroidSaS. o aparelho utilizará o recurso 
para desbloquear o dispositivo, após reconhecer os "olhos" do dono. Caso a 
informação se confirme, a Samsung estaria dando um passo a frente de con- 
correntes como HTC e Apple, que lançaram seus novos smartphones com 
leitores de impressão digital, o One Max e o iPhone 5S. O scanner de retina é 
mais um dentre tantos itens especulados para o novo Galaxy. Dentre elas, já 
se fala de um novo corpo com materiais metálicos, novo design, processador 
Exynos octa-core de 64 bits e uma câmera de 16 megapixels com sensor 
ISOCELL, que promete aprimoramentos na captura de imagens em baixa lu- 
minosidade e estabilizador óptico. O site aponta, ainda, que o aparelho estará 
pronto para apresentação na Mobile World Congress 2014, que acontecerá 
entre os dias 24 e 27 de fevereiro em Barcelona. Como de costume, a com- 
panhia não se pronunciou sobre os vazamentos 

O oficial da Policia Militar que evitou o roubo de uma motocicleta e baleou 
o suspeito foi condecorado nessa sexta-feira (18) com a Láurea de Mérito 
Pessoal em 1o Grau. o grau mais alto da honraria da corporação, segundo 
a Secretaria da Segurança Pública. O proprietário do veiculo filmou o rou- 
bo, que aconteceu há uma semana na Zona Leste de São Paulo. A conde- 
coração é concedida a policiais que se destacam em atos de bravura. Ele 
também recebeu um elogio publicamente no Quartel do Comando-Geral 
durante a entrega da honraria. O oficial da PM de 45 anos presenciou o 
assalto, deu voz de prisão ao suspeito e, ao perceber que o jovem esta- 
va armado, atirou. O rapaz baleado. Leonardo Escarante Santos, de 18 
anos. recebeu alta do Hospital do Tatuapé na tarde desta quinta-feira (17) 
e foi levado para um Centro de Detenção Provisória (CDP). 

COLUNA DA DIJÉ 

dije.rb@ hotmail. com 

Ao mestre com carinho 

Ao professor cabe a nobre e difícil missão de en- 
sinar o ABC das letras e da vida. A primeira pro- 
fessora ô como o primeiro amor, ninguém jamais 
esquece. Nela nos espelhamos, nos inspiramos 
e até nos influenciamos ao ponto de também 
querer ser professor "quando crescer". 
é a ela a quem recorremos quando o colega pe- 
ralta nos dirige alguma invertida, como a cutuca- 
da de lápis, por exemplo. É a opinião dela que 
conta quando queremos homenagear a mamãe 
e o papai nas festinhas alusivas ao Dia dos Pais 
e das Mães na escola. 
Lembro com carinho da minha primeira profes- 
sora, a Dulcinete. da escola Urbano Rocha, Foi 
ela quem me ajudou a dar os primeiros passos 
no mundo das letras. Ensinou-me o Bé-a-bá, o 
a-e-i-o-u. E assim tomei gosto por este maravi- 
lhoso mundo da leitura e da escrita. 

Ao professor é atribuído o mérito de abrir os 
olhos de alguém, dar cabo à pior cegueira que, 
ao contrário do que dizem, não é aquela de 
quem não quer enxergar, mas sim a de quem 
não sabe ler. 
Eu sou do tempo em que o aluno respeitava o 
professor como autoridade na sala de aula, mas. 
sobretudo, como pessoa. Sou do tempo do giz, 
do quadro negro, da prova mimeografada, da 
obrigatoriedade de cantar o Hino Nacional no 
portão da escola e de tantas outras prerrogati- 
vas, que acredito terem contribuído com o que 
tenho de melhor na minha formação escolar. 
Infelizmente, junto com a modernidade tecnoló- 
gica e o carinhoso tratamento (tia), veio também 
o desrespeito ao mestre e a ousadia amparada 
pela chamada liberdade de expressão, que mui- 
tas vezes é confundida com anarquia na sala de 

Dijé Guedes 
aula. 
Vejo com repúdio e tristeza as estatísticas de 
agressões verbais, morais e até físicas de alu- 
nos contra professores. E o que é pior: aconte- 
cem na própria sala de aula, onde deveria reinar 
o silêncio e a compenetração de todos. Se não 
pelo aprendizado, que fosse em respeito aos de- 
mais presentes. 
Então me surge espontaneamente a pergunta: 
como será que tais indivíduos tratam os pais. em 
casa? Em seguida, me vem automático e instan- 
taneamente a resposta; eles não lhes ensinaram 
a lição de casa. 
Dedico a coluna de hoje aos nossos amados 
mestres pela passagem de 15 de outubro. Dia 
dos Professores. 
Aos caríssimos leitores, bom domingo e uma 
produtiva semana 

- "CASA DE FERREIRO, ESPETO 
DE PAU" 
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O velho ditado popular pode ser 
bem aplicado à Delegacia Civil de 
Imperatriz. É comum ver carros de 
placa cinza estacionados na área 
destinada somente para veículos 
oficiais, na rua João Lisboa, em 
frente ao 1o Departamento de Poli- 
cia. O motivo pelo qual esses con- 
dutores infratores são "isentos" de 
cumprir a Legislação de Trânsito é 
um mistério. 

- HORÁRIO DE VERÃO 
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Hoje (20) começa o horário de 
verão e os relógios nas regiões Sul. 
Sudeste e Centro-Oeste devem ser 
adiantados uma hora, até o dia 17 
de fevereiro. O Maranhão nâo adere 
ao novo horário, mas a rotina dos 
maranhenses passará por mudan- 
ças. O horário de funcionamento 
de alguns órgãos públicos e bancos 
seguem o fuso horário de Brasília 
e terá o horário de atendimento al- 
terado. Os bancos vão abrir às 9h 
e fechar às 15h, diferente de antes 
que era das lOh às 14h. Muda tam- 
bém os horários dos voos, assim 
como a programação da televisão. 
O objetivo do horário de verão é 
economizar energia. A medida foi 
instituída pela primeira vez no verão 
de 1931/1932 pelo então presidente 
Getúlio Vargas. Ela é adotada sem- 
pre nesta época do ano, quando os 
dias são mais longos devido à po- 
sição da Terra em relação ao Sol, 
tornando a luminosidade natural 
melhor aproveitada. 

- PLANO DE SANEAMENTO 
BÁSICO DE IMPERATRIZ 
Depois do I Fórum de discussão 
realizado entre poder público e so- 
ciedade civil na sexta-feira (18), o 
representante técnico da empresa 
Pavicol Construções e Locações, 
responsável pela elaboração do 
Plano de Saneamento Básico do 
Município de Imperatriz. Francisco 
Robson Saraiva Martins, garantiu a 
conclusão do Plano num prazo de 
nove meses O prefeito Porto lem- 
brou ainda que é de suma relevân- 
cia a participação dos segmentos 
da sociedade civil organizada na 
elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Imperatriz. 
"Nós temos como contribuir e suge- 
rir para que, juntos, possamos en- 
contrar as soluções dos problemas 
nessa área ambiental", concluiu. 
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Policia divulga imagem do assaltante que conseguiu fugir 

Polícia identificou um dos assaltantes 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar divulgou a imagem do 
assalto ocorrido por volta das 13h40 
de sexta-feira (19). Dois homens em 

uma Biz vermelha assaltaram a loja Áudio 
e Vídeo, localizada na rua Luís Domingues, 
entre as ruas Piauí e Maranhão, no Centro. 
O assaltante, de aproximadamente 20 anos, 
entrou no local e anunciou o assalto. Ele es- 
tava com um revólver calibre 38. Como não 
havia dinheiro no caixa, os criminosos leva- 
ram dois módulos avaliados em R$ 7 mil. 

Em seguida, fugiram pela rua Ceará, 
sentido Nova Imperatriz. O proprietário 
saiu até a porta no exato momento que 
passavam dois policias militares do Es- 
quadrão Águia. Eles saíram em persegui- 
ção aos assaltantes. No cruzamento da 
Avenida Ceará com Dorgival Pinheiro de 
Sousa, uma motociclista entrou na frente 
da motocicleta da PM e houve uma coli- 
são. Os criminosos fugiram e os policiais 
foram socorridos pelo Serviço Móvel de 
Urgência (Samu). Os PMs tiveram apenas 
luxações no ombro e perna. 

Motociclista desafia leis de 

trânsito com excesso de carga 

O excesso de carga chamava a atenção de quem passava pela rodovia 

Na tarde dessa sexta-feira (18), uma in- 
ternauta que viajava de Açailândia para Impe- 
ratriz flagrou uma infração de trânsito na BR- 
010. O excesso de carga chamava a atenção 
de quem passava pela rodovia. Além da mo- 
chila nas costas, o passageiro da moto senta- 
va em cima de seis sacos que, visivelmente, 
estavam além do limite de carga que poderia 
ser transportado em uma motocicleta. 

"Além da altura da carga, o que mais me 
chamou a atenção foi a velocidade que ele es- 
tava. Eu estava de carro, a 80 km/h, e a moto 
estava a uma velocidade muito acima. Nós ti- 
vemos que acelerar para acompanhar a moto 

e conseguir tirar a foto", disse Cristyane Cos- 
ta, que registrou a infração e postou a foto em 
uma rede social. 

De acordo com Código de Trânsito Brasi- 
leiro, o excesso de carga é uma infração su- 
jeita a multa no valor de R$ 127,69 e cinco 
pontos na carteira. Nesse caso, cabe ainda o 
transbordo por excesso de carga. Quando o 
veiculo estiver transportando carga acima do 
permitido da sua capacidade ou da via, o que 
for excedente deverá ser retirado do veículo. 
O transbordo é condição para que o veículo 
seja liberado e os custos da operação ficam a 
cargo do proprietário/condutor. (Imirante) 

Bandidos assaltam delegada 

em São Luís Gonzaga 

Durante a madrugada de sexta-feira 
(18), equipamentos da Delegacia de São 
Luís Gonzaga do Maranhão foram furta- 
dos. A cidade fica a cerca de 500 km 
de Imperatriz. De acordo com informa- 
ções policiais, os criminosos entraram 
no distrito pelo telhado da delegacia. As 
portas do local foram arrombadas. Na 
ocasião, os criminosos conseguiram le- 
var 11 papelotes de maconha, uma por- 
ção de semente de maconha, crack, um 
aparelho de DVD e o monitor do compu- 
tador do gabinete do delegado. 

A droga havia sido apreendida, na 
quinta-feira (17), na residência de uma 
adolescente de 15 anos, localizada no 
bairro Mendes Júnior, naquela cidade. 
Na ocasião, a adolescente e dois ho- 
mens, identificados por Carlos André 
Vieira, 32 anos, "Carlinhos do João pe- 
dreiro" e Natalino Lopes Cardoso. 25 
anos, o "Natal", foram encaminhados à 
delegacia. 

"Natal" teria envolvimento no roubo 

de uma residência no dia 16, na rua 
São Benito, no bairro Centro. Durante 
a ação criminosa, ele subtraiu um no- 
tebook, um aparelho de som, um mini 
caixa de som, entre outros aparelhos. 
Os produtos foram trocados por droga 
na casa da adolescente. 

Natalino Lopes Cardoso foi autuado 
em flagrante delito pelos crimes de tráfi- 
co de drogas, associação para o tráfico, 
corrupção de menores e furto. A ado- 
lescente assinou um Boletim de Ocor- 
rência (BCO) e foi entregue ao Conse- 
lho Tutelar, pois a mãe, que também é 
traficante, conseguiu empreender fuga 
no momento da prisão. 

Os procedimentos foram lavrados 
pelo delegado Day Robson, titular do 
2o DP de Bacabal. Os criminosos ainda 
não foram localizados. Os policiais do 
15° BPM estão em incursões a fim de 
identificar os assaltantes. As investiga- 
ções estão sendo realizadas pela 16a 

Delegacia Regional, em Bacabal. 

Definida nova mesa diretora do 

Conselho Municipal de Saúde 

Foto: Divulgação 

Em plenária votada na última quinta-feira 
(17), foi eleita a nova mesa diretora para o biê- 
nio 2013/2014 do Conselho Municipal de Saú- 
de de Imperatriz. A nova mesa tem a seguinte 
composição: João Assunção Martins (Joca) 
- presidente; José Alves Costa - Vice-presi- 
dente; Robson Sousa Silva - 1° Secretário; e 
Josenólia Araújo Almeida - 2° Secretária. 

Os conselheiros de saúde eleitos para 
mandatos de dois anos tomaram posse no 
último dia 09 e esta foi a primeira reunião da 
nova base. Após definição da mesa diretora 
foi dado início aos trabalhos e, na oportunida- 
de, já foi aprovado o Plano de Contingência 
do Combate à Dengue. 

Segundo novo presidente João Martins, 
foi aprovado também nesta reunião os calen- 
dários 2013 (novembro e dezembro) e 2014 
das reuniões ordinárias do conselho que 
ocorrerá toda 2° quinta-feira do mês, sendo 
aberta à comunidade. "As extraordinárias se- 
rão realizadas a depender das demandas", 
ressalta João Martins. 

Ele informa ainda que foi criada nesta 
reunião as comissões do Conselho: CIST - 
Comissão Intergestora Saúde do Trabalha- 
dor; Acompanhamento da Rede Hospitalar; 
Acompanhamento da rede de postos dos ser- 
viços públicos e privados; Licitação e Contra- 
tos: Orçamento e fiscalização. 

João Martins ressaltou em reunião que o 

Conselho Municipal de Imperatriz está aber- 
to a críticas, denúncias e sugestões. "Quem 
tiver interesse deve nos procurar aqui na 
Secretaria Municipal de Saúde, localizada 
na Avenida Dorgival Pinheiro de Souza, de 
segunda a sexta, das 14h às 18h", afirma o 
presidente. 

Ele destacou ainda que o conselho é de 
grande importância para o funcionamento da 
saúde de Imperatriz, "porque sem ele a saúde 
não funciona. O conselho é o controle social 
da saúde, é ele que fiscaliza, dar parecer e 
sugestões", explicou, ressaltando que por 
isso é importante a participação de todas as 
entidades. 

Conselho Municipal de Saúde de Impera- 
triz - Foi instituído sob a Lei n0 644/91, de 1° 
de novembro de 1991, e consolidado pela Lei 
n0 1.272, de 18 de novembro de 2008. Sua 
composição é 50% de entidades de usuários, 
25% de entidades de trabalhador de saúde e 
25% de representação do governo, de presta- 
dores de serviços privados - conveniados ou 
sem fins lucrativos. 

Os Conselhos Municipais de Saúde são 
órgãos permanentes e deliberativos com re- 
presentantes do Governo, dos prestadores 
de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
Atuam na formulação de estratégias e no con- 
trole da execução da política de saúde, inclu- 
sive nos aspectos econômicos e financeiros. 

Restaurante Popular está sem atendimento 

devido sobrecarga de tensão elétrica 

m 
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Análises realizadas por técnicos apontam que o problema se concentra na rede de média tensão 

O Restaurante Popular, responsável por 
servir mais de 600 refeições diárias, bene- 
ficiando a população de Imperatriz com ali- 
mentação saudável, balanceada e de baixo 
custo, está sem atendimento ao público há 
quase duas semanas, devido a um problema 
de sobrecarga de tensão na rede de energia 
elétrica. 

De acordo com as informações prestadas 
pelo coordenador do Restaurante Popular, 
Amauri Freitas, logo após a identificação do 
problema elétrico na unidade, imediatamente 
os órgãos competentes foram acionados. 

"Conseguimos identificar o problema no 
Restaurante pela falta de água, após a bom- 
ba d'água ter sido danificada pelo aumento da 
tensão. Imediatamente chamados um técnico 
particular e logo foi constatado que a tensão 
estava alta. Também tivemos algumas percas 
em pequenos equipamentos como lâmpadas, 
ventiladores e aparelhos de ar condicionado. 
Entramos em contato com a Companhia Ener- 
gética do Maranhão - CEMAR, que compare- 
ceu ao restaurante e informou que o problema 
foi identificado no transformador particular da 

unidade. No entanto, após minuciosa ave- 
riguação da equipe da Citeluz, realmente foi 
constatado que o problema era na rede da CE- 
MAR e que teríamos que aguardar um pouco 
mais para reabrirmos o Restaurante", detalhou 
Amauri. 

As análises realizadas pelos técnicos da 
empresa Citeluz, confirmadas pelo diretor do 
Departamento de Iluminação Pública do Mu- 
nicípio, Eronilson Santos, apontam que o pro- 
blema se concentra na rede de média tensão. 

"Foi realizada a medição no transformador 
do Restaurante Popular e constatado não ha- 
ver nenhum problema que ocasionasse a ele- 
vação da tensão. O que se percebeu foi uma 
alteração de carga na rede de média tensão, 
de competência da concessionária de energia 
elétrica", explicou Eronilson. 

O certo é que a coordenação do Restau- 
rante Popular revelou em entrevista que tem a 
esperança do problema se normalizar o mais 
rápido possível. "Espero que no início da próxi- 
ma semana seja normalizado o fornecimento da 
energia elétrica da unidade e que o nosso públi- 
co não tenha mais tantos prejuízos". [ASCOM] 
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Car/av Lucena: investindo ms tintas, 

conquistou sucesso no setor imobiliário 

Investindo em um ramo segmentado da construção civil, a pintura, o empresário Carlos Lucena obteve sucesso por meio da loja Auto Tintas 

Hyana Reis 

Convivendo desde a adoles- 
cência com o comércio e o 
ramo da construção civil, 
Carlos Lopes Lucena foi, 

aos poucos, construindo seu próprio 
negócio e o futuro como empresário. 
Atualmente, é dono da loja Auto Tin- 
tas e investe no 

% % Comecei a trabalhar com 13 anos 

de idade em uma loja de um tio 

meu, no ramo da construção civil. 

No dia que eu entrei na loja, eu 

sabia que queria ter uma empresa. 

ramo da pintura, 
em uma cidade 
que a cada dia 
mais cresce no 
setor imobiliário. 

pois tinha que ir lá semanalmente, e 
preferi vender", acrescenta. 

Logo após, o empresário resolveu 
comprar sua atual loja, Auto Tintas, 
que existe há 34 anos, mas há 12 
está sob direção de Carlos Lucena. 
Antes de assumir a loja, esta era 

especializada em tinta automotiva e 
imobiliária, mas o empresário optou 

por manter ape- 

Trajetóría - O 
sonho de ser em- 
presário começou assim que come- 
çou a trabalhar no ramo, conta Carlos 
Lucena. "Eu comecei a trabalhar com 
13 anos de idade em uma loja de um 
tio meu, no ramo da construção civil, 
a ConstruLar. No dia que eu entrei na 
loja, eu sabia que queria ter uma em- 
presa. Foi uma vontade que me deu 
no primeiro dia de trabalho". 

Conta que por 5 anos trabalhou na 
loja, que oferecia quase de tudo que 
era necessário no ramo da constru- 
ção: "Ferragens, conexões, material 
elétrico, louça, uma loja completa"," 
acrescenta. Mas garante que sempre 
se identificou com as tintas; "Foi as- 
sim que começou meu interesse oor 
esse ramo", des- 

• w fv mercado tende à especialidade. 

Na minha loja, eu consigo atender 

quem vai comprar tinta com muito 

mais propriedade. 

taca. 
Depois de 

sair da loja do 
tio, Carlos Lu- 
cena deu seu 
primeiro passo 
como empresário. "Por 7 anos traba- 
lhei com Cícero Lima, que na época 
queria pôr uma loja de tinta automo- 
tiva. Depois de trabalhar diretamente 
com isso, vi que era o que eu queria. 
Então saí e comecei minha primeira 
empresa, a Imperatriz Auto Tintas, no 
ramo da tinta automotiva". Depois de 
5 anos, ele se arriscou e montou uma 
filial no Pará, "mas ficou complicado, 

nas a tinta de 

construção civil. 
"Optei por dei- 
xar apenas tinta 

imobiliária para 
dar um atendi- 
mento especiali- 
zado e melhor", 

justifica. 
Conta que outras razões também o 

motivaram a optar apenas pelo ramo 
imobiliário. "O ramo de tinta automo- 
tiva não cresce, pois hoje ninguém 
quer reformar um carro velho, pois há 
uma grande facilidade em comprar 
um carro novo. Vi que o mercado 

imobiliário era um mercado diferente, 
e é um ramo que cresce bastante em 
Imperatriz atualmente". 

Problemas de saúde também o 
afastaram das tintas automotivas: 
"Comecei a ficar alérgico a esse tipo 
de tinta. Hoje eu tenho um proble- 
ma respiratório se eu ficar exposto a 
esse cheiro, ao contrário da tinta imo- 

biliária", ressalta. 

e temos hoje uma loja com bastante 
clientes, uma liquidez muito boa, tem 
um giro rápido de mercadoria. Estou 
muito satisfeito com a minha empre- 
sa", garante Carlos Lucena. 

A empresa também apoia um pro- 
jeto de capacitar mais mulheres para 
o ramo da tintura. "Fizemos uma par- 
ceria com o Instituto Federal do Ma- 
ranhão (Ifma) e contribuímos com um 
curso que capacitou 100 mulheres 
para ser pintoras. Também estamos 

patrocinando a ida delas para visitar 
a fábrica da Coral", conta. 

O segredo de tanto sucesso ele 
afirma ser a segmentação. "O mer- 
cado tende à especialidade. Muitas 
lojas de material de construção ofe- 
recem uma infinidade de produtos, 
mas não possui uma variação de 
produto tão grande quanto uma loja 
especializada, e muitas vezes os 
funcionários não entendem de tudo. 
Na minha loja, eu consigo atender 
quem vai comprar tinta com muito 
mais propriedade, pois aqui a lingua- 
gem é de tinteiro, conhecemos bem 
o produto". E, por meio da loja, ele 
conta que conquistou uma vida es- 
tável ao lado da esposa e dos dois 
filhos. 

Associação Comercial - Recen- 
temente, o empresário comemorou 
outra vitória: foi 
convidado a ser 
diretor de negó- 
cios da Associa- 
ção Comercial 
e Industrial de 

Imperatriz (ACII). 
Desde o início 
deste ano, ele 
faz parte da diretoria, objetivando 
contribuir com o setor empresarial e 
comercial da cidade. 

"Fiquei muito feliz pelo convite e 
estou dando minha contribuição. Eu 
gosto de me envolver em entidades 
que pensem no coletivo. Eu acho que 
as pessoas só têm crescimento real 
quando crescem no coletivo, pois o 

■:.:v 

ii Sou filho desta terra e não pen- 
so em sair. Se eu não conseguir 

crescer dentro do que eu conheço, 

como vou crescer em um local 

desconhecido? 

individual é momentâneo, o coletivo 
tem estabilidade", afirma Carlos Lu- 
cena. 

Futuro- Para o futuro da empresa, 
Carlos Lucena afirma: "Sempre al- 
mejo crescer e abrir mais empresas". 
Mas diz que este crescimento não é 
só para si, mas para o desenvolvi- 
mento da cidade, e garante que sair 
de Imperatriz não faz parte dos seus 
planos. "Sou filho desta terra, meus 
pais foram a 5a família a chegar aqui 
em Imperatriz. Então, se eu não con- 

seguir crescer 
dentro do que eu 
conheço, como 
vou crescer em 
um local desco- 
nhecido?", ques- 
tiona. 

Ele garante 
que está satisfeito com a prosperi- 
dade dos seus negócios na cidade e 
não pretende se mudar. "Já tive opor- 
tunidade em abrir lojas fora da cida- 
de, mas não tenho interesse. Estou 
satisfeito com o que conquistei aqui. 
Minha empresa poderia estar maior 
em outra cidade, mas estou feliz 
aqui", finaliza. 

Crescimen- 
to - Ao longo de 
12 anos à frente 
da Auto Tintas, 
Carlos Lucena 

avalia que a empresa obteve mais lu- 
cro em suas mãos. "Quando comprei 
essa empresa, o faturamento em um 
tempo bom era de R$ 50 mil, incluin- 
do tinta automotiva e imobiliária. Eu 
tirei a tinta automotiva e vendo hoje 
R$ 250 mil", destaca. 

Há quase um ano, devido ao su- 
cesso da loja, o empresário abriu mais 
uma Auto Tintas. "Abrimos uma filial n 
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► 7a FEIRA DO EMPREENDEDOR 

Agronegócio é destaque na programação 

Realizada pela primeira vez em Impe- 
ratriz, a 7a edição da Feira do Empre- 
endedor contará com uma programa- 

ção especial dedicada aos produtores rurais. 
O cronograma de atividades, composto por 
palestras e oficinas que tratam do agrone- 
gócio, objetiva contemplar as características 
regionais e econômicas, oferecendo o que 
é mais viável para os empreendedores da 
região. 

"O intuito da feira é gerar oportunidade 
de negócios. Então, além da parte dedicada 
para o conhecimento com palestras e ofici- 
nas, nesse evento nós iremos ter também 
fornecedores de máquinas e equipamentos, 
expositores apresentando serviços e produ- 
tos e eventos como o painel de sustentabi- 
lidade; e isso serve tanto para quem já tem 
negócio e quer ampliar e inovar, quanto para 
quem ainda pretende abrir", explica a analis- 
ta do Sebrae. Paula Waldira Ferreira. 

Dentre os temas que tratarão de assun- 
tos voltados para o homem do campo estão 
o sistema de irrigação na horticultura e fru- 
ticultura, programas e ações da Secretaria 
Estadual de Pesca e Aquicultura e linhas 
de crédito para produtor rural. Além disso, 
a feira oferecerá oficinas para ajudar nas 
questões financeiras e de atendimento para 
os empreendedores rurais que buscam ca- 
pacitação para a gestão de seus negócios 
agropecuários com maior eficiência e com 
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Potrocinadores; 

A T edlçSo da Feira do Empreendedor contará com uma programação especial dedicada aos produtores rurais 

foco em empreendedorismo e liderança. 
O presidente do Sindicato Rural de Impe- 

ratriz, Sabino Costa, enfatiza a importância 
do evento para a qualificação dos produto- 
res da região. "O produtor é um empreende- 
dor! E hoje no setor rural o grande desafio 
que nós temos é a inserção da tecnologia 

na atividade produtiva, pois precisamos ter 
informação e conhecimento para imple- 
mentar em nossas áreas. E, com a feira do 
empreendedor disponibilizando palestras e 
oficinas tratando desses temas, é de suma 
importância a presença dos produtores no 
evento." 

As inscrições para participar das pales- 
tras e oficinas são gratuitas e podem ser re- 
alizadas na Unidade do Sebrae de Impera- 
triz ou pelo site da Feira do Empreendedor: 
www.feiradoempreendedorma.com.br. Para 
mais informações, basta ligar no telefone do 
Sebrae (99) 3525-2254 ou 0800 570 0800. 

Professores de Buritirana são 

homenageados com festa 

Deputado Léo Cunha afirma: "Lutar pela construção do 

Cais do Porto em Imperatriz é meu foco desde 2008" 

., 
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As festividades tiveram apoio das secretarias de Assistência Social, Educação e Esportes 

Em comemoração ao Dia do Professor, a 
administração municipal de Buritirana, junto 
com a Secretaria de Educação, promoveu um 
evento que contou com a presença de servi- 
dores da educação municipal e convidados. 
O evento foi realizado nas dependências do 
Clube Nogueirão Show, na noite de sába- 
do (12). A comemoração contou, ainda, com a 
presença do prefeito Vagtonio Brandão, verea- 
dores e secretários. 

A secretária de Educação. Edinecy Costa, 
agradeceu ao gestor e ressaltou: "Nós esta- 
mos muito felizes em ter nosso trabalho re- 
conhecido. É muito boa essa integração entre 
professores e gestor público, isso só vem a 

nos dar cada vez mais força para lutar em prol 
da educação de nossa cidade". 

Durante o evento, foram sorteados brin- 
des aos professores e convidados presentes, 
além de música ao vivo com cantores locais. 
Em sua fala. o prefeito Vagtonio parabenizou 
os profissionais da educação e falou dos inú- 
meros investimentos que têm sido feitos para 
melhorar a qualidade de vida e o aprendiza- 
do dos alunos e professores. "A educação é 
a base de uma sociedade. Pensando nisso, 
temos valorizado e vamos continuar valorizan- 
do nossos professores, pois onde existe edu- 
cação, existe também progresso, e é isso que 
queremos para nosso município", finalizou. 

Deputado Léo Cunha 

A atual situação do Cais do Porto de Im- 
peratriz tem sido foco das preocupações do 
deputado Léo Cunha (PSC). Desde 2008, o 
parlamentar vem lutando com o objeitvo de 
viabilizar os recursos necessários para que 
seja construído um novo cais na cidade. Ao 
longo do seu mandato, Léo Cunha já encami- 
nhou duas indicações ao Governo do Estado, 
e nessa semana estará mais uma vez ratifi- 
cando o pleito na Assembléia Legislativa. 

Ao justificar seu empenho, o deputado des- 
taca que o cais da cidade encontra-se total- 
mente destruído, devido ao desgaste do tem- 
po, pois existe há mais de 20 anos. A situação 
faz com que o a estrutura deixe de oferecer 
segurança aos passageiros das embarcações 
que atracam no porto, principalmente as cen- 
tenas de pessoas que embarcam em direção 
ás praias nos finais de semana e. também, aos 
pescadores. 

Segundo informações da Marinha, em Im- 
peratriz há 4.900 pessoas habilitadas, e o nú- 
mero de embarcações inscritas alcança 5.000. 

Essa quantidade dá uma dimensão da grande 
movimentação de operações de embarque e 
desembarque realizadas no cais da cidade. 

"Com uma nova estrutura, estaremos ga- 
rantindo um mínimo de segurança às pessoas, 
sem falar nos outros benefícios que trará à ci- 
dade", destaca Léo Cunha. O deputado enfati- 
za que o novo cais irá fortalecer o turismo pelo 
Rio Tocantins, atraindo mais pessoas à cidade 
e, em conseqüência, aumentando a oferta de 
emprego e renda. 

Mas para que ocorra a construção devem 
ser firmadas parcerias entre os governos mu- 
nicipal, estadual e federal, por meio do Ministé- 
rio do Turismo, e é com esse objetivo que Léo 
Cunha vem insistindo. "Não vou desistir, pois 
sei da importância que essa obra tem para a 
população, tanto de Imperatriz como de outros 
municípios, que tem no transporte fluvial um 
dos principais meios de deslocamento, princi- 
palmente em direção às praias, mas também 
a outras localidades e muhicípios próximos", 
explicou. 

Prefeito Vagtonio participa de comemorações ao Dia da Criança 

O prefeito de Buritirana. Vagtonio 
Brandão, realizou na semana da criança 
comemorações alusivas à data. As festi- 
vidades tiveram apoio das secretarias de 
Assistência Social, Educação e Esportes. 
As crianças que compareceram partici- 
param de brincadeiras e distribuição de 
brinquedos. 

O evento contou com a participação do 
prefeito Vagtonio Brandão, do presidente 
da Câmara, Solimar Sousa, e professores 
de algumas escolas. O gestor municipal 
conversou com crianças e participou de 

brincadeiras, além de fazer a distribuição 
de brinquedos. 

Com a realização de mais esse even- 
to, a população de Buritirana pôde acom- 
panhar de perto a preocupação que o atu- 
al gestor tem com a realização de eventos 
que venham a proporcionar diversão e la- 
zer para o bem-estar das crianças e ado- 
lescentes do município. 

Para o prefeito Vagtonio, o Dia das 
Crianças é de grande importância, tendo 
em vista que são o futuro do Brasil e de 
uma sociedade melhor para todos. 
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COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCA! 

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

(99) 3525-7215 / 8154-3237 / 9157-0544 

www. centra/alarme, com. br / centralalarme@hotmail. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhão 
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100 Eventos de Capacitação 
Oficinas 

Workshops 
Painel De Oportunidades 

Palestras 
Encontro de Negócios 
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PAULO HENRIQUE AMORIM 
"As perspectivas para o Brasil 2014" 

07/11 - 20h 

DR. REY (Dr. Hollywood) 
"Empreendendo no Mercado da Beleza" 

08/11 - 20h 
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Na última segunda-feira (14), véspera de feriado, o grupo Dexters comandado por 
Júnior Lima, Amon Lima e Júlio Torres se apresentou no New Palace Eventos. Tocan- 
do os hits da atualidade, a banda atraiu um grupo seleto de jovens da cidade que se 
divertiram até o sol nascer. A coluna Vitrine do Jornal Correio Popular marcou presen- 
ça no evento e garantiu os melhores clicks. (Foto: Kennedy Rocha) 
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BELDADES - As irmãs La/s e 
Larissa Oliveira sempre marcam 
presença nas melhores baladas ® 1 Chadia A/l Jawabri. Letiae Cavalcante. KilOare Adriana Blascovich e Henrique Mu/ter Camila Vilarino e amiga 
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Leyane Cunhe. Sielly, Diego e Juf,ano Pvlga Mauríao, Hennque Mullere Júnior Uma. Juho tones e Amon Uma 
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Rhonan GalfaW, Eloane Ma*a e Gatmela Galletti 
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Celulares - Informática & Eletro-eletrônicos 

VISITE NOSSA PÁGINA E 

FIQUE POR DENTRO DE TUDO, 

www.jornalcorreiopopular.com 
facebook.com/jornalcorreiopopular 

ANUNCIE AQUI 

(99) 3525.4043 
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DIA 20 

DROCRIA ECONÔMICA (AV.CETÚLIO VARGAS. 1760-CENTRO) 
DROGARIA SANTA CRUZ II (RUA PADRE CÍCERO, 431-SANTA RITA) 
DROGARIA LIENA FARMA (RUA PERNAMBUCO, 1293-NOVA IMP) 

DIA 21 

FARMÁCIA DO TRABALHADOR (AV. GETÚLIO VARGAS, 540-CENTRO) 
DROGARIA POPULAR DO MARANHÃO (VILA NOVA) 

DROGARIA KARAJÁS (R. QUINTINO BOCAIÚVA-BOM SUCESSO) 

Receitas 

pratos fáceis e rápidos 

PUDIM DE LARANJA FAC1L 
Ingredientes 

- 1 lata de leite condensado 
- 1 lata de leite 
- Use a lata de leite condensado vazia para 
medir 
- 1 lata de suco de laranja 
- 2 colheres de farinha de trigo 
- 3 ovos 
- 1 xícara de chá de açúcar 
- 4 colheres de água 
- Raspas de casca de duas laranjas. 

Modo de preparo 

Dissolva o açúcar na água e leve ao fogo baixo por 12 minutos, até formar um cara- 
melo 

Espalhe nas laterais e no fundo de uma forma com buraco no meio de 22cm de diâ- 
metro 

Bata no liqüidificador o leite condensado, o leite, o suco de laranja, os ovos e a 
farinha, junte as raspas e misture com uma colher 

Despeje na forma e leve ao forno médio preaquecido em banho-maria, por 50 minu- 
tos ou até ficar firme 

Retire do fogo e deixe esfriar, depois leve a geladeira por umas duas horas, desen- 
forme e se quiser decore com as raspas de laranja 

www coquetel,com.br/jogos 

CAÇA-PALAWAS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Prostitutas e Jogadores de Futebol 

No avião, o piloto do avião fala: 

—Agora todos olhem para baixo, vocês estão vendo a cidade de Iporanga, que tem 6.000 
habitantes. 

O passageiro vai até cabine do piloto e diz: 

— Fiquei sabendo que nesta cidade só tem prostitutas e jogador de futebol. 

O piloto visivelmente irritado diz: 

— Minha mãe mora lá! 

— Qual é o nome da sua mãe? 

— Maria Josefina! 

— Cara, dizem que ela bate um bolão, hein! 

Tirinhas 

VOU RBV6UR A 
VOCÍS A VMPAP6 POI? 

TRÁS PAS 6RANPÈ5 
CORPORAÇSCS... 

SA9E O OUC « FRUTAS SECAS 
PtSSSRMI PARA AS FRUTAS CRISTAUZAPAS (SUANPO 
FORAm CHA/»i»PAS PARA LUTAR COWTRA OS HU/WtOS» 

V mo. 

P-M . 
CONTROLAM... 

OS iWKWS., 

MORTE AOS 
HUMANOS-' 

MENTIRA 0U6 ESSA PiAPA INFAME S6RA A PRWEIRA 
TISíNUA PO ANOi noz 

-V 

www.coquelel.cmn.Br/iogos 

CM2APINHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 

Sintoma da úlcera 

U" 

t: 

Declatar perante o juiz 

(Uras.) 

t: 

Ocorrência divulgada 
leleiornais 
Vogai do jogoda- velfia 

Dispositivo de drojilos eletrônicos 

Móvel com prateleiras para livros 

Atitude incomum na pessoa pontual 
Improviso de canta- dores nor- destinos 

Grupo sangüíneo 
Aqui está 
~¥~ 

Planeta em que 
vivemos 

(?| 8abá, herói da Literatura infantil 

Comparti- monto de estreBa- rias 

A tempera- tura das pólos 

Vítima do 
aborto 

Matemática (atxev.) 

c 

Sílaba de 'lança- 

Expedição de caça 

(?) supletivo: è realizado à noite 

cOStita 

Terceira pessoa do singular 

Academia Brasileira de Letras (sigla) 

Roupa de Brim tingida com anil 

Letra não usada 
antes do •P 

Sthefany Brito, atriz 

Especiali- dade do artilheiro (fui.) 

Respostas desta cruzadlnha na próxima edição 

II 
f| 

Respostas deste ca;a-palavras na próxima ediçSo 
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np Áries 21-03/19-04 
Você se questiona em relação ao equilíbrio dos as- 
pectos materiais e emocionais em sua vida, neste 
dia em que Lua e Mercúrio se opõem. Procure rever 
prioridades e metas, buscando realizar mudanças 
em sua vida cotidiana! 

b Touro 20-04/20-05 
Você tende a fazer dramas na vida pessoal, pois a 
Lua passa por seu signo e se opõe a Mercúrio. Você 
tende a se focar na faita de sintonia, deixando pas- 
sar as chances de conciliação. Adie conversas e não 
force o convívio! 

E Gêmeos 21-05/21-06 
Você tem dificuldades em concretizar suas idéias, 
neste dia em que Lua e Mercúrio se opõem. Não de- 
sanime diante da falta de ajuda dos mais próximos. 
Foque-se em suas metas, mesmo que o sucesso 
venha somente mais para frente! 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
Um momento de introspecção é trazido pela tensão 
Lua-Mercúrio. Evite a agitação social, pois isso só 
lhe tira do foco do que é mais importante. Recolha- 
-se, evitando assim interferências que lhe desviem 
dos seus interesses! 

Leão 23-07 / 22-08 
Você tende a buscar nos momentos de prazer em 
família uma maneira de compensar as dificuldades 
no trabalho. Porém, Lua e Mercúrio opostos alertam 
que não adianta fugir dos problemas, é preciso en- 
cará-los e gerenciá-los! 

TT? Virgem 23-08 / 22-09 
Lidar com a vida cotidiana fica mais difícil para você, 
neste dia em que Lua e Mercúrio se opõem em sua 
nona casa. Tenha cautela com o que fala e com a 
maneira como age diante dos desafios, sobretudo 
no meio profissional! 

Libra 23-09/22-10 
Questões mais complexas de natureza material de- 
safiam sua habilidade empreendedora, neste dia em 
que Lua e Mercúrio formam oposição. Seja cautelo- 
sa com as finanças, evitando grandes investimentos. 
Aja com economia! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Suas contradições internas se refletem na maneira 
como você expõe as emoções. A oposição Lua-Mer- 
cúrio alerta que sua instabilidade emocional tende a 
se refletir nas relações. Fique recolhida até que as 
coisas se harmonizem! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
Suas contradições internas se refletem na maneira 
como você expõe as emoções. A oposição Lua-Mer- 
cúrio alerta que sua instabilidade emocional tende a 
se refletir nas relações. Fique recolhida até que as 
coisas se harmonizem! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Lua e Mercúrio opostos trazem à tona antigas me- 
mórias e sugerem apegos emocionais que atrapa- 
lham sua paz e felicidade. Permita-se aproveitar a 
vida. não seja tão dura, Que tal buscar a companhia 
das pessoas que você gosta? 

'^Aquário 20-01/18-02 
Você tem dificuldades em dar conta do trabalho e da 
vida familiar, o que lhe deixa um tanto ansiosa hoje. 
A oposição que a Lua estabelece com Mercúrio lhe 
aconselha a agir de maneira mais prática e menos 
emocional! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você anseia por novidades, mas ao mesmo tempo 
tende a se retrair diante do novo, pois Lua e Mercú- 
rio opostos lhe deixam emocionalmente contraditó- 
ria. Você se sente ameaçada diante do que lhe tira 
da zona de conforto! 
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Enem: o impacto sobre a escola 

(*) Fabrício Vieira de Moraes 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tornou- 
-se, nos últimos anos, um dos grandes protagonistas da 
educação brasileira. Para quem vê graves problemas 
nesse exame nacional ou para quem aposta em seus 
benefícios, o fato é que o Enem chegou para ficar e pro- 
vocou um claro impacto na forma como as escolas do 
ensino médio preparam os seus alunos. 

Termos antes restritos ao âmbito pedagógico, como 
habilidades e competências, foram incorporados no dia 
a dia de jovens e suas famílias. A divulgação dos rankin- 
gs preparados pelos jornais respingam (para bem e para 
mal) no prestígio das instituições e afetam mesmo índi- 
ces de matrículas e fidelização de alunos. 

Por essas razões - e por muitas outras -, o Enem 
não pode ser olhado como algo de pouca importância 
por nenhuma escola, tampouco deve ser temido. A di- 

vulgação dos resultados e a realização das provas têm 
de ser previstas no planejamento estratégico adminis- 
trativo e pedagógico, porque de fato são importantes, 
seja para os alunos (e suas possibilidades de acesso 
ao ensino superior, por exemplo), seja para a instituição 
de ensino (que pode se ver às voltas com problemas ou 
surfar na onda, conforme seus resultados). 

Isso quer dizer que é preciso investir mais inteligên- 
cia, trabalho e recursos nas atividades relacionadas ao 
Enem. Estamos falando de olhar com critério para os 
resultados, analisar os gráficos de desempenho, ver os 
pontos fortes e fracos e orientar o trabalho pedagógico, 
para que as turmas seguintes possam se beneficiar do 
aprendizado geral para a instituição, e também preparar 
a comunicação institucional para administrar crises ou 
colocar a banda na rua. 

Em uma palavra: aprendizado. A cada novo Enem, 
a escola tem uma excelente oportunidade de aprender, 

de se aprimorar, refinar métodos, olhar-se com coragem 
para vencer obstáculos e ter metas compartilhadas. O 
-bom gestor não teme o Enem: prepara-se com realismo 
e traça planos para melhorar, sem subterfúgios. 

Muitas escolas vêm conseguindo aprimorar seu tra- 
balho pedagógico dessa maneira, mesmo que off the 
records critiquem o exame e a polêmica muitas vezes 
desinformada que a mídia propaga sobre o que de fato 
os dados significam. Está certo. Afinal, ninguém é obri- 
gado a concordar com a proposta, muito menos com a 
forma com que os dados são divulgados. Mas é uma 
miopia de liderança fingir que nada está acontecendo e 
perder uma chance concreta de levar a escola para um 
novo patamar de qualidade. 

(*) Fabrício Vieira de Moraes é coordenador peda- 
gógico do Ético Sistema de Ensino (www.sejaetico.com. 
br), da Saraiva 

Homens que nunca se apegam: será que um dia mudam? 

* Rosana Braga 

Há quem acredite 
que são eles, os ho- 
mens, que comumente 
não se apegam, como 
se as mulheres fossem 
mais carentes e român- 
ticas. Será que é isso 
mesmo? Entre rótulos, 
fórmulas e crenças, pen- 
so que, especialmente 
nos tempos atuais, tanto 
eles como elas têm lá 
suas defesas e, algu- 
mas vezes, costumam 
ser bem radicais. Mas, 
convenhamos, é verda- 
de que a nossa cultura 

ainda abre mais espaço e, de certa forma, compreende 
mais - pelo menos socialmente - os homens que não 
querem nada sério, que desdenham do compromisso e, 
principalmente, do casamento até a morte. No entanto, a 
pergunta que não quer calar é; até quando ele vai ser as- 
sim? Se você acredita mesmo que "pau que nasce torto, 
morre torto", vai defender que tipos assim não mudam 
nunca. Uma vez "sabonete", sempre "sabonete". Porém, 

não acredito totalmente nisso. É claro que pode até ser 
que os homens tipo George Clooney - um solteiro con- 
victo que já chegou a apostar alguns milhares de dólares 
afirmando que nunca mais vai se casar - existam de fato 
(embora o próprio já tenha sido casado). 

Mas isso não chega a ser necessariamente um ve- 
redicto eterno de que eles nunca mais vão se render ao 
amor, apenas estão defendidos de alguma grande dor. 
Sim, porque toda vez que adotamos uma postura radi- 
cal, ainda mais sustentando uma promessa para "todo 
o sempre", é porque estamos tentando nos proteger de 
alguma decepção sofrida e com a qual foi (e continua 
sendo) muito difícil de lidar. Porém, não se engane. 
Relacionar-se com tipos assim pode ser uma imensa 
armadilha. Sei que muitas mulheres quando conhecem 
um sujeito do tipo "impossível" transformam a conquista 
numa espécie de desafio (e muitas vezes inconsciente- 
mente). Elas acabam acreditando num milagre, isto é, 
algo dentro delas parece dizer: "Comigo vai ser diferen- 
te, ele vai se apaixonar e me assumir". 

Em geral, essas mulheres entram no relacionamen- 
to dando a desculpa de que também não querem nada 
sério, de que estão apenas aproveitando o momento. 
Embora muitas saibam que estão testando seu poder 
de conquista, é preciso ouvir o que eles dizem no mo- 
mento presente. Dificilmente os homens mentem sobre 
não estarem dispostos a se dedicar a um relacionamen- 

to (na verdade nunca vi ou ouvi sobre um que tenha 
repetido durante anos que não queria se casar e, do 
nada, tornou-se um ótimo marido). Se o discurso conti- 
nua sendo, mês após mês, de que não quer se apegar e 
não vai assumir compromisso, é provável que esta seja 
mesmo uma decisão tomada e que raramente ele vai 
mudar de idéia (e se mudar, o discurso não será mais 
o mesmo). 

Por tudo isso, minha dica para as "milagrosas de 
plantão" é que tomem muito cuidado para não viver de 
frustração após frustração, cultivando frases do tipo 
não tenho sorte no amor", "tenho dedo podre para es- 

colher namorados", entre outras. Em vez de culpar o 
mundo por sua mania de se envolver com quem não 
quer se comprometer, que tal parar e se perguntar qual 
é o gancho dentro de si que está atrelado a esse perfil 
de parceiro? O fato é que se você vive encantada com 
quem não quer nada sério, é porque no fundo você tam- 
bém está na defensiva por alguma dor. Mas qual dor e 
até quando senti-la? E principalmente, o que te impede 
de buscar ajuda para encontrar recursos a fim de lidar 
com essa dor e transformá-la em oportunidade real de 
experimentar um amor bom com espaço para ser vivido 
até o fim? 

Rosana Braga é consultora de relacionamento e 
comunicação do ParPerfeito, palestrante, jornalista e 
autora de livros como "Faça o Amor Valer a Pena". 
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Por Ramsés Mesquita * 

Quando o apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, 
disse "Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espi- 
ritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual." 
(1). Ele estava se referindo ao corpo que todos terão na 
ressurreição, ou seja, na volta para o mundo espiritual. 
Este corpo não será material, como muitos pensam, mas 
espiritual. 

Na doutrina espírita este mesmo corpo é chamado de 
perispírito. Allan Kardec cunhou o nome servindo-se de 
uma analogia; "Envolvendo o gérmen de um fruto, há o 
perisperma; do mesmo modo, uma substância que, por 
comparação, se pode chamar perispírito, serve de envol- 
tório ao Espírito propriamente dito."(2). Além de ser um 
invólucro do espírito, pois este, em essência, não tem 
forma determinada como entende os homens, sendo, 
portanto, "uma chama, um clarão, ou uma centelha eté- 
rea", o corpo celestial serve também como uma identida- 
de do espírito. É o que se depreende desta questão de 
"O Livro dos Espíritos": "Como comprova a alma a sua 
individualidade, uma vez que não tem mais corpo mate- 
rial? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido 
na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência 
de sua última encarnaçâo: seu perispírito.'" 

Assim, quando alguém enxerga espíritos numa casa 
mal-assombrada e em aparições de almas com suas 
vestes e adornos, ou vê parentes que já faleceram nos 
sonhos ou em sessões de materializações de espíritos, 
estão vendo os seus corpos espirituais com a forma do 
último corpo material. 

Mas não é apenas o espiritismo e a bíblia que relatam 
a existência do perispírito. Em praticamente todas as re- 
ligiões e culturas, e em todas as épocas da humanidade 
há relatos nesse sentido; "Desde as apreciáveis lições do 

Vedanta quando apareceu como Mana, Maya e Kosha, 
era conhecido no Budismo esotérico como Kama-rupa, 
enquanto no Hermetismo egípcio surgiu na qualidade 
de Kha, para avançar, na Cabala hebraica, como mani- 
festação de Rouach. Chineses, gregos e latinos tinham 
conhecimento de sua realidade, identificando-o segura- 
mente. Pitágoras, mais afeiçoado aos estudos metafí- 
sicos, nominava-o carne sutil da alma. e Aristóteles, na 
sua exegese do complexo humano, considerava-o corpo 
sutil e etéreo. Os neoplatônicos, de Alexandria, dentre os 
quais Orígenes, o pai da doutrina dos Princípios, iden- 
tificava-o como aura. Tertuliano, o gigante inspirado da 
Apologética, nele via o corpo vital da alma, enquanto Pro- 
clo o caracterizava como veículo da alma, definindo cada 
expressão os atributos de que o consideravam investido. 

Na cultura moderna, Paracelso, no século XVI, de- 
tectou-o sob a designação de corpo astral, refletindo as 
pesquisas realizadas no campo da Química e no estudo 
paralelo da Medicina com a Filosofia, em que se nota- 
bilizou. Leibniz, logo depois, substituindo os conceitos 
panteístas de Spinoza pela teoria dos 'átomos espirituais 
ou mônadas", surpreendeu-o, dando-lhe a denominação 
de corpo flufdico."(3). O corpo espiritual é um fenômeno 
da natureza, assim como os seres vivos e seus corpos 
orgânicos, a morte ou desencarnação. a reencarnação e 
a mediunidade. 

A sua existência foi comprovada por intermédio de 
pesquisas realizadas pelos cientistas russos; "As pes- 
quisas começaram num grupo de cientistas localizados 
perto do centro espacial soviético no Cazaquistâo, em 
Alma-Atá. Reuniram-se alguns biologistas, bioquímicos e 
biofísicos para estudar a espetacular descoberta do casal 
Kirlian: uma câmara de alta freqüência que, ultrapassan- 
do a barreira da matéria densa, vai mostrar a contraparte 
imaterial dos seres. Com equipamentos óticos conjuga- 

dos à câmara Kirlian, os cientistas soviéticos tiveram, um 
dia, uma visão maravilhosa que até então era reserva- 
da aos videntes - O CORPO ESPIRITUAL DE UM SER 
VIVO!"(4). José Herculano Pires, grande filósofo espírita, 
complementa: "Os pesquisadores russos compararam 
esse corpo, visto através das Câmaras Kirlian de foto- 
grafia paranormal em conjugação com telescópio eletrô- 
nico de alta potência, a um pedaço do céu intensamente 
estrelado. Esse é o corpo da ressurreição espiritual do 
homem, dotado de todos os recursos necessários para 
a vida após a morte. Esse corpo de plasma físico e plas- 
ma espiritual vai perdendo seus elementos materiais na 
vida espiritual, na proporção exata da evolução do Es- 
pírito (5). O perispírito não é um produto da imaginação 
de religiosos e espiritualistas, mas algo real e concreto, 
corroborado por experimentos científicos. 

Paulo pergunta na primeira epístola aos coríntios: 
Como ressuscitarão os mortos?"; O espiritismo respon- 

de; com o perispírito. O corpo celestial que brilha como 
um "pedaço do céu estrelado", refletindo a glória dos fi- 
lhos de Deus! 

br/ 
(1) 1 Coríntios 15:44 - http://www.bibliaonline.com. 

(2) O Livro dos Espíritos - Allan Kardec - FEB 
(3) Estudos Espíritas - Espírito Joanna de Ângelis/ 

Médium Divaldo Franco - FEB 
(4) A Ciência do espírito - Henrique Rodrigues - O 

Clarim 
(5) Curso Dinâmico de Espiritismo - José Herculano 

Pires - Editora Paidéia 

* Presidente do Centro Espírita André Luiz, formado em 
Letras, Servidor Público Federal .E-mail;centroespirita_ 
andreluiz@yahoo.com // facebook/centroespiritandreluiz 



► SALÃO ROTA DAS EMOÇÕES 

Destinos turísticos do Maranhão é destaque 

Os municípios turísticos maranhenses 
que compõem a Rota das Emoções 
foram destaque, na sexta-feira (18), 

durante a abertura do Salão da Rota das Emo- 
ções, que acontece até este domingo (20) no 
Porto das Barcas, em Parnaiba, no Piauí. 

Realizado pelo Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria 
com os estados do Maranhão, Ceará e Piauí, 
o evento conta com a participação dos 14 mu- 
nicípios que integram o circuito da Rota das 
Emoções. 

Do Maranhão, ao total, fazem parte da 
rota cerca de cinco cidades turísticas, entre as 
quais Santo Amaro. Barreirinhas, Araioses, Tu- 
tóia e Paulino Neves. 

Para o próximo ano, de acordo com o se- 
cretário de Estado de Turismo, Jura Filho, ou- 
tros quatro municípios deverão ser incluídos 
oficialmente ao roteiro, fortificando ainda mais 
a rota, 

"Entram para a rota as cidades de Água 
Doce, Alcântara, Raposa, além de nossa ca- 
pital São Luís. A proposta é evidenciar cada 
vez mais a força e o potencial turístico do nos- 
so estado, dando opções de lazer e entrete- 
nimento para o visitante que certamente vai 
contribuir para que o turista permaneça mais 
tempo no destino aproveitando as opções", 
detalhou o secretário. 

O evento também reservou espaço para 
área de comercialização destinada aos em- 
presários. Do Maranhão participa a comitiva 
de empresários de todos os destinos que inte- 
gram a rota. Até domingo (20) serão pelo me- 
nos três rodadas de negócios. 

O empresário Antônio Bertoldo, de Santo 
Amaro, diz que espera gerar bons negócios 

durante o salão. "Esta é a primeira edição do 
evento e esperamos realizar contatos para ge- 
ração de negócios em médio prazo. O primeiro 
contato é sempre muito importante, principal- 
mente quando se vende o produto in loco", 
falou. 

Na área de degustação, além do tradicional 
guaraná Jesus, a castanha de Caju de Barrei- 
rinhas e o biscoito de mandioca de Santo Ama- 
ro chamaram a atenção do público que apro- 
veitou para degustar a culinária maranhense. 

A estudante Cristina Sousa, do Ceará, diz 
que Santo Amaro já é famosa pelas dunas 
e lagoas lindíssimas que viu por meio de re- 
portagens e agora também se destaca pela 
culinária. "Esse biscoito de mandioca é sim- 
plesmente delicioso. O gosto leve e crocante 
associado à mandioca são combinações que 
atrai e conquista também o paladar de qual- 
quer pessoa", brincou. 

O município de Santo Amaro também 
aproveitou o evento para lançar o novo mate- 
rial promocional do destino. O Guia Turístico 
da região apresenta novos circuitos de lazer. 
"Montamos um material completo que oferece 
informações importantes, tanto para agentes e 
operadores quanto para o público com circui- 
tos de lagoas e comunidades, a exemplo da 
Travosa e Betânia", disse Jorge Augusto, se- 
cretário de Turismo de Santo Amaro. 

Salão Rota das Emoções 
Cerca de 60 profissionais, entre operado- 

res e agentes, participam do salão na exposi- 
ção de produtos e serviços dos 14 municípios 
que compreendem a Rota das Emoções. Até 
domingo (20) são esperadas cerca de 10 mil 
pessoas. 

Equipe da Agerp é capacitada para atuar nas Chamadas Públicas 

Oito mil agricultores são atendidos pela 

Agerp por meio de Chamadas Públicas 

A Agência Estadual de Pesquisa Agropecu- 
ária e Extensão Rural do Maranhão (Agerp-MA) 
intensificou, desde julho, ações de assistência 
técnica por meio das Chamadas Públicas das 
regiões de Campos e Lagos e Baixo Parnaiba. 

O reforço das atividades acontece, principal- 
mente, porque as duas regiões se enquadram 
nos critérios do Programa Brasil Sem Miséria 
quanto á identificação, por meio do Cadastro 
Único para Programas Sociais (CadÜnico), de 
municípios com menor IDH (índice de Desen- 
volvimento Social). 

O diagnóstico do CadÚnico tem como fun- 
ção primordial a elaboração de projetos produ- 
tivos de acordo com a aptidão de cada comuni- 
dade ou de cada família que será acompanhada 
por técnicos da Agerp. A iniciativa atenderá 
prioritariamente 6.800 famílias, que passarão 
a ser atendidas com as políticas públicas exe- 
cutadas pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS) e Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA). 

Baixo Parnaiba 
Os municípios da região do Baixo Parnai- 

ba receberão tais políticas em uma única fase. 
Nela serão beneficiados grupos de agricultores 
familiares de Santa Quitéria, São Bernardo, 
Brejo, Mata Roma, Buriti, Milagres, Chapadi- 
nha, São Benedito do Rio Preto, Urbano San- 
tos, Tutóia, Araioses, Santana do Maranhão e 
Magalhães de Almeida. No total, 4.100 famílias 
de agricultores familiares serão beneficiadas. 

As ações que atenderão a região de Cam- 
pos e Lagos foram divididas em duas fases. 
Neste primeiro momento, os municípios de Ara- 
ri, Cajari, Matinha, Penalva, Viana e Vitória do 
Mearim, totalizando 2.700 famílias. Na segunda 
fase, os de São João do Batista, São Vicente 
Férrer, São Bento e Palmeirândia. Nesta etapa, 
2.700 mil agricultores serão beneficiados. 

As famílias incluídas no Programa Brasil 
Sem Miséria receberão fomento no valor de 
R$2.400,00 que chegarão às mãos dos agri- 
cultores divididos em três parcelas creditadas 
no cartão do cidadão, para a implantação de 
projetos produtivos com vistas a promover a 
segurança alimentar e nutricional e geração de 
renda para a conseqüente melhoria da qualida- 
de de vida dessas famílias. 

Além das Chamadas Públicas de Campos e 
Lagos e Baixo Parnaiba, a Agerp assinou con- 
trato recentemente com o MDA para a execu- 

ção da Chamada Pública de Sustentabilidade. 
Por meio dela serão beneficiadas 2.240 famí- 
lias em 17 municípios do Maranhão, com ações 
de empreendedorismo voltadas aos agriculto- 
res familiares das regionais de Zé Doca, Santa 
Inês, Bacabal e Açailândia. 

Tecnologia 
Para o melhor desempenho da equipe en- 

volvida nas Chamadas Públicas, a Agerp, em 
parceria com o Instituto de Agronegócios do 
Maranhão (Inagro), instalou um dispositivoTnó- 
vel (com uso de tablet) que auxiliará a equipe 
de técnicos na coleta de informações para for- 
mação de banco de dados confiáveis e georre- 
ferenciados. "Com a aplicação das Chamadas 
Públicas nas diversas regionais maranhenses é 
garantido a milhares de agricultores familiares 
assistência técnica de qualidade, com a finali- 
dade de que seja reduzida a pobreza extrema 
no Maranhão", explicou o presidente da Agerp, 
Jorge Fortes. Ele explicou que o uso do tablet 
garante mais eficiência para o trabalho no cam- 
po. 

Para o engenheiro agrônomo Francisco 
Torres, da Chamada Pública da região Cam- 
pos e Lagos, a tecnologia utilizada pela equipe 
fortalece o trabalho de assistência técnica de- 
senvolvida, uma vez que auxilia o profissional 
no levantamento de dados de forma eficiente, 
permitindo o acesso via sistema a todos quan- 
to participam do processo. "Com as ferramen- 
tas, ganhamos tempo nas visitas técnicas e as 
ações chegam ao agricultor familiar de forma 
rápida e direta". 

Seduc leva aulas com a mediação 
§ 

tecnológica a 19 municípios maranhenses 

Cerca de 900 alunos de escolas da rede es- 
tadual localizadas em comunidades e povoados 
em regiões de difícil acesso de 19 municípios 
maranhenses estão recebendo aulas do ensino 
médio regular mediado pela tecnologia. Trata-se 
do Programa de Mediação Tecnológica (M- Tec), 
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Edu- 
cação (Seduc), em parceria com a Secretaria de 
Estado Ciência e Tecnologia e Ensino Superior 
(Sectec). 

O M-Tec contempla uma das prioridades do 
Governo do Estado para a educação, que é a 
universalização do ensino médio em todo o Ma- 
ranhão, com o foco na qualidade no processo 
ensino-aprendizagem. 

Iniciado em setembro, o programa funcio- 
na em escolas situadas em povoados de difícil 
acesso e que tenham carências de professores 
com formações específicas para ministrar as 
disciplinas do currículo do ensino médio regular. 
"Todos os professores que atuam no programa 
são especialistas e aptos para lecionar as deter- 
minadas disciplinas", destacou a supen/isora de 
Tecnologia Educacional da Seduc, Akemi Wada. 

Ministradas em tempo real e via satélite, a 
partir da plataforma tecnológica da Universidade 
Virtual do Maranhão (Univima), as aulas aconte- 
cem em 30 salas, com horário único (vespertino) 
e com seis aulas diárias, com o mesmo rigor do 
ensino médio regular. 

Além disso, as salas possuem dois professo- 
res locais que suscitam e orientam a discussão 
durante as aulas. "Acontecem em tempo real, 
com 50 minutos, sendo 30 minutos de aula e ou- 
tros 20 de interatividade para dirimir as dúvidas 
dos alunos", completou Akemi Wada. 

Para a professora de Língua Portuguesa. 
Literatura e Redação, Wanessa Soares, além 
da oferta de um ensino de qualidade ministrado 

por professores especialistas, a ação possibilita 
maior interatividade com os alunos com a utili- 
zação da tecnologia. "É uma experiência mara- 
vilhosa e inovadora no ensino médio. Os alunos 
têm uma oportunidade única de interatividade di- 
ária com excelentes professores, diminuindo as 
distâncias e possibilitando ensino de qualidade", 
afirmou. 

A primeira etapa do programa já está acon- 
tecendo em 21 unidades escolares localizadas 
nos municípios de São Raimundo das Manga- 
beiras, Tuntun, Itaipava do Grajaú, Caxias, Bu- 
riti, Tutóia. Chapadinha, Brejo, Itapecuru-Mirim, 
Dom Pedro, Icatu, Rosário, Alto Alegre do Pin- 
daré, Santa Inês, Pastos Bons, Palmeirândia, 
Olinda Nova, São Vicente Férrer e Centro Novo. 
Ao todo, 11 regiões do Maranhão estão sendo 
beneficiadas com o M-Tec. A meta da secretaria 
é expandir de 30 para 300 salas de aula no pró- 
ximo ano letivo. 

Ilha Canárias 
Localizada no município de Araioses, a Ilha 

Canárias foi uma das beneficiadas pelo Progra- 
ma de Mediação Tecnológica. "Dada à distância 
e a logística complicada para chegar à ilha, o 
programa trará um grande avanço para a forma- 
ção da população de Canárias e qualidade no 
ensino para os alunos", ressaltou o gestor da 
Unidade Regional de Educação (URE) de Cha- 
padinha, Jânio Rocha. 

O gestor relatou que, ao explicar a finalidade 
e metodologia do programa aos alunos na co- 
munidade, eles demonstraram grande expecta- 
tiva. "Logo no primeiro dia, percebeu-se grande 
expectativa por parte dos alunos quanto ao sis- 
tema e a metodologia utilizados. Eles estavam 
curiosos e confirmaram o interesse em participar 
ativamente das aulas", contou. 
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Sóo Pdulo Boat Show reúne barcos de luxo 

mmm 

Barcos de até R$ 20 milhões 

Barcos para todos os bolsos - de R$ 32 mil a R$ 20 milhões - e 
adaptados para o público brasileiro estão expostos em São Paulo até 
terça-feira (22). O Transamérica Expo Center sedia a 16a edição do 
São Paulo Boat Show. um dos maiores eventos do setor na América 
Latina. A estimativa dos organizadores é que o salão movimente cerca 
de R$ 270 milhões em negócios. Mais de 40 mil visitantes são espe- 
rados até o último dia do evento. Mais de 100 expositores, nacionais e 
estrangeiros, participam do salão, e mais de 230 embarcações, entre 
lanchas, veleiros, infláveis e caiaques, estão em exposição. 

Um terço dos compradores faz financiamentos 

No ano passado, o setor náutico faturou mais de US$ 800 milhões 
no Brasil. Atualmente, o país tem um barco para cada 268 habitantes. 
As lanchas mais procuradas no Brasil são as de 26 a 33 pés, conside- 
radas médias. Essas embarcações têm preços que variam de R$ 160 
mil a 450 mil. Um terço dos compradores opta por financiamentos. Os 
estaleiros nacionais costumam aceitar uma entrada de 30% e parcelar 
o valor restante. 

Feira tem modelos produzidos para brasileiros 

Entre os destaques da feira está o barco V410, da Ventura Marine. 
O modelo, que tem dois camarotes, sala, cozinha e banheiro, custa R$ 
1,49 milhão. Para quem quer ter um barco, mas não é milionário, uma 
opção é a lancha VI60, da mesma fabricante. O modelo custa cerca 
de R$ 32 mil. A lancha tem 4.8 metros de comprimento e pesa 350 qui- 
los. Outro destaque é o iate Sessa Fly 42, do estaleiro italiano Sessa 
Marine. O modelo é produzido na fábrica da Intech Boating, em Santa 
Catarina. Para agradar ao público brasileiro, o projeto ganhou uma 
churrasqueira na popa. Custa a partir de R$ 1,98 milhão. Os modelos 
C36 e a C40, também da Sessa Marine, custam R$ 930 mil e R$ 1,28 
milhão, respectivamente. A Beneteau lança no salão os modelos Gran 
Turismo 35 e 40. também desenvolvidos especialmente para o brasi- 
leiro. O GT 35 conta com uma característica especifica para atender 
ao mercado nacional: um espaço gourmet. Custa a partir de R$ 649 
mil. Segundo a organização do São Paulo Boat Show, existem barcos 
em exposição que podem custar até R$ 20 milhões. Alguns estaleiros, 
porém, não divulgam os preços dos seus modelos. 

São Paulo Boat Show - 16a edição 

Data: até 22/10 
Horário: dias 19/10 e 20/10 (sábado e domingo), das 12h às 22h: dia 21/10 (segunda), das 13h às 21h; dia 22/10 (terça-feira), das 13h às 20h 
Local: Transamérica Expo Center. Avenida Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo 
Ingressos: R$ 56. R$ 28 (pessoas acima de 65 anos) e R$ 1 (pessoas com necessidades especiais). Crianças até 1 metro de altura não pagam 

10 passos para exibir as pernas durante o verão 

Sem medo 

Para você que só lembra de dar atenção às pernas quando os shorts, os vestidinhos e as minissaias invadem as ruas e as vitrines, levantamos 
os dez principais cuidados que vão deixá-las torneadas, lisinhas e atraentes antes mesmo do verão chegar. Confira: 

Acerte nos exercícios 

Segundo a professora de musculação Pollyana Takao, da acade- 
mia Bodytech Eldorado, em São Paulo, para exibir pernas firmes e 
definidas é importante fazer atividades aeróbicas, como subir e descer 
escada, pedalar ou se exercitar no elíptico (aparelho que simula a 
movimentação dos pés durante a caminhada ou corrida), e exercícios 
localizados. "O agachamento e todas as suas variações, inclusive as 
realizadas em máquinas, são. disparados, os melhores para as per- 
nas, pois acionam uma grande quantidade de músculos", justifica. 

Capriche na esfoliaçào 

A recomendação é da esteticista Mara Silvana Mendes, do salão 
Zelo Hair Soluctions, no Rio de Janeiro. "Esfoliar as pernas uma ou 
duas vezes por semana antes de entrar no banho, com a pele seca, 
ajuda não só a desobstruir os poros e prevenir pelos encravados como 
também uniformiza o bronzeado e elimina as células mortas, que dei- 
xam o aspecto opaco e desidratado", afirma Mara. que é fã da mistura 
de fubá (10 colheres de sopa) e óleo de amêndoa (cinco colheres), 
espalhada com movimentos circulares e ascendentes. 

Ataque à gordura 

Quando a dieta e a atividade física não dão conta de eliminar a 
gordura localizada entre os joelhos, o dermatologista João Carlos Pe- 
reira, de São José do Rio Preto (SP), indica o ultrassom focado. "Por 
conta dessa característica, as ondas não se perdem no caminho às 
células de gordura e consegue destruí-las. De quebra, estimulam o 
colágeno", conta o médico. De acordo com o fabricante, com uma úni- 
ca sessão é possível reduzir até dois centímetros de circunferência. 
"Caso seja necessário repeti-la, é necessário aguardar pelo menos 45 
dias", avisa João Carlos. 

Livre-se dos encravados 

Se já não bastassem eles deixarem as pernas empipocadas, ainda 
são doloridos. Para escapar deles, a fisioterapeuta Luni Freire, dire- 
tora da clínica Corpus de Lune, no Rio de Janeiro, indica manter a 
pele hidratada e a esfolíação em dia. Mas, para se livrar de vez do 
problema, a melhor saída é a depilaçâo a laser, que enfraquece os 
fios, fazendo com que eles cresçam cada vez mais finos e em pouca 
quantidade. 

Guerra aos pelos Hidratar, sempre 

Quem não quer ter que se preocupar com eles a cada dois ou 20 
dias pode experimentar os lasers de alexandrita e NdYag. Segundo 
a dermatologista Valéria Campos, de Jundiaí (SP), essa combinação 
de tecnologias elimina pelos finos e grossos, tanto em peles claras 
quanto escuras. "O inconveniente é a dor. Quem é sensível, por exem- 
plo, precisa chegar três horas antes da sessão para receber o creme 
anestésico. Há necessidade também de usar um jato de ar gelado 
para reduzir o desconforto e os riscos de efeitos colaterais", avisa a 
médica. Outro ponto negativo é o preço: pesquisa feita pelo UOL em 
clínicas e consultórios dermatológicos de todo o Brasil revelou que 
cada aplicação custa cerca de R$ 1 mil, lembrando que. em média, 
são necessárias de três a cinco, sendo uma por mês. 

Estrias no alvo 

A técnica do microagulhamento elétrico trata tanto as linhas bran- 
cas quanto as vermelhas. "A diferença é que as mais recentes (aver- 
melhadas) necessitam de um número menor de sessões, cerca de 
quatro contra seis, sendo uma por mês, se as estrias forem antigas 
(brancas)", conta a dermatologista Adriana Leite, de São Paulo. Se- 
gundo ela. ao perfurar a cicatriz com uma caneta que traz 11 agulhas 
finas e descartáveis numa das pontas, você provoca microtraumatis- 
mos na pele que. por sua vez, estimula a formação de fibras coláge- 
nas saudáveis. "Com isso, há uma melhora na textura, no relevo e na 
aparência das estrias a partir de um mês", diz a médica. Vale lembrar 
que a sessão é dolorida, daí a necessidade de aplicar creme anesté- 
sico 30 minutos antes, e é normal deixar o local tratado como se ele 
tivesse sido ralado por dois dias, mas sem descarnar nem coçar. Cada 
aplicação custa a partir de R$ 850, conforme pesquisa feita pelo UOL 
em clinicas e consultórios dermatológicos de todo o Brasil. 

Essa é para quem ainda não adquiriu o hábito de lambuzar as 
pernas com um hidratante pelo menos uma vez ao dia: o cosmético 
reforça a barreira de proteção cutânea, deixa o toque macio, melhora 
o viço e, dependendo da formulação, pode proteger contra os raios ul- 
travioleta, estimular o colágeno e prevenir o envelhecimento precoce. 

Varizes, nem pensar 

Para quem está incomodada com essas mal traçadas linhas to- 
mando conta das pernas, aí vai uma boa noticia; as soluções são as 
mesmas de antigamente, mas elas evoluíram. "Prova disso é que o re- 
pouso deixou de ser obrigatório em alguns casos, assim como o afas- 
tamento da ginástica, e, dependendo da técnica escolhida, dá para 
ver diferença em poucas semanas", conta o angiologista e cirurgião 
vascular Antônio Silvio Prudêncio, da Life Clínica, em Campinas (SP). 
Só para refrescar a memória, as alternativas variam entre injeções 
com substâncias que promovem uma vasoconstrição, popularmente 
chamadas de aplicações, passando pelo laser ou pela radiofreqüên- 
cia, que aquecem os pigmentos do sangue para que eles "queimem" a 
parede interna dos vasos, até a cirurgia, que remove as veias doentes. 
O médico lembra que a decisão sobre qual método usar depende do 
histórico familiar e se a paciente fuma, se exercita com regularidade 
ou está acima do peso. Já quem não tem varizes e quer continuar livre 
delas, deve controlar a balança e malhar pelo menos três vezes por 
semana - atividades que promovem a contração e o relaxamento da 
panturrilha, como caminhar, subir e descer escadas e fazer alonga- 
mento são os melhores, pois estimulam a circulação sangüínea. 

Bronze em tubo 

Hoje em dia dá para manter as pernas douradas sem sair de casa: basta aplicar nas pernas hidratantes autobronzeadores, que vão escurecendo 
a pele progressivamente (quando atingir a cor desejada, basta fazer a manutenção, aplicando o produto semanalmente), ou ainda maquiá-las com 
produtos ricos em pigmentos. 
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Bem-Estar 

CONSUMIDA EM SUSHISE 
TEMAKIS, ALGA COMBATE 

0STE0P0R0SE E FORTALECE 
CABELO 

O arroz não é único ingrediente oni- 
presente na culinária japonesa. No pre- 
paro de temakis e sushis também não 
podem faltar as algas, usadas para en- 
volver bolinhos e cones e conferir aquele 
gosto característico dos pratos, o sabor 
umami. Graças à popularização dessas 
duas especialidades gastronômicas, 
que hoje são encontradas até em pa- 
darias paulistanas, há um número cres- 
cente de brasileiros consumindo algas, 
o que é uma ótima notícia para a saúde. 

Elas contêm minerais, como cálcio, 
ferro. iodo. magnésio e fósforo; fibras 
solúveis; vitaminas A, C, E e B12 e 
aminoácidos essenciais, segundo Laila 
Corrêa, coordenadora de nutrição do 
Hospital Rios D'Or. no Rio de Janeiro. 
Incluído na alimentação, o ingrediente 
ajuda a suprir a necessidades do corpo 
humano e garante não apenas saúde, 
mas também beleza a quem os conso- 
me. Os japoneses acreditam que são as 
algas que mantêm seus cabelos fortes 
e brilhantes. Elas também são indicadas 
para evitar e combater disfunções. A 
oferta de cálcio pode prevenir uma série 
de doenças ósseas, como a osteopo- 
rose, doença que atinge 10 milhões de 
brasileiros. Quem ressalta é Kátia Teru- 
mi Ushiama, nutricionista do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vasconcelos, em 
São Paulo. 

Outro alvo é excesso de peso. O be- 
neficio é produzido pela presença das 
fibras - que aumenta a sensação de sa- 
ciedade e previne a constipação intes- 
tinal è pelo baixo teor calórico, como 
esclarece Corrêa. As fibras também são 
importantes para diminuir o colesterol 
ruim. o LDL, enquanto o iodo ajuda a 
manter o bom funcionamento da tireoi- 
de, destaca Mareia Kojima Soares, es- 
pecialista em nutrição clínica e nutricio- 
nista do restaurante By Koji, localizado 
no Estádio do Morumbi, em São Paulo. 

O alimento também constitui uma 
das únicas fontes vegetais de vitamina 
B12, cuja falta pode impactar o sistema 
nervoso, provocando déficit de atenção, 
concentração e visuais, além de provo- 
car um tipo de anemia, ressalta Ushia- 
ma. 

Fonte de proteínas 
As algas são ainda importantes fon- 

tes de proteína vegetal. Certas varieda- 
des oferecem, proporcionalmente, até 
mais proteína que um bife de carne bovi- 
na ou um ovo cozido, garante a especia- 
lista do hospital fluminense. A quantida- 
de, porém, não vem acompanhada por 
qualidade, destaca a nutricionista. Para 
esclarecer, ela ensina que há proteínas 
completas, parcialmente incompletas e 
totalmente incompletas. 

As primeiras são aquelas que 
apresentam todos os aminoácidos es- 
senciais ao homem em quantidades 
adequadas ao seu crescimento e manu- 
tenção. As de segundo tipo são aquelas 
que oferecem aminoácidos em quanti- 
dade suficiente apenas para a manuten- 
ção do organismo; quando nem isso é 
ofertado, as proteínas são chamadas de 
incompletas. Os alimentos de origem 
vegetal que são fontes significativas do 
composto são, em sua maioria, parcial 
ou totalmente incompletos, afirma Cor- 
rêa. Isso quer dizer que a proteína não 
é totalmente absorvida pelo organismo, 
pois há uma quantidade desproporcional 
de um ou mais aminoácidos. 

Isso explica por que, apesar do ele- 
vado teor apresentado por algumas 
variedades, a nutricionista faz reservas 
quanto à adoção das algas como prin- 
cipal fonte dessa substância. Seu con- 
sumo deve ser contrabalanceado com 
outros alimentos. "Algumas pessoas 
defendem que a cadeia de aminoáci- 
dos encontrada em uma alga marinha é 
completa, com todos os aminoácidos es- 
senciais e que por isso ela poderia subs- 
tituir a proteína animal na Integra. No 
entanto, não temos estudos científicos 
para sustentar esta afirmação", informa. 
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LEO MOURA, ELIAS E PAULINHO 

Jogadores serão poupados contra o Galo 

m. 

Bota joga pela recuperação contra 

a maior vítima de Rafael Marques 

Ao todo, Fia deve ter seis mudanças para o duelo de domingo 

O Flamengo terá um time misto con- 
tra o Atlético-MG. Por dois motivos: 
combater o desgaste físico de alguns 

titulares e renovar o fôlego deles para o jogo 
decisivo contra o Botafogo, quarta-feira que 
vem, pelas quartas de final da Copa do Brasil. 
Sendo assim, Léo Moura, Elias e Paulinho es- 
tão fora neste domingo, às 16h (de Brasília). 
Além deles, Chicão e André Santos, suspen- 
sos. e João Paulo, machucado, não partici- 
pam da 30a rodada do Brasileiro. 

A decisão foi tomada pelo técnico Jayme 
de Almeida em conjunto com a sua comissão, 
A equipe julgou que a partida contra o Bahia, 
na quarta passada, foi muito desgastante. Os 
substitutos ainda não foram definidos. Se- 
gundo Jayme, o treino tático da manhã des- 
te sábado definiu quem começa o confronto 
no Independência. A principal dúvida está 
na lateral esquerda. Sem João Paulo e An- 
dré Santos, Pablo e Marquinhos, laterais do 
time sub-20, são opções. O treinador também 
pode improvisar no setor. 

"A gente tem tido muitas dificuldades com 
contusão, jogadores desgastados. A gen- 
te tem um jogo decisivo pela Copa do Bra- 

sil, importante para o ano do Flamengo. Foi 
uma decisão minha com a comissão técnica. 
Resolvemos segurá-los para quarta-feira. A 
gente não abre mão do jogo de domingo, mas 
o jogo contra o Botafogo é muito importante. 
Alguns jogadores acabaram o jogo contra o 
Bahia debilitados. Foi um jogo muito cansa- 
tivo. A recuperação não seria a ide^l", disse 
o treinador. 

De acordo com Jayme, os poupados agra- 
deceram pela chance de descansar e concor- 
daram que precisam de um tempo. Os demais 
titulares vão para o jogo. São eles: Felipe, 
Wallace, Amaral, Carlos Eduardo e Hernane. 

Se forem tomadas como base as opções 
que Jayme tem feito durante as partidas, uma 
provável formação teria Felipe, Luiz Antonio, 
Wallace, González e Pablo (Marquinhos): 
Amaral, Vai, Gabriel e Carlos Eduardo; Rati- 
nha e Hernane. No entanto, ainda não é pos- 
sível dizer que esses serão os escolhidos. 

Com 40 pontos, o Flamengo está em dé- 
cimo na tabela do Brasileirão. O Atlético-MG, 
com 42, é o sétimo e também terá muitos des- 
falques para a partida. Jayme, no entanto, es- 
pera um jogo duro em Belo Horizonte. 
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Rafael Marques fez o gol da vitória no último confronto com o Vasco 

Rafael Marques vem sendo um dos prin- 
cipais jogadores do Botafogo nesta tempo- 
rada. Pelos seus pés, muitas jogadas de gol 
e vitórias são construídas. Com a necessi- 
dade de recuperação do seu time no Cam- 
peonato Brasileiro, neste domingo (20), no 
Maracanã, ele terá pela frente o Vasco, seu 
principal alvo desde que chegou ao clube no 
ano passado. 

Em cinco clássicos disputados com o 
Vasco, Rafael Marques já marcou três gols, 
o que significa 15,7% de seus gols com a 
camisa do Botafogo. No último confronto, ele 
brilhou, balançando duas vezes a rede, uma 
delas com uma bela jogada, que garantiu a 
vitória por 3 a 2. 

Com esse retrospecto, Rafael Marques 
se prepara para o confronto de domingo. No 
entanto, não fala sobre a questão de ser um 
novo carrasco do Vasco e prefere exaltar o 

rival, que está na zona de rebaixamento do 
Campeonato Brasileiro. 

"Um clássico é um jogo completamente 
diferente, com outra atmosfera. Não pode- 
mos achar que o Vasco é inferior ao nosso 
time porque está na parte de baixo da tabela. 
Se entrarmos assim poderemos ser surpre- 
endidos", afirmou Rafael Marques, que mar- 
cou dez gols neste Campeonato Brasileiro. 

Na derrota por 1 a 0 para o Vitória, quin- 
ta-feira (17), no Barradão, o Botafogo não 
venceu, mas Rafael Marques terminou como 
principal finalizador do jogo, com seis tenta- 
tivas. A promessa para o clássico é de muita 
dedicação. 

"Vão ver isso de mim, o que sempre apre- 
sento em campo tentando ajudar o Botafogo 
a sair de campo com a vitória. Nada diferen- 
te do que se acostumaram a ver em todo o 
ano", comentou Rafael Marques. 
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