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Cateterismo 

Internado há 16 dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde trata um 
quadro de dengue e pneumonia, o senador José Sarney (PMDB-AP), 83, será 
submetido a um cateterismo coronário na próxima terça-feira (20). 
Segundo o último boletim médico divulgado na noite dessa sexta-feira (16), um 
exame ecodoppler demonstrou "alteração de contratilidade da parede inferior" 
do coração. 
Ainda de acordo com o boletim, José Sarney permanecerá internado no Hospital 
Sirio-Libanês, sem previsão de alta. 

95% do corpo queimado Fora da lista 
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A polícia de Sorocaba (SP) 
vai investigar casos de 
maus-tratos contra animais 
ocorridos nos últimos dias 
na cidade. Um deles é a 
morte de Foguinho, cão 
que passou 13 dias em 
tratamento na Fundação 
Alexandra Schlumberger 
(FAS), uma ONG de apoio 
a animais vitimas de violên- 
cia, mas não resistiu aos fe- 

rimentos sofridos depois de ter 95% do corpo queimado. 
O caso de Foguinho virou notícia na internet e provocou muitas reações 
indignadas nas redes sociais. A mesma FAS agora atende Clodoaldo, 
outro cão que foi resgatado após a denúncia de uma diarista, cansada 
de vê-lo ser maltratado por uma vizinha. O maior problema agora é 
arrumar um lar para Clodoaldo, que deve receber alta nos próximos 
dias e está disponível para doação, porque não tem mais para onde ir. 
"Quem tiver um bom coração e quiser adotar vai ter um cãozinho muito 
dócil e amoroso", diz a veterinária Larissa Pereira, da ONG. Denúncias 
de maus-tratos contra animais podem ser feitas de forma anônima pelo 
telefone 181. A lei hoje prevê pena de prisão de até um ano por esse 
crime, mas há um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, 
criado pelo deputado federal Paulo Wagner (PV-RN), que prevê uma 
pena de até três anos de cadeia. O deputado Ricardo Izar defende a 
criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar 
crimes de maus-tratos contra animais, e o assunto está na Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

A Revista Forbes divulgou 
nessa sexta-feira uma 
prévia do ranking das pes- 
soas mais ricas do Brasil 
com 15 nomes e afirmou 
que, no país, riqueza é 
"assunto de família". Con- 
forme a publicação, a lis- 
ta, encabeçada pelo sócio 
da AB Inbev, Jorge Paulo 
Lemann, traz um grande 
número de fortunas con- 

centradas em clãs, que detêm o controle acionário das maiores empre- 
sas brasileiras. Eike Batista, que até março de 2012 era o 100° mais rico 
do mundo e o 5o mais rico do país, ficou fora do levantamento. 
Na segunda colocação dentre os maiores bilionários do país está Jo- 
seph Safra, com fortuna de R$ 33,90 bilhões. Na seqüência aparecem 
Antônio Ermírio de Moraes e família (Votorantim), com R$ 25,68 bilhões, 
Mareei Herrmann Telles (AB Inbev), R$ 19,50 bilhões, Roberto Irineu 
Marinho (Organizações Globo) R$ 17,28 bilhões. 

Super salários 

Aquecimento 

Em 2100, a temperatura mé- 
dia do Brasil será de 30C a 
60C mais alta do que no final 
do século 20. A previsão faz 
parte do primeiro relatório de 
avaliação nacional do Pai- 
nel Brasileiro de Mudanças 
Climáticas (PBMC). O do- 
cumento será divulgado em 
setembro na 1a Conferência 
Nacional de Mudanças Cli- 

máticas Globais, mas alguns dados foram adiantados na edição de 
agosto da revista "Pesquisa Fapesp". De acordo com a pesquisa, o 
relatório também traz dados sobre mudanças em relação às chuvas no 
país. Enquanto biomas como a Amazônia e a Caatinga devem receber 
cerca de 40% a menos de chuva, nos Pampas há uma tendência de 
aumento de cerca de um terço na pluviosidade até 2100. Especialistas 
ouvidos pela revista observam que os dados demonstram que o Brasil 
sofrerá mais com extremos climáticos, como períodos prolongados de 
seca ou períodos prolongados de chuva forte. 

O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB- 
-RN), afirmou que a Casa vai fazer uma análise "caso a caso" antes 
de cumprir decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de corte nos 
vencimentos de mais de mil servidores com remuneração acima do teto 
do funcionalismo (R$ 28 mil). Na última quarta-feira (14), os ministros 
do TCU estipularam prazo de 60 dias para que a Câmara reduza os 
chamados "supersalários" ao limite do teto constitucional (o equivalente 
aos vencimentos de um ministro do Supremo Tribunal Federal). Os "su- 
persalários" são decorrência do entendimento de que o pagamento por 
função comissionada não entra no cálculo para adaptar as remunera- 
ções ao teto constitucional. De acordo com levantamento realizado com 
base na folha de pagamento de julho, há 1.677 servidores com salário 
acima do teto na Câmara. Uma auditoria de 2010 do TCU tinha identi- 
ficado 1,1 mil "supersalários". Segundo o site da instituição, a Câmara 
tem quase 16 mil funcionários. Henrique Alves disse que a Câmara só 
dará início à verificação da folha de pagamento após a publicação do 
acórdão (documento que detalha as decisões do julgamento) pelo TCU. 
Segundo Alves, o tribunal informou à Câmara que o acórdão deverá 
ser publicado na próxima semana. Alves afirmou que a checagem dos 
salários considerados irregulares vai se estender pelo prazo que for ne- 
cessário. Mas, segundo ele, é possível concluí-la em menos de dois 
meses, antes, portanto, do prazo estabelecido pelo TCU. "São mais de 
mil casos que a imprensa registra. Vamos checar um por um. [Esse 
processo levará] o tempo que, com responsabilidade, precisar. E pode 
ser antes [de 60 dias], sim", afirmou. Conforme auditores do Tribunal de 
Contas da União, o prejuízo aos cofres da Câmara com o pagamento 
de salários irregulares soma R$ 517 milhões por ano. Nas contas dos 
técnicos da corte de fiscalização, 18,75% dos gastos da casa legislativa 
com pessoal estão irregulares. 

COLUNA DA 

Águas de agosto 
Dijé Guedes 

Depois de um dia de sol forte, céu sem nuvens 
e um calor escaldante - como é típico nesta 
época do ano em nossa região - a cidade foi 
surpreendida, lá por volta das dez e meia da 
noite, por uma repentina e torrencial chuva. 
Como sempre, apesar do horário, a chuva 
causou alguns transtornos nas ruas, naqueles 
pontos críticos que todos nós conhecemos. 
Mas isso é detalhe. Se formos contabilizar os 
benefícios, o resultado será positivo. Afinal, 
elevou a umidade do ar e refrescou o clima. 
Até os pássaros que comem açaí no quintal 
pareciam mais alegres na manhã do sábado. 
Os bem-te-vis não paravam de cantar, numa 
afinada e alegre melodia. Os pardais saraco- 
teavam de uma árvore para outra e cacarejam 
entre si como se estivessem comemorando 
algo. 
As plantas pareciam mais verdes, as flores 
mais coloridas. Fui até a calçada olhar a 
rua. Vi alguns vizinhos conversando com 
expressão de alegria. Foi a primeira vez 

que a Rua Mato Grosso (Ma- 
ranhão Novo), a minha rua. 
amanheceu seca depois de 
uma chuva. 
Chuva em pleno mês de agos- 
to? Ponto alto do verão na re- 
gião chamada de Meio-Norte? 
Será que o inverno resolveu 
chegar mais cedo este ano? 
Na cidade pode ser surpresa, 
mas para quem é do campo 
ou conhece um pouco da cul- 
tura sertaneja recebeu o toró 
da última sexta-feira, 16/08, 
como a "chuva dos cajus". 
Isso mesmo, chuva dos cajus. De acordo 
com registros de memória, a chuva dos cajus 
acontece entre o final de julho e agosto. É um 
sinal de que os cajueiros vão florar e, em se- 
guida, frutificar, realizando dessa forma mais 
uma ação da benévola natureza. 
Assim sendo, aqui na nossa abençoada "ter- 

rinha", que é fértil ao ponto em que se plan- 
tando tudo dar, teremos muitos frutos. E para 
quem aprecia um concentrado e nutritivo suco 
de caju, no café da manhã ou no lanche da 
tarde, bom apetite. 
Aos caríssimos leitores, bom domingo e uma 
produtiva semana. 

- COMENDA DOM HELDER CÂMA- 
RA 

O juiz titular da 2a Vara da comarca de 
João Lisboa (MA) e integrante do Mo- 
vimento de Combate â Corrupção Elei- 
toral (MCCE), Márlon Jacinto Reis, foi 
indicado para receber a Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, 
concedido pelo Senado Federal. Institu- 
ída em maio de 2010, a Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara 
é destinada a agraciar personalidades 
que tenham oferecido contribuição re- 
levante à defesa dos direitos humanos 
no Brasil. Estão entre os nomes que já 
foram agraciados: Dom Pedro Casaldá- 
liga, Ministro Carlos Ayres Britto, Mano- 
el da Conceição e Dom Paulo Evaristo 
Arns. Reis foi indicado pelo senador e 
presidente do Conselho da referida Co- 
menda, Pedro Simon, que destaca o 
trabalho do magistrado em prol de um 
dos direitos humanos fundamentais a 
todo cidadão: ser representado na es- 
fera pública e nos Parlamentos por re- 
presentantes fundados na ética, na ho- 
nestidade e no sentido do bem comum. 
"A história de vida de Márlon Reis é, por 
si só, um exemplo de luta e uma inspi- 
ração para quem acredita na força do 
direito e na justiça como alavanca fun- 
damental na defesa e promoção dos 
direitos humanos", destaca a carta em 
que o senador justifica sua indicação. 
A premiação acontece anualmente e 
é conferida a 5 (cinco) personalidades 
durante sessão do Senado Federal, es- 
pecialmente convocada para esse fim, 
no mês de dezembro. 

- POSSE 
Dez novos defensores públicos serão 
empossados nesta segunda-feira (19). 
A solenidade ocorrerá a partir das 19h, 
no Convento das Mercês, em São Luís. 
Com a posse, a Defensoria passará a 
contar com 120 profissionais, que refor- 
çarão a atuação institucional na capital 
e interior. Também possibilitará implan- 
tação de novas unidades de atendimen- 
to em municípios maranhenses, dando 
continuidade ao processo de interioriza- 
çâo do órgão. 

- ECOLOGICAMENTE CORRETA 
O secretário de Estado de Desenvolvi- 
mento, Indústria e Comércio, Maurício 
Macedo, recebeu o cônsul da Itália no 
Maranhão, Gianluca Maria Bella, e o 
presidente da Fundação Itália, Paulo de 
Rossi, que manifestaram o interesse de 
implantar no estado uma indústria de 
material de construção ecologicamente 
correta, tecnologia inovadora no Brasil. 
De acordo com Gianluca, a instalação 
da indústria faz parte de um programa 
humanitário e deverá atender à constru- 
ção de estruturas sociais como postos 
de saúde, escolas, igrejas, dentre ou- 
tras, que serão doadas aos municípios. 
O investimento para a implantação da 
fábrica será de R$ 39 milhões. A estima- 
tiva é que o empreendimento seja res- 
ponsável pela geração de 120 empre- 
gos, de acordo com o cônsul italiano. O 
projeto prevê, ainda, a especialização 
de mão de obra local para o preenchi- 
mento das vagas. 
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►COM 3 KG DE COCAÍNA 

Garota de 15 anos é apreendida com drogas 

Antônio Pinheiro 

Foi apreendida na noite de sexta-feira 
(16) pela Polícia Militar, na Barreira do 
Bananal, uma garota de 15 anos que 

portava dentro de sua mochila três quilos 
de pasta básica de cocaína. A adolescen- 
te L.A.L. é natural de Várzea Grande, Mato 
Grosso. Ela foi apresentada no Plantão da 
10a Regional de Segurança em Imperatriz 
para serem feitos os procedimentos legais. 

A adolescente prestou depoimento ao 
delegado Marcelo Fernandes, acompanha- 
da de dois conselheiros tutelares da área 
01. Em seu depoimento, a menor disse que 
foi a segunda vez que veio a Imperatriz. 
A primeira vez foi no início do ano. Ela foi 
mandada para fazer o reconhecimento da 
cidade. 

A operação para apreender a droga foi 
comandada pelo Coronel Edeilson Carva- 
lho. A informação sobre a entrada da droga 
na cidade foi descoberta pelo serviço de 
Inteligência da PM. Logo cedo, aconteceu 
uma grande operação na Barreira do Bana- 

nal. ônibus provenientes do Mato Grosso 
foram todos revistados. A menor foi apre- 
endida por volta da meia-noite. Em seguida, 
ela foi entregue no Platão Central. 

Após o interrogatório, onde foi feito um 
ato inflacionário correlato ao crime de tráfi- 
co de droga, a garota foi encaminhada ao 
Conselho Tutelar, onde aguardará a deci- 
são do juiz da Vara da Infância e da Juven- 
tude de Imperatriz, Dalvan Tavares. L.A.L. 
não foi autuada em flagrante porque é me- 
nor e ré primária. De acordo com o ECA, o 
menor é autuado quando o crime é violência 
grave. Quando o crime é ameaça primária, 
o juiz irá decidir. Depois, a adolescente será 
levada para a cidade de Várzea Grande. 

Esta foi a primeira apreensão de coca- 
ína transportada por uma garota menor de 
idade em Imperatriz. No mês de março, o 
corpo de uma mulher (supostamente morta 
por estar trazendo droga do Mato Grasso) 
foi encontrado dentro do riacho Cacau. Ao 
lado do corpo, foram encontrados dois pa- 
cotes vazios de cocaína, parecidos com os 
encontrados com a menor na sexta-feira. 

. V ■ : 

A adolescente foi usada como "mula" pelos traficantes para trazer a droga para a cidade 

Casal é suspeito de assassinar 

professores em Sen. La Rocque 

Dupla é presa com auxílio de 

GPS de celulares roubados 

Nessa sexta-feira (16), as investigações do 
crime que resultou na morte de dois professo- 
res, no município de Senador La Rocque, há 
menos de duas semanas, avançaram. 

Segundo o delegado regional, Assis Ra- 
mos, que esteve na cidade colhendo infor- 
mações, o casal suspeito de assassinar um 
idoso no município de Buritirana, a 60 km de 
Imperatriz, também é suspeito de ter cometido 
o latrocínio em Senador La Rocque. Tiago da 
Cruz Nava e a esposa Raniele da Conceição 
de Moraes já foram presos em Imperatriz por 
roubo de moto no ano passado. Na época, Tia- 
go já respondia por homicídio, em São Luís, 
crime que teria praticado quando ainda era 
menor de idade. 

"Houve um homicídio recentemente em 
Buritirana e nesse caso não há dúvida que os 
principais suspeitos são os dois. Pelos indí- 
cios, tudo leva a crer que eles também podem 
estar envolvidos no latrocínio em Senador La 
Rocque", disse o delegado. 

fm 

Casal pode responder por latrocínio, roubo seguido de morte 

Relembre o caso 
Maria Iris Linhares Sousa, de 54 anos, e 

o professor Francisco Costa foram assassina- 

dos a pauladas, quando voltavam de motoci- 
cleta do trabalho, na zona rural de Senador La 
Rocque, na noite do último dia 6. Os corpos 
só foram encontrados na manhã seguinte, na 
estrada vicinal que dá acesso a vários povoa- 
dos da região, a cerca de 30 km do povoado 
Centro do Toinho, onde os dois davam aula. 
Os bandidos usaram um fio de arame (atra- 
vessado na estrada) como armadilha para rou- 
bar a moto de Francisco. O crime deixou os 
moradores da cidade revoltados. 

WM 

O assalto foi realizado no bairro Maranhão Novo 

Antônio Pinheiro 

Lar São Francisco recebe doações 
M 

do Grupo Provider e CEMAR 

Motivados pelo clima de solidariedade, 
colaboradores do Grupo Provider e CEMAR 
visitaram na manhã desse sábado (17) a As- 
sociação Lar São Francisco no bairro Nova 
Imperatriz. A visita teve como objetivo entregar 
doações de alimentos e interagir com os ido- 
sos do lugar. 

Os colaboradores se espalharam por toda 
praça da Associação e dialogaram com os 
idosos. Dona Isadora, de 78 anos, contou, 
bem de perto, parte da sua vida para Sama- 
ra Sales, analista da Central 116. Entre outros 
fatos, a senhora destacou que era solteira e 
que queria muito ter casado, mas que acabara 
ficando sozinha. E, de repente, mudou de as- 
sunto e pediu que alguém pintasse os cabelos 
e as unhas dela. 

Após o diálogo, Samara Sales contou que 
o mais positivo da ação é disponibilizar tempo 
para ouvir as histórias dos idosos. "Geralmen- 
te, eles não têm nenhum contato com o mun- 
do exterior. E escutar as histórias, compartilhar 
momentos e ouvir os pedidos deles é muito 
gratificante. Com base no pedido da dona Isa- 
dora, vamos pensar em criar, digamos, 'um dia 
da beleza' e assim trazer mais alegria para to- 
dos". 

Para Maria Selzar, auxiliar da Associação 
há mais de 37 anos, geralmente as doações 
chegam em datas comemorativas e o local 
precisa de ajuda todos os meses. "Essa doa- 
ção chegou em boa hora, agradecemos mui- 

•s_. 

Policiais do GOE fizeram a prisão na noite 
de sexta-feira (16) de uma dupla acusada de 
ter praticado um assalto a dois jovens no bairro 
Maranhão Novo. Os dois acusados chegaram 
ao local em uma moto Bros vermelha, placa 
NWV-7861-Imperatriz-MA. O garupa estava de 
posse de um revólver calibre 38 com seis cartu- 
chos intactos. 

As vitimas tiveram dois iPhones e um cordão 
de ouro (avaliado em mais de R$ 6 mil) rouba- 
dos. Como os celulares possuíam GPS, as ví- 
timas, através de monitoramento, identificaram 
a localização dos assaltantes e comunicaram à 
Polícia Militar. Os dois criminosos foram presos 
em um bar na-Praça da Bíblia com os celulares 
e o cordão de ouro. 

Após a prisão dos acusados, os PMs foram 

até a casa de um dos assaltantes para pegar a 
moto usada no assalto. Na casa foram encon- 
trados a moto Bros e o revólver usado no crime. 
Os assaltantes foram apresentados no Plantão 
Central, onde as vitimas reconheceram os mes- 
mos. 

Para a PM, a dupla é suspeita de outros as- 
saltos acontecidos recentemente, inclusive, um 
ocorrido na tarde de sexta-feira. Marcos Pereira 
de Sousa, 21 anos, morador da rua Leôncio Pi- 
res Dourado, bairro Bacuri, que trabalha como 
pintor, e Josué Moreira de Sousa. 18 anos, mo- 
rador da rua Godofredo Viana, bairro Bacuri, fo- 
ram presos. 

Os dois foram autuados em flagrante, acusa- 
dos de assalto, pelo delegado Marcelo Fernan- 
des. Eles agora ficarão presos na Regional de 
Segurança, aguardando a decisão da Justiça. 
Ambos não tinham passagens pela polícia. 

Corpo de Bombeiros registra cerca 

de 120 incêndios até julho de 2013 
Foto: Divulgação 

to. E mais importante é a presença, quando 
eu vejo eles (idosos) conversando com outras 
pessoas, fico muito emocionada, pois eles se 
sentem mais vivos e alegres". 

A ação contou ainda com música ao vivo 
e dinâmicas. O gerente de contrato da Provi- 
der, Wanderson de Jesus Macedo, disse que a 
ação desse sábado trouxe mais que alimentos 
ao lar. "Resolvemos fazer essa doação porque 
são pessoas que precisam da gente, não só 
de alimentos, mas de carinho, apoio e solida- 
riedade", finalizou. 

De janeiro a julho deste ano, cerca de 120 
incêndios ocorreram em Imperatriz. Segun- 
do dados divulgados pelo 3° Grupamento de 
Bombeiros Militar (3° GBM), só no último mês 
foram 29 ocorrências dessa natureza. 

O último incêndio, já no mês de agosto, 
foi nesta quinta-feira (15), em um posto de 
gasolina localizado na BR-010. O acidente foi 
provocado pela explosão de um caminhão- 
-tanque, no momento em que era abastecido. 
A verdadeira causa da explosão ainda não foi 
constatada. 

No primeiro semestre, somado a julho, a 

média observada foi de 17 incêndios por mês. 
Até agora, julho está na frente, com 29, e ju- 
nho vem em seguida, com 21. O número se 
manteve estável de fevereiro a maio, todos 
com 13 ocorrências atendidas pelo Corpo de 
Bombeiros. Em janeiro foram 18 incêndios. 

Outras ocorrências - Além de incêndios, 
o 3° GBM atendeu diversas ocorrências nos 
sete primeiros meses de 2013. Foram 35 va- 
zamentos de gás; 469 salvamentos e aten- 
dimentos; 3.360 serviços de prevenção; 191 
ocorrências com animais; e 114 serviços di- 
versos. (Dominuto) 

A 
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Perfil 

Do Maranhão para o Brasil 

Leandro Zavarize administra a 5a maior 

empresa do ramo de malharias do país 

m 
f 

. 

Janaina Amorim 

Com apenas 33 anos, Leandro Zava- 
rize está à frente da 5" maior empresa no 
ramo de produção de abadás: a Vanini 
Malharias. Quando foi criada, no Itinga, 
em 1990, a idéia era confeccionar e ven- 
der roupas de festas. Assim começou o 
empreendimento. Quem administrava o 
negócio era a mãe 

a de Leandro. 
"Meu pai tra- 

balhava no ramo 
madeireiro e mi- 
nha mãe sempre 
quis ter o próprio 
negócio, então co- 
meçou com uma 
sócia. A sócia 
mudou da cidade 
e desfez a socie- 
dade, e eu entrei 
como sócio", lembra. Na época, ele tinha 
por volta de 12 anos. Como era muito jo- 
vem, não possuía funçóes na firma. 

Logo, começaram a perceber a ne- 
cessidade de tornar o leque de produtos 
mais aberto. "Tiramos o ramo de roupa 
de festa para atender a clientes de ca- 
miseta promocional e abadá. Foi quando 

Peguei a mochila e comecei a 

vender camisetas. Desci a Dor- 

gival Pinheiro de Sousa e subi a 

Getúlio Vargas. Entrei em todas 

as lojas. O negócio foi ampliando. 

Com dois anosf eu já estava com 

uma demanda boa de clientes. 

ivomeirelles O it 

.'i 
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9 35 curtiram 
A ivomeirelles Hoje eu vou vestido com Vanini 

malharia, ok (Sleandrozavarize e (j&thiagozavarize 
? 

O conhecido cantor e compositor Ivo Meirelles postou 
em uma rede social que estava vestindo uma camisa 
produzida pela Vanini 

a empresa passou a ter uma abrangên- 
cia maior", conta Leandro. Ainda aos 14 
anos, o jovem empresário começou a 
produzir a arte das camisetas. 

A mudança deu certo e veio o desejo 
de expandir as vendas para outros locais. 
"Só sobrevivíamos do mercado regional: 
Itinga e Dom Eliseu". Para ter uma me- 
lhor visão dos negócios, Zavarize deci- 

diu estudar Admi- 
nistração. Então 
veio para Impera- 
triz em busca de 
seu objetivo. Aqui, 
ele percebeu uma 
oportunidade de 
vendas. "Peguei a 
mochila e come- 
cei a vender ca- 
misetas. Desci a 
Dorgival Pinheiro 
de Sousa e subi a 

Getúlio Vargas. Entrei em todas as lojas. 
O negócio foi ampliando". 

Em dois anos. o número de clientes 
já era significativo e a empresa abriu a 
primeira loja do grupo - até então era 
só a fábrica de Itinga. Em 2004, a Vanini 
de Imperatriz abre as portas. "Com dois 
anos, eu já estava com uma demanda 
boa de clientes e percebemos a necessi- 
dade de abrir um ponto físico e contratar 
vendedores externos para eu cuidar da 
parte administrativa", acrescentou. 

Quatro anos depois, o novo desafio 
era colocar uma loja on-line. "Em 2008, 
começamos com a marca na internet. 
Passamos para outro patamar e hoje 
vendemos para vários estados do pais", 
disse. Em seguida, no ano de 2011, uma 
nova loja foi aberta, dessa vez em Mara- 
bá, no Pará. 

Os principais produtos são as cami- 
setas promocionais, abadás e uniformes. 
Atualmente, parte da produção das ca- 
misetas é terceirizada. "Temos 18 pontos 
onde são feita as costuras. Nós cortamos 
o material na fábrica e distribuímos para 
as costureiras fecharem, e mandamos 
de volta para a fábrica para o acabamen- 
to. 80% da produção é própria", explicou 
o empresário. 

No total, a fábrica e duas lojas geram 
em torno de 130 postos de trabalho dire- 
tos. "No começo, eram só cinco", recorda 
Leandro. Entre os principais clientes es- 

tão a escola de samba Mangueira, a Gol 
Linhas Aéreas e o grupo Mateus. "Nós 
produzimos as camisetas da torcida da 
Seleção Brasileira 
de Vôlei do último 
jogo", orgulha-se. 
"A Gol foi quem 
patrocinou, então 
veja: é uma em- 
presa de São Pau- 
lo contratando uma do Maranhão". 

A mais recente novidade do grupo 
são as "camisetas a jato". Um grupo de 
designer fica à disposição para criar as 
estampas e a impressão na camiseta 
é feita na hora. Para Zavarize. a gran- 
de vantagem de trabalhar com malharia 
é a demanda constante. "Atuamos em 
seguimento que nunca para, se souber 
explorar o mercado, não tem crise de de- 
manda", avaliou. 

O segredo do negócio é a inovação. 
Essa é uma das teses da administração 
do empreendedor. De olho nas novas 
tecnologias, acabou de adquirir uma má- 
quina da Alemanha. "Importamos uma 
máquina da Alemanha, a Off 7, que é 
um investimento 
de quase meio 
milhão de reais. 
Com esse inves- 
timento, estamos 
prevendo uma re- 
dução muito gran- 
de de custos", afir- 
mou. 

Com o inves- 
timento, a pre- 
tensão é produzir 
400 mil peças no 
período de dois 
meses. "Esperamos ficar entre as três 
maiores fábricas do Brasil em produção 
de abadás. Hoje, a gente está entre os 
cinco primeiros, sempre inovando, bus- 
cando tecnologias novas", informou. 

Manter um negócio por 23 anos é de- 
safiador e requer jogo de cintura. "Temos 
que estar sempre de olho no mercado, 
nas oportunidades. Procuramos saber 
o que é mais interessante para o nosso 

ii Esse é um segmento que você 
nunca pode parar de investir. Tem 

sempre uma tecnologia nova. 

U 

segmento", falou. A parte financeira é 
que requer maior atenção. "Manter uma 
empresa pagando impostos, despesas 

altas, isso é um 
dos maiores de- 
safios", analisou. 
Outra tarefa que 
ele considera im- 
portante é a quali- 
ficação de mão de 

obra. 
Para Leandro Zavarize, um dos fato- 

res primordiais para o equilíbrio do ne- 
gócio é estar sempre oferecendo algo 
novo ao mercado consumidor. "Esse 
é um segmento que você nunca pode 
parar de investir. Tem sempre uma tec- 
nologia nova, tem uma coisa aparecen- 
do de novo. Tem seis anos que a gente 
vem namorando o investimento da má- 
quina e agora a gente teve a possibili- 
dade de efetuar". 

"A próxima meta é ampliar as ven- 
das na internet e as lojas com as Ca- 
misetas a Jato. Estamos pensando na 
possibilidade de criar franquias com as 
camisetas a jato", adiantou. Para o em- 

presário, a mar- 

Em 2008, começamos com a 

marca na internet. Passamos para 

outro patamar e hoje vendemos 
para vários estados do país. A pró- 

xima meta é ampliar as vendas na 

internet e as lojas com as camise- 

tas a jato. Estamos pensando na 

possibilidade de criar franquias 

com as camisetas a jato. ^ 

ca da Vanini é a 
"qualidade, preço 
baixo e boa distri- 
buição". 

Perfil - Lean- 
dro Zavarize nas- 
ceu em Itamaraju, 
no Sul da Bahia, 
em 11 de agosto 
de 1980. Aos dois 
anos foi para Itin- 
ga com os pais e 
tem orgulho de ter 

crescido no Maranhão. "Considero-me 
maranhense". Entrou efetivamente nos 
negócios muito jovem, com 12 anos. 
Para atender melhor a necessidade 
da empresa da família, ele se formou 
em Administração. Sempre agarrou as 
oportunidades de inovar nos negócios 
e hoje é o responsável pela administra- 
ção do grupo Vanini, composto por uma 
fábrica e duas lojas. 
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Eliziane Gama é nome à pré-candidatura ao governo 

tiuefi. èor* A eseoi* 
PAR.W- Rou/SAÇ- SoóJt&â ■> 

Escola de Pais é realizada 

em Imperatriz 

A visita objetiva debater a construção de um programa de governo para 2014 

Welbert Queiroz 

Eliziane Gama, deputada estadual do Ma- 
ranhão pela segunda vez consecutiva, 
esteve durante este sábado (17) em Im- 

peratriz para debater a construção de um pro- 
grama de pré-candidatura ao governo do esta- 
do em 2014. Durante toda a manhã do sábado, 
a deputada visitou os veículos de comunicação 
para expor suas idéias e ouvir a população. 

"Estamos aqui para visitar a cidade e ouvir a 
população, visitar os jornais e a imprensa para 
convidá-los para participar dessa construção. 
A idéia é construir um plano de governo para o 
estado que possa considerar eixos fundamen- 
tais, como a produção agrícola e agropecuária 
e é neste sentido que estamos aqui para iniciar 
esta caminhada para ouvir a sociedade", afir- 
mou a pré-candidata. 

Oficialmente, o Partido Popular Socialista 
(PPS) está lançando nesta primeira caminha- 
da o projeto de pré-candidatura ao governo do 
Maranhão aos municípios do sul do estado. 
"Viemos para o sul do Maranhão porque a nos- 
sa primeira caminhada foi aqui e entendemos 
que o sul do Maranhão é uma região importan- 
te. Em 2006, tivemos uma experiência impor- 
tante com o Pr. Porto, que foi vice-governador. 
Acabou que houve uma brecada no meio do 
caminho, mas temos o mesmo entendimento 
que devemos envolver o sul do Maranhão no 
debate majoritário." 

A visita está atrelada ao programa nacional 
do PPS, o "Pé na Estrada", onde membros do 
partido fazem visitação nas diversas regiões 
em um momento pré-eleitoral para perceberem 
as principais demandas da população. "Fun- 
damentalmente em todos os lugares que visi- 
tamos, sentimos da população um sentimento 
voltado para o incentivo na agricultura de pe- 
quena, média e larga escala. Percebemos que, 
em torno de 40% da população do estado, pre- 
cisa viver desses investimentos. Por exemplo: 
pequenas linhas de créditos que poderiam ser 
criadas, hoje não existem; além de programas 

de emprego e renda que não foram efetiva- 
dos", garante Eliziane Gama. 

A deputada confirma que a idéia do parti- 
do é a de que o candidato a vice-governador 
deverá ser sul-maranhense, para que assim 
exista efetivamente uma integração do sul do 
Maranhão no processo governamental. "Pes- 
soalmente, faço a defesa que o PPS tem que 
ter um representante, vice, do sul do Mara- 
nhão. Se esse vice vai ser de Imperatriz, Açai- 
lândia, Buritirana ou de alguma cidade do sul 
do Maranhão, quem vai dizer é a dinâmica do 
partido e as alianças partidárias. Minha defesa 
pessoal é importante, pois este processo é in- 
clusive para a representação do sul do estado", 
afirmou a deputada. 

A visita pretende ainda fomentar alianças 
com os demais partidos, como o Partido Social 
da Democracia Brasileira (PSDB). "Estamos 
pedindo uma visita oficialmente ao PSDB no 
início da semana que vem, onde tentaremos 
realizar uma aliança com esse partido que, em 
nível nacional, já tem aliança com o PPS. É im- 
portante ressaltar que se conseguirmos essa 
aliança teremos uma candidatura majoritária 
competitiva. Naturalmente, também procurare- 
mos outros partidos como, por exemplo, o PPL 
e o PSB." 

Outra novidade é que o partido pretende 
lançar Pr. Porto como nome à pré-candidatura 
a deputado federal . "Estamos também priori- 
zando um trabalho que é eleger um deputado 
estadual e um deputado federal. Se conse- 
guirmos uma aliança com partidos desse por- 
te como o PSDB, teremos a possibilidade de 
eleger vários deputados. Em 2012, a minha 
candidatura para a Prefeitura de São Luís foi 
muito pequena, sem alianças, e, mesmo as- 
sim, tivemos um resultado importante. Agora, 
em 2014, vamos para o processo majoritário 
com alianças, porque entendemos que o PPS 
precisa participar de uma forma protagonista. 
O Pr. Porto, com sua vasta experiência como 
ex-vice-governador e vice-prefeito, vai repre- 
sentar o partido na Câmara Federal". 

Ponte de concreto da Rio Grande do Norte 

vai dinamizar o trânsito no bairro Santa Rita 

A rua Rio Grande do Norte, no trecho en- 
tre a Avenida Padre Cícero e a rua Raimundo 
de Morais, no Grande Santa Rita, cortada pelo 
riacho Capivara, está sendo desobstruída pela 
construção de ponte de concreto armado reali- 
zada pela Prefeitura de Imperatriz, por meio da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra). 

Armada em concreto, a ponte é uma aspi- 
ração dos moradores dos bairros que formam 
o Grande Santa Rita, pois vai permitir a trafe- 
gabilidade de veículos entre as Avenidas Padre 
Cícero com Avenida industrial e certamente 
vai desafogar o concorrido trânsito da Avenida 
Newton Belo, que se tornou intenso depois da 
instalação da unidade fabril da Suzano. 

"Os moradores dos dois lados do riacho 
caminham uma longa extensão quando se di- 
rigem ou para o centro ou na direção da Ave- 
nida Industrial. O prefeito Sebastião Madeira 
prometeu a todos nós que construiria não so- 
mente essa ponte, mas também iriam melho- 
rar as condições das ruas do entornou visando 
melhorar o trânsito, bem como a passagem dos 
pedestres", afirmou o autônomo José Carlos 
Costa de Carvalho, 43, residente na Avenida 

Padre Cícero, Grande Santa Rita. 
De acordo com o engenheiro Roberto Alen- 

car, titular da Secretaria Municipal de Infraestru- 
tura (Sinfra), a determinação do prefeito Sebas- 
tião Madeira é estender serviços de construção 
de pontes, drenagens pluviais e recuperação de 
ruas por todos os bairros da cidade. "Portanto, 
vamos aproveitar o verão para executar o maior 
número de obras possíveis", afirma Alencar. 

O engenheiro informou ainda que a Sinfra 
possui várias frentes de serviços por todos os 
bairros. "Nas ruas que necessitam de drena- 
gem vamos drenar, porque nosso lema é cons- 
truir obras que tenham durabilidade", observa 
Roberto Alencar, ressaltando que por primar 
pela qualidade dos serviços é que às vezes al- 
gumas delas demoram a ser entregues. 

"Nós primamos pela qualidade das obras 
que realizamos, pois esta é a determinação do 
prefeito Madeira", afirma Roberto Alencar. Para 
o engenheiro, é preferível levar mais tempo 
para entregar à população uma obra de quali- 
dade do que construir às pressas e depois ela 
venha se deteriorar. 

(Domingos Cezar/ASCOM) 

Foto: Divulgação 

Pais, alunos, professores e comunidade 
de escolas e creches da rede municipal de 
ensino de Imperatriz participam de reuniões 
que abordam temáticas inerentes ao cotidiano 
escolar. A iniciativa nomeada de "Escola de 
Pais" é resultado da parceria entre Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED), por meio 
do Setor de Educação Infantil e o Sistema de 
Ensino Projecta-Melhor Escola, que é respon- 
sável pelo fornecimento do material didático e 
assessoria pedagógica das turmas de educa- 
ção infantil do município. 

Lana Zuza, coordenadora do Setor de 
Educação Infantil da SEMED, detalha as 

ações do projeto. "Desenvolvemos durante 
todo o ano, acompanhamento, formação con- 
tinuada, assessoria pedagógica, entrega de 
material didático e visitas técnicas nas esco- 
las e creches que possuem turmas de Edu- 
cação Infantil em parceria com o Sistema de 
Ensino Projecta - Melhor Escola. Além destas 
ações, realizamos a "Escola de Pais" com o 
objetivo de convidar os pais a estabelecerem 
uma aliança entre família e escola, construin- 
do uma educação de qualidade que contribua 
para o desenvolvimento humano dos alunos". 

"Todas as famílias e responsáveis pelas 
crianças têm o direito de reivindicar que a 
escola dê uma educação de qualidade para 
todos os seus alunos. As famílias podem e 
devem cobrar providências, medidas e ações 
para que isso ocorra. Para tal, as famílias e 
responsáveis têm o dever de ajudar a escola 
em casa criando disciplina e rotina nos es- 
tudos. O Projeto Escola de Pais propõe uma 
reflexão sobre esse envolvimento familiar na 
educação dos filhos, promovendo a interação 
e a parceria escola e família", explica Kátia 
Vanessa Andrade, coordenadora da Escola 
de Pais do Projecta-Melhor Escola. Luana 
Barros- ASCOM 

Prefeitura propõe ao Conjove realização 

de plano piloto de empreendedorismo nas escolas 

^crrcFoUtico V 

Prefeito Sebastião Madeira se reuniu com o Conselho de Jovens Empresários de Imperatriz (Conjove) 

Acompanhado do secretário Municipal de 
Educação, Zesiel Ribeiro, e do presidente da 
Câmara Municipal, Hamilton Miranda, o prefei- 
to Sebastião Madeira se reuniu com o Conselho 
de Jovens Empresários de Imperatriz (Conjove) 
para discutirem parceria para implantação de um 
programa de empreendedorismo nas escolas da 
Rede Municipal. O encontro aconteceu na sede 
da Associação Comercial e Industrial de Impera- 
triz (ACII) na manhã dessa sexta-feira (16). 

Órgão integrante da ACM, os representan- 
tes do Conjove citaram como exemplo a ex- 
periência das cidades de Anápolis, Goiânia e 
Florianópolis. Cerca de 200 mil alunos de todo 
o país já participam do projeto. Segundo eles, 
a meta é triplicar esse número, contando com 
a participação de Imperatriz. 

Para o prefeito, as conversações iniciais fo- 
ram bastante positivas e a proposta será ama- 
durecida. Madeira ressaltou que no município 
um programa dessa natureza já é realizado, 
o Programa de Educação Profissional Integra- 
da à Educação de Jovens e Adultos (PROEPI 
EJA), com jovens e adultos que estudam na 

Educação de Jovens e Adultos. "Vemos com 
bons olhos a extensão desse projeto a todas 
as escolas, mas seria interessante iniciar o tra- 
balho com uma espécie de plano piloto com a 
realização das atividades em umas quatro es- 
colas para avaliarmos as ações e os possíveis 
resultados". 

Sobre a iniciativa - O projeto prevê ativida- 
des que despertem a cultura empreendedora 
na rede municipal de ensino e visa capacitar 
também alunos do ensino médio através de 
cursos e palestras promovidos pelo Conjove e 
por instituições parceiras. 

Para o presidente do Conselho de Jovens 
Empresários de Imperatriz, Felipe Murta, a re- 
ceptividade das autoridades municipais em re- 
lação à proposta é um passo importante para 
a implantação do projeto. "Hoje foi um começo 
de um diálogo. Vamos procurar juntos alterna- 
tivas para que o projeto cresça, independente 
do caminho, o importante é que há interesse 
de se levar o empreendedorismo para nossas 
crianças e jovens". 
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Farmacias ! 
DIA 18 

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

DROGARIA SÃO MARCOS (RUA RUI BARBOSA-VILA REDENÇÃO) 

DIA 19 

BRAZ FARMA (RUA LUIS DOMINCUES, 1158-CENTRO) 
DROCARI FARMABEM (RUA FLORIANO PEIXOTO. 727-N.IMP) 

DROGARIA CARVALHO (AV. CASTELO BRANCO, 42 - VILA VITÓRIA) 
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Idade da Senhora 

No depoimento, o juiz pergunta: 

— Dona Clotilde, qual é a sua idade? 

— Trinta anos, senhor juiz. 

Receitas 

pratos fáceis e rápidos 

.V 

DADINHOS DE CHOCOLATE 
Ingredientes 
- 3 ovos 
- 3 gemas 
-180 g de manteiga derretida (1 xícara de chá) 
-120 g de açúcar (2/3 xícara de chá) 
-120 g de chocolate em pó (1 xícara de chá) 
-120 g de nozes moldas grosseiramente (1 xícara de chá) 
- 180 g de biscoito doce sem recheio moído (1 xícara de 
chá cheia) 
- 60 g de biscoito doce sem recheio moído misturado com 
60 g de açúcar para empanar 

Modo de preparo 
1 - Numa batedeira coloque 3 ovos e 3 gemas e bata bem por uns 5 minutos até formar uma 

espuma cremosa. Adicione 180 g de manteiga derretida. 120 g de açúcar. 120 g de chocolate em 
pó e bata até formar uma mistura homogênea. Desligue a batedeira, acrescente 120 g de nozes 
moidas grosseiramente e 180 g de biscoito doce sem recheio moído e misture bem. 

2 - Transfira a massa para uma assadeira retangular (35 cm X 20 cm) forrada com papel filme e 
espalhe bem. Leve ao freezer por 1 hora. 

3 - Depois de 1 hora, retire do freezer e com uma colher de sopa, pegue pequenas porções da 
massa e modele, nas mãos, dando o formato de dadinho (com uns 2 cm de lateral). Passe cada 
dadinho em 50 g de biscoito doce (sem recheio) moldo misturado com 50 g de açúcar. Sirva em 
seguida. 

Dica: Caso faça os dadinhos com antecedência, deixe-os na geladeira até o momento de servir. 
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— Mas já é o terceiro ano que a senhora declara sempre a mesma ida- 
de... 

— É verdade, senhor juiz. Pra o senhor ver que não sou dessas pessoas 
mentirosas que dizem uma coisa hoje e outra amanhã. 
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T Aries 21-03/19-04 
Sua performance no trabalho é prejudicada pela 
insegurança que a oposição Lua-Marte traz. Ainda 
que seja provocada, não perca o centramento e não 
ceda às pressões. Mantenha a disciplina e deixe de- 
cisões para outro momento! 

tí Touro 20-04/20-05 
Profundas crises existenciais são trazidas à tona 
pela passagem da Lua por sua área espiritual e pela 
tensão com Marte. Você tende a ser transparente 
demais e isso pode gerar equívocos. Tome cuidado 
e evite se expor! 

Gemeos 21-05/21-06 
Você tende a se descontrolar, sobretudo ao lidar 
com situações inesperadas. Lua e Marte em oposi- 
ção lhe pedem atenção com gastos, pois você tende 
a suprir suas carências emocionais gastando mais 
do que pode. cuidado! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Sua convivência com as pessoas é prejudicada pela 
passagem da Lua por sua área de relacionamentos 
que desestabiliza as interações. Evite ceder ao lhe 
pressionarem, mas esteja aberta aos diálogos e 
acordos. Seja conciliadora! 

Leão 23-07/22-08 
Cuidado com julgamentos superficiais e ações preci- 
pitadas. Lua e Marte lensionados alertam que você 
tende a superdimensionar as dificuldades. Mesmo 
que magoada, evite entrar em conflitos e busque a 
harmonização! 

"TO Virgem 23-08/22-09 
A divergência de interesses em sua vida social é 
intensificada pela oposição de Lua e Marte, entre 
suas áreas de prazeres e de amizades. Evite bater 
de frente e seja mais diplomática. Adote uma atitude 
conciliadora! 

^ Libra 23-09/22-10 
LkJar com as dificuldades de convivência cotidianas 
fica ainda mais difidl com a tensão Lua-Marte. Nâo 
piore a situação, evite entrar em atrito. Seja racional 
ao defender seu espaço e nâo nutra a mágoa ou rai- 
va dentro de si! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Mal entendidos podem se intensificar, neste momen- 
to em que Lua e Marte se opõem. Tenha cuidado 
sobretudo no trabalho, pois você pode acabar sen- 
do envolvida em conflitos. Fique longe de fofocas e 
pense bem antes de agir! 

S Sagitário 22-11 / 21-12 
Tenha mais atenção ao lidar com recursos financei- 
ros e materiais. Lua e Marte opostos alertam que 
situações inesperadas podem lhe tirar do eixo. mas 
evite agir impulsivamente. Pense bem antes de to- 
mar decisões patrimoniais! 

Capricórnio 22-12/19-01 
As diferenças em suas relações são acentuadas 
pela oposição Lua-Marte entre seu signo e sua sé- 
tima casa. Evite reagir intensamente ou se colocar 
de maneira radical. Saiba se proteger das emoções 
negativas alheias! 

^Aquário 20-01/18-02 
Interesses divergentes podem afetar as relações no 
trabalho, pois Lua e Marte se opõem hoje. Cuidado 
com o intenso clima competitivo e saiba defender 
seu espaço, sempre levando em conta e conside- 
rando os interesses coletivos! 

K Peixes 19-02/20-03 
Antigos ressentimentos podem comprometer o bom 
entendimento em suas amizades, pois Lua e Marte 
se opõem entre o circuito e sua área social. Nâo fi- 
que remexendo o passado, promova a conciliação e 
o prazer em grupo! 
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As respostas de Deus 

Tasso AssunçSo' 

Um homem muito devoto vivia em uma casa um pouco afastada 
da aldeia. Chegada a época das chuvas, estas começaram a cair 
com uma força incomum. Após uma semana de chuva, ele viu que 
alguns aldeões tratavam de recolher seus pertences e se retirar do 
lugar, passando em frente à porta de sua casa. 

- Vizinho - disseram-lhe dizem que ainda vai chover murto 
mais e que nós moramos em uma área que pode inundar facilmente. 
Venha com a gente, nos o ajudaremos a transportar suas coisas em 
nosso carro. 

- Obrigado, amigos, mas nâo estou preocupado - respondeu o 
beato. - Deus haverá de me aju-dar se for preciso - e, como era seu 
costume, à noite rezou para pedir a Deus que o mantivesse fora de 
perigo. 

No entanto, mais duas semanas depois ainda continuava cho- 
vendo sem parar. A água já havia in-vadido sua casa e lhe chegava 
até os joelhos. Percebendo que toda a região ficaria irremediavel- 
men-te submersa, os últimos habitantes da aldeia lhe gritaram desde 
suas canoas enquanto remavam apressadamente: 

- Vizinho, nâo se demore nem por um instante em vir com a 
gente, nâo há mais tempo para salvar seus pertences; as águas vâo 
subir muito mais ainda; venha imediatamente e suba em alguma de 
nossas canoas! 

- Obrigado, mas nâo se preocupem comigo. Podem ir tranqüilos 
que Deus nâo me deixará de-samparado. Com certeza, amanhã vai 
parar de chover - insistiu o devoto de cima de um armário aonde 
havia subido. 

E passou a noite orando intensamente, pedindo a Deus com todo 
o fervor que não o abandonasse naquela situação sem dúvida já 
angustiosa. E assim se manteve, embora já se encontrasse comple- 
tamente solitário numa área rural que se transformava a olhos vistos 
num caudaloso rio que a tudo arrastava. 

Na semana seguinte as águas continuavam a subir infalivelmen- 
te, de tal modo que o homem aca-bou empoleirado no ponto mais 
alto do telhado. Anda assim, nâo deixou de rezar nem por um ins- 
tante. rogando ajuda de Deus. confiando cegamente na providência 
divina, sem nem por um momento titubear em sua fé. 

Quando se encontrava nessa inquietante situação, aproximou-se 
de sua casa uma equipe de sal-vamento num barco muito bem equi- 
pado com todos os recursos necessários ao transporte e à assistên- 
cia médica aos moradores ainda porventura remanescentes no local. 
Os tripulantes logo o avistaram sobre a casa; 

- Prepara-se que vamos salvá-lo - gritou o chefe da equipe. - 
Você teve sorte de passarmos por aqui. as chuvas nâo diminuem e 
a situação vai ficar cada vez pior, mas nâo se preocupe que vamos 
salvara sua vida! 

- Equivoca-se, meu bom homem - respondeu o devoto. - Minha 
vida está nas mãos de Deus e ele nâo permitirá que eu morra. Nâo 
tenho dúvida de que amanhã deixará de chover e em alguns dias 
tudo voltará ao normal. 

- Meu senhor, as previsões meteorológicas indicam que ainda 
pode chover por muitos dias, inde-finidamente. Todas as casas fica- 
rão totalmente debaixo d'água, nâo haverá como ninguém sobrevi- 
-ver por aqui. Venha logo! 

- Que nada! - persistiu o homem beato. - Nâo se preocupe 
comigo, amanhã tudo retornará à normalidade. Isto é somente uma 
prova que Deus me manda para testar a minha fé, mas eu confio em 
sua infinita sabedoria. 

Ao perceber que nada demoveria aquele devoto homem de sua 
determinação de enfrentar a tor-menta até as últimas conseqüências, 
a equipe de salvamento deu meia volta, já deduzindo que nâo valeria 
a pena arriscar a vida de todos ali para tentar ajudar um louco que 
recusava terminantemente qualquer auxílio. 

E como continuou chovendo, conforme atestavam a previsões 
do tempo, no dia seguinte as águas cobriram totalmente o telhado da 
casa do beato, que morreu afogado. Logo sua alma chegou ao céu e 
ele foi à presença de Deus frustrado e queixoso, ainda sem conse- 
guir entender por que tanta fé lhe fora inútil. 

- Senhor, estou decepcionado. Por que o Senhor se negou a me 
socorrer. O Senhor sabe que re-zei sem parar. Minha confiança em 
vós era absoluta. Por que me abandonastes? - questionava a-quela 
desconsolada alma. 

A voz de Deus soou como um trovão: 
- Como me neguei a ajudar-te?! Ninguém tem culpa se és um 

completo néscio! Quem tu crês que te enviou vizinhos com um carro? 

Quem tu crês que te enviou outros vizinhos com uma canoa? E a 
equipe de salvamento? 

••• 
Embora a história acima retrate uma situação extrema de 

fanatismo, bem ilustra o tremendo enga-no que se èncontra na base 
das convicções desprovidas do substrato da reflexão e do raciocínio 
lógico, em geral expressas por meio de crenças, jogos de palavras 
e conceitos que. inculcadas atra-vés dos tempos, sugestionam e 
hipnotizam - cegam 

Movidas pela ignorância e a superstição, algumas concepções 
equivocadas atravessam séculos e milênios a produzir malefícios, 
ao envolver populações por todo o mundo, alimentar padrões de 
pensamento contraditórios e hipócritas, promover a dissensâo entre 
os povos e contribuir com a perpetuação de uma sociedade corrupta, 
imoral e monstruosa. 

Tal é o caso das crenças. Embora se revistam da capa da tradi- 
ção e da sacralidade, expressam uma cosmovisâo tribal e denunciam 
a estagnação da mente humana, há milhões de anos aprisionada à 
estreita rotina do pensamento, caracterizada pelo hábito e, no aspec- 
to "religioso", marcada pelas pregações, os rituais e as infindáveis 
rezas e louvores. 

Expostas à luz da razão, as crenças revelam toda a sua pemicio- 
sídade, não só pelo prejuízo ma-teríal que causam, mas, sobretudo, 
pelo dano existencial que provocam, já que avalizam a estupidez e 
desviam o indivíduo da verdadeira religiosidade anunciada tanto por 
Buda quanto por Cristo, que é a do autoconhecimento - a compreen- 
são de si mesmo. 

A dificuldade é que esse antigo preceito exige aprofundado 
estudo, acurado exame, permanente vigilância dos próprios pensa- 
mentos e sentimentos, isenta observação das motivações, patentes 
ou recônditas, com que se enreda a mente humana, ou seja, árdua 
investigação da consciência, labori-osa missão que a bem poucos 
interessa ou convém. 

É bem mais fácil, cômodo e lucrativo, simplesmente crer, ou 
descrer. 

Tasso Assunção é escritor e consultor em produção textual; 
membro fundador da Academia Impera-trizense de Letras - AIL. 
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Por Ramsés Mesquita 

No dia 1o de agosto de 1865, Allan Kardec publicou o livro "O 
Céu e o Inferno ou a justiça Divina segundo o Espiritismo". Nesta 
obra Kardec fez um "exame comparado das doutrinas sobre a 
passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e 
recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, 
etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da 
alma durante e depois da morte.". Há. portanto, duas partes, uma 
doutrinária ou teórica, e outra prática composta de depoimentos 
espirituais, corroborando a realidade da primeira. Essa composição 
se faz necessária, pois para se conhecer, por exemplo, a vida de 
determinado pais ou continente, deve-se ouvir os relatos dos seus 
habitantes. Da mesma maneira precisa-se agir, a fim de conhecer 
a vida após a morte, se há céu e inferno, anjos e demônios, a dura- 
ção das penas e outros assuntos pertinentes ao mundo espiritual. 

Como bem observou Kardec: "Localizados o céu e o inferno, 
as seitas cristãs foram levadas a nâo admitir para as almas senão 
duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento 
absoluto.'. Assim, o céu e o inferno, no pensamento ocidental- 
-cristâo, sempre foram delimitados como locais onde os seres 
experimentam a felicidade ou o sofrimento, conforme o lugar em 
que estejam "encarcerados*. Contudo, para a Doutrina Espírita, o 
paraíso e as trevas não são locais circunscritos em algum ponto do 
universo, mas estados de espirito, efeitos da evolução intelectual e 
moral de cada ser; "A felicidade está na razão direta do progresso 
realizado, de sorte que. de dois Espíritos, um pode nâo ser tâo feliz 
quanto outro, unicamente por nâo possuir o mesmo adiantamento 
intelectual e moral, sem que por isso precisem estar, cada qual, em 
lugar distinto (...)Sendo a felicidade dos Espíritos inerente às suas 
qualidades, haurem-na eles em toda parte em que se encontram, 
seja à superfície da Terra, no meio dos encarnados, ou no Espaço. 
(...) Das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e nâo do 

estado material do meio em que se encontra, podendo a felicida- 
de, portanto, existir em qualquer parte onde haja Espíritos capa- 
zes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no 
Universo.". O mesmo se pode falar do sofrimento, que é o inverso 
da felicidade. Desta forma, o céu e o inferno sâo conquistas ou 
sentimentos da alma. 

Para as tradicionais religiões cristãs. Deus criou, além do 
homem, duas classes distintas de entidades: a dos anjos e a dos 
demônios. Porém, novamente, o Espiritismo revela uma concep- 
ção divergente sobre esses seres. Nesta obra divina. "O Céu e o 
Inferno", Kardec mostra que anjos, demônios e homens sâo da 
mesma natureza, tiveram a mesma origem, e sâo, portanto, seres 
iguais, espíritos imortais. O que diferencia é o nível de evolução e o 
estado de encarnado ou desencarnado dos espíritos: "As almas ou 
Espíritos sâo criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimen- 
tos nem consciência do bem e do mal. porém, aptos para adquirir 
o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição, e o fim — que é 
a perfeição — é para todos o mesmo.". Assim, "Os anjos sâo. pois, 
as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura 
comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade."; e os 
"demônios sâo Espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e 
que, colocados na base da escala, hâo de nela graduar-se.*. Desta 
maneira, se, por exemplo, um homem santo desencarna tem-se um 
"anjo", um espírito evoluído; por outro lado. se um traficante ou um 
assassino cruel morre, tem-se um "demônio", um espírito ainda nas 
trevas da ignorância e do mal. 

A pena eterna, presente nas religiões cristãs da atualidade, 
nâo condiz com um Deus infinitamente bom, justo e misericordioso, 
pois "a doutrina das penas eternas absolutas conduz à negação, 
ou, pelo menos, ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus. 
sendo incompatível com a perfeição absoluta, donde resulta este 
dilema: Ou Deus é perfeito, e nâo há penas eternas, ou há penas 
eternas, e Deus nâo é perfeito.". Então, qual é o tempo das penas 

no além-túmulo? A duração do sofrimento "depende da melhoria 
do Espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado 
lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um 
melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo 
o Espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar 
os sofrimentos pela pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los 
pela prática do bem.*. Se uma simples mâe perdoa sempre o seu 
filho, mesmo delinqüente, nunca aplicando uma pena eterna a ele, 
por que Deus que é infinitamente mais misericordioso que ela. con- 
denaria os seus filhos a queimarem para sempre fogo eterno, sem 
nenhuma possibilidade de regeneração? 

Há ainda no livro "O Céu e o Inferno" outros grandes ensina- 
mentos sobre o temor da morte, sobre a possibilidade da interven- 
ção dos demônios nas comunicações mediúnicas, sobre a proibição 
de evocação dos mortos, sobre a passagem para o mundo 
espiritual e, também, dezenas de depoimentos de espíritos felizes, 
espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, 
criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e vários tipos de 
expiações terrestres como, por exemplo, a do menino Mareei, espí- 
rito de luz que veio ao mundo para dar um grande exemplo de vida; 
ou a do mendigo Max, que revela a sua vida anterior de homem 
poderoso, mas déspota e egoísta, causas da sua miséria nesta 
última existência. 
/ Depois de ler uma ensaio como o de "O Céu e o Inferno", 

compreende-se facilmente a real extensão das palavras do profeta 
Ezequiel; "Por mim mesmo juro —disse o Senhor Deus — que nâo 
quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o 
mau caminho e que viva."(1). Deus nos ama infinitamente e sempre 
dará uma nova chance para os seus filhos deixarem o caminho do 
erro e da maldade, e trilhar, rumo à perfeição, o caminho do amor e 
do perdão incondicionais. 

(1) Ezequiel, 33:11 
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Prof Roberto Perez 
(Químico: CRQ 11.1.00170 - Ambientalista) 

Especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

O que é seqüestro de carbono? 

robertopesado@ig.com.br 

Muito tem se falado no processo Seqüestro de Carbono. Mas 
você sabe o que é isso? Com o objetivo de evitar ou. ao menos, 
diminuir as conseqüências do aquecimento global, esse método 
consiste em captar o C02 na atmosfera para armazená-lo em 
algum local, normalmente no subsolo. 

A forma mais comum de seqüestro de carbono acontece na- 
turalmente nas florestas. Quando estão em fase de crescimento, 
as árvores necessitam de grandes quantidades de carbono para 
seu desenvolvimento e retiram esse elemento do ar, o que auxilia 
na diminuição do C02 na atmosfera. 

O método conquistou muitos adeptos, mas sua eficiência e 
efeitos de longo prazo ainda nâo sâo totalmente conhecidos. É 
por isso que, com o destaque da discussão sobre o seqüestro 
de carbono nos últimos tempos, para muitos fica a pergunta; o 
processo é solução ou fardo para o futuro? 

Quando utilizado em grande escala, o seqüestro de carbo- 
no realmente auxilia na diminuição das decorrências do aque- 
cimento global para um futuro não distante. Isso porque nesse 
processo se reduz as emissões de combustíveis fósseis signifi- 

cativamente. 
Existem algumas formas distintas para seqüestrar carbono. 

O gás carbônico é filtrado, comprimido, transferido para a biosfe- 
ra - camada do globo terrestre habitada por seres vivos; hidros- 
fera - porções líquidas que encobrem partes da superfície da 
Terra; ou litosfera - parte sólida da crosta terrestre. 

O problema que muito se discute com relação ao processo 
de seqüestro de carbono é que esse C02 armazenado de diver- 
sas formas pode retornar à atmosfera em virtude de vazamentos. 
Após seu vazamento, o carbono retorna em forma mais leve e 
acaba seguindo para fora da terra ou do leito do mar. 

Dessa forma, nâo se podem subestimar os possíveis pro- 
blemas a curto e longo prazo da utilização desse método. Muito 
menos se valer dessa técnica como argumento para manter os 
níveis atuais de emissão de C02. 

Ao se diminuir as emissões de combustíveis fósseis agora, 
evita-se a necessidade de se seqüestrar o carbono de forma ma- 
ciça. Isso reduz os efeitos indesejáveis e os encargos que esse 
método poderia trazer ao longo de diversas gerações futuras. 
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Seduc intensifica trabalho com ações direcionadas 
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Estudantes que integram o públlco-alvo de educação especial terão acesso a novas tecnologias de Inclusão como meta da Seduc 

Trabalhar com o foco direcionado para 
a inclusão escolar dos alunos que in- 
tegram o público-alvo da educação es- 

pecial. garantindo o assessoramento técnico- 
-pedagógico às secretarias municipais de 
educação e o acesso aos novos equipamentos 
tecnológicos, tem sido a meta da Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc). por meio da su- 
pervisão de Educação Especial. A explicação 
é da supervisora Maria do Perpétuo Socor- 
ro Castelo Branco, ao fazer um balanço das 
ações realizadas nos últimos meses. 

Segundo ela, por meio da Secretaria-Adjun- 
ta de Projetos Especiais, da Superintendência 
de Modalidades e Diversidades Educacionais 
e da Supervisão de Educação Especial, com 
estas ações, a Seduc cumpre estritamente os 
dispositivos legais constantes na convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(ONU 2006), ratificada no Brasil. 

A supervisora de educação especial tam- 
bém ressalta que o Governo do Maranhão 
cumpre a política nacional de educação es- 
pecial na perspectiva da educação inclusiva e 
os marcos legais, políticos e pedagógicos da 
educação inclusiva, desenvolvendo ações que 
asseguram o direito de todos à educação e ga- 
rante o controle social das políticas públicas 
voltadas á inclusão escolar das pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvi- 
mento e altas habilidades/superdotaçâo. 

Ao fazer um balanço das ações realiza- 
das pela Supervisão de Educação Especial, 
Socorro Castelo Branco destaca a formação 
continuada para gestores, diretores e técnicos 
das Unidades Regionais de Educação (UREs) 
sobre a Política Nacional de Educação Es- 
pecial na perspectiva da educação inclusiva, 
Programa Sala de Recursos Multifuncionais, 
Programa Escola Acessível e Programa Livro 
Acessível. 

Ela cita, ainda, a proposta de transferência 
do Centro de Ensino de Apoio Pedagógico Ana 

Maria Palello Saldanha (CAP/MA) e do Núcleo 
de Atividades para Alunos com Altas Habilida- 
des/Superdotaçâo para um único prédio para 
a efetivação de suas funções de referência na 
formação de professores, produção de mate- 
riais didáticos e apoio aos sistemas de ensino. 

A proposição inovadora vai permitir que os 
alunos com altas habilidades/superdotaçâo 
compartilhem os equipamentos e programas 
tecnológicos criados para possibilitar a auto- 
nomia das pessoas com deficiência visual e 
dessa forma serem futuros pesquisadores e 
criadores de tecnologia assístiva. 

Socorro Castelo Branco destacou também 
a reunião técnica com os gestores do Centro 
de Ensino de Educação Especial Helena Anti- 
poff e Centro de Ensino de Educação Especial 
João Mohana para composição de grupos de 
trabalho, objetivando a atualização da legisla- 
ção estadual ao conjunto de documentos que 
auxiliam na efetivação dos compromissos es- 
tabelecidos na convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e a posterior 
transformação dos centros em unidades de 
atendimento educacional especializado. 

Escola Acessível 
A Seduc vem realizando reuniões técnicas 

com gestores das escolas da URE São Luís 
contempladas com os programas Sala de 
Recursos Multifuncionais e Escola Acessível. 
Além disso, tem apoiado as semanas peda- 
gógicas de escolas que solicitaram formação 
sobre a Política Nacional de Educação Espe- 
cial. com palestras sobre a Sala de Recursos 
Multifuncionais para técnicos de Núcleo de 
Tecnologias Educacionais e a formação para 
profissionais itinerantes de escolas, que não 
têm salas de recursos multifuncionais. 

Este ano. também foram entregues livros 
didáticos acessíveis em formato MecDayse 
(Programa Nacional de Livro Didático) para 
alunos com deficiência visual matriculados 

nos 4o e 5o anos do ensino fundamental e en- 
sino médio; curso de formação continuada em 
deficiência auditiva e tecnologia assistiva para 
professores de Sala de Recursos Multifuncio- 
nais e cursos de formação em Libras, Braille 
e Soroban, para professores da rede estadual 
de ensino e comunidade. 

Para Maria do Socorro Castelo Branco, 

Ruas de pedras, casarões, sobrados, 
azulejos e praças, em cada canto o Centro 
Histórico de São Luís evoca saudosismo 
de uma época de esplendor. Em meio a um 
cenário emblemático para ludovicenses e 
visitantes, a Universidade Estadual do Ma- 
ranhão (Uema) marca presença com quatro 
cursos de graduação. 

Atualmente, os cursos de Arquitetura e 
Urbanismo. Música e História funcionam em 
prédios na Rua da Estrela, n0 472. A presen- 
ça da Uema se faz notória no local. pois. vai 
além da ocupação de prédios por uma insti- 
tuição pública, está relacionada ao sentimen- 
to de estudar e ensinar em um cenário inspi- 
rador para estudante e professor. 

Para a estudante do 5o período de Músi- 
ca. Josias Silva Sobrinho, o Centro Histórico 
de São Luís oferece uma atmosfera muito 
atraente, pelo seu conjunto arquitetônico. "É 
um espaço consagrado ao convívio artístico 
e cultural, contando com uma grande oferta 
de aparelhos culturais". 

O Curso de Música da Uema tem contri- 
buído para a diversificação das atividades no 
Centro Histórico. Vários concertos, apresen- 
tações e palestras são oferecidos com a par- 
ticipação de professores e alunos da Uema. 

O pró-reitor de Planejamento. Antônio 
Pereira, afirmou que a Uema tem interesse 
em permanecer no Centro Histórico de São 
Luis e que há planos em estudos para aqui- 
sição de outro prédio onde será instalado o 
Curso de Música. O prédio onde funcionará o 
Curso de História está sendo restaurando de 
maneira que a Uema possa ampliar os ser- 
viços oferecidos para a comunidade na área 
histórica da capital do Maranhão. 

Com intensa produção acadêmica, o Cur- 
so de História funciona, temporariamente, 
assim como a Música, no prédio da Facul- 
dade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). "Há 
três cursos funcionando lá. Nós queremos 
que cada um tenha seu prédio e almejamos 
também, como forma de revitalização, atra- 
vés de idéias desenvolvidas com o Instituto 

o desenvolvimento dessas ações e o plane- 
jamento de outras são determinantes para a 
transformação dos sistemas educacionais em 
sistemas educacionais inclusivos e na efetiva- 
ção dos princípios norteadores da inclusão. "O 
acesso, a permanência e a qualidade, culmi- 
nará com o direito de ser, o direito de estar e o 
direito de participar dos alunos", finalizou. 

do Iphan (Patrimônio Histórico e Artístico Na- 
cional), ter ainda um local para abrigar estu- 
dantes e professores", informou o pró-reitor. 
Ele defende que o Centro Histórico precisa 
ser habitado e funcione como um bairro, a 
forma mais adequada de preservar os pré- 
dios e a urbanidade. 

Atividades 
Entre as atividades no Centro Histórico 

de São Luis, no ano passado, a Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo realizou o Atelier 
Internacional de Criação Urbana - Equinox 
2012. O evento reuniu estudantes brasileiros, 
franceses e italianos com a meta de elabora- 
rem projetos urbanos para as áreas do Cen- 
tro Histórico, Liberdade e Vinhais Velho. 

Em abril de 2012 houve o projeto de ex- 
tensão "Oficinas Participativas de Planeja- 
mento Sustentável", que contou com a parti- 
cipação de moradores da área. 

Alex Oliveira, professor da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, explicou que são 
colocados em prática estudos sobre o bairro 
em vários níveis. "Já foram realizadas pesqui- 
sas de Iniciação Científica, TCC. Mestrado e 
Doutorado, várias envolvendo o Centro His- 
tórico. Isto aproxima a produção dos alunos 
e professores dos problemas vivenciados no 
dia a dia do local. A relação dos alunos com o 
sitio é cada vez mais intensa, pois os alunos 
de Arquitetura se interessam pelo acervo ar- 
quitetônico". 

O professor Alex Oliveira explicou que a 
relação dos estudantes com o Centro Histó- 
rico de São Luís acontece, também, por meio 
das disciplinas ministradas. "Nossos alunos 
fazem quatro disciplinas ligadas á História da 
Arquitetura e Urbanismo, além de mais quatro 
ligadas às técnicas construtivas tradicionais e 
intervenções nos edifícios e sítios históricos" 

Segundo o pró-reitor Antônio Pereira, a 
intenção não é deslocar a Uema do Campus 
Paulo VI. mas prestigiar o Centro com a pre- 
sença da universidade, por meio de cursos 
que possuem afinidades com o ambiente. 
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Itaú Unibanco contesta cobrança de R$ 18,7 bilhões pela Receita Federal 

Em comunicado ao mercado, o Banco 
Itaú Unibanco informou nessa sexta-feira 
(16) que. no fim de junho deste ano, recebeu 
cobrança de R$ 18,711 bilhões da Receita 
Federal, sendo R$ 11,844 bilhões referentes 
ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e R$ 6,867 bilhões à Contribuição So- 
cial sobre Lucro Líquido (CSLL). Os valores, 
já acrescidos de multas e juros, devem-se 
ao não recolhimento do IRPJ e da CSLL em 
2008, quando os bancos Itaú e Unibanco se 
associaram. 

De acordo com o comunicado, a Receita 
discorda da forma societária adotada à épo- 
ca, de "unificação das operações", e diz que 
a forma mais adequada seria a de "opera- 
ções societárias de natureza diversa", que 
gera mais tributos. Para o Itaú Unibanco, a 
posição da Receita não se aplica às normas 
que regem as instituições financeiras, e as 
operações de associação foram apropria- 
das, tendo sido sancionadas por autorida- 
des competentes como o Banco Central, a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o 

Conselho Administrativo de Defesa Econô- 
mica (Cade), 

No comunicado, o banco explica que con- 
testou o auto de infração da Receita porque 
considerou "descabida" a alegação do Fisco 
de que houve ganho tributário na associação 
e diz que é "remoto o risco de perda no pro- 
cedimento fiscal", conforme entendimento 
de seus advogados e assessores externos. 
A instituição compromete-se ainda a manter 
seus acionistas e o mercado informados so- 
bre o desfecho da ação, acrescenta a nota. 

EDUCAÇÃO 

Primeira fase do 11° Exame de Ordem da OAB acontece hoje 

A prova da primeira fase do 11° Exame de 
Ordem da OAB acontece hoje, domingo (18), 
a partir das 13h (horário de Brasília). 

O candidato terá cinco horas para res- 
ponder as 80 questões de múltipla escolha. 
De acordo com o edital, o examinando de- 
verá permanecer obrigatoriamente no local 
de provas por, no mínimo, duas horas. Após 
esse período, o candidato poderá deixar o lu- 
gar sem o caderno de questões. 

Apenas os candidatos que saírem depois 
das 16h (horário de Brasília) poderão levar o 
caderno de provas embora. 

A segunda deve acontecer em 6 de outu- 

bro de 2013 e terá cinco horas de duração. 
Na segunda fase é cobrada a redação de 
uma peça profissional e aplicação de quatro 
questões discursivas sobre uma das seguin- 
tes áreas: direito administrativo, direito civil, 
direito constitucional, direito empresarial, di- 
reito penai, direito do trabalho ou direito tri- 
butário. 

Redução do número de Exames 
Está em debate na Coordenação Nacio- 

nal do Exame de Ordem Unificado uma pos- 
sível redução do número de provas anuais 
para a obtenção do registro para exercer a 

advocacia. Atualmente, a FGV (Fundação 
Getúlio Vargas) aplica três provas por ano 
(cada uma com duas fases). O objetivo, se- 
gundo Leonardo Avelino Duarte, coordena- 
dor do grupo, é diminuir para dois exames a 
cada ano. 

"A redução [do número de provas] se faz 
necessária para que haja mais tempo de 
correção. É uma medida de segurança para 
aprimorar a prova e melhorar a logística. 
Com dois exames, daria tempo de preparar 
melhor as questões, de fazer outras revisões. 
Hoje o calendário é muito apertado", disse o 
coordenador nacional do Exame de Ordem. 

Exame da OAB sofreu mudanças por causa do aumento de bacharéis 

O curso de direito existe no Brasil desde 
1827, mas só em 1963 o exame da OAB (Or- 
dem dos Advogados do Brasil) foi criado for- 
malmente e ele só passou a ser obrigatório 
em 1994. Durante este tempo, a prova sofreu 
modificações para se adequar ao aumento 
de faculdades e do número de bacharéis em 
direito, tentando selecionar seus advogados 
com o conhecimento necessário para a car- 
reira. 

Por muito tempo esta atividade profissio- 
nal foi livre no país. No começo apenas a for- 
mação na universidade bastava para se obter 
o registro profissional de advogado. A própria 
OAB só foi criada quase um século depois da 
instalação das primeiras faculdades de direito 
em São Paulo e em Olinda, criadas por D. Pe- 
dro 1o em 1827. A OAB só vai surgir em 1930. 
Ainda assim, levaram-se alguns anos até que 
o exame fosse utilizado para selecionar os 
membros da entidade. 

Sem as provas para admitir os profissio- 
nais, era comum que os estudantes fizessem 
estágios em escritórios de advocacia. Dalmo 
de Abreu Dallari, jurista e professor emérito 
da Faculdade de Direito da USP (Universida- 
de de São Paulo), trabalhou como estagiário 
de um escritório desde o primeiro ano do cur- 
so. Estudava de noite e freqüentava fóruns 
durante o dia. "Como trabalhei desde o pri- 
meiro ano, conhecia bem a linguagem jurídica 
e os trabalhos de um advogado." 

Para Dallari, a OAB tem procurado aper- 
feiçoar as provas para selecionar melhor 
seus profissionais. "O grande aumento do nú- 
mero de faculdades e a possibilidade de se 
ter membros diplomados menos preparados 
é um fator que devemos levar em conta", ar- 
gumenta o jurista. Segundo ele, a OAB está 
atenta a esta questão e tenta realizar o exame 
de tal maneira que o profissional reconheci- 
do pela entidade esteja realmente preparado 
para advogar. "Eu acho que a Ordem está 
cumprindo bem o papel de vigilância para 
manter a qualidade do ensino do direito no 
Brasil". 

Segundo a OAB paulista, o estado de São 
Paulo foi o primeiro a aplicar a prova em 1971. 
O exame como forma de obter o registro pro- 
fissional da OAB tinha sido aprovado em lei 
anos antes, em 1963. O exame possuía duas 
etapas. O candidato deveria escrever uma 
peça jurídica da área de sua opção e fazer 
sustentação oral e responder perguntas de 
uma banca com três advogados. O assunto 
da prova oral era sorteado com 24 horas de 
antecedência do exame. Aos poucos, outros 

estados passaram a aplicar suas avaliações 
com parte escrita e oral. 

Mas como o exame não era obrigatório, 
quem fazia estágio durante a faculdade era 
dispensado da prova. Segundo Leonardo 
Avelino, coordenador nacional do exame da 
OAB, antes da prova se tornar obrigatória, a 
maioria dos candidatos optava pelo trabalho 
em escritório e não faziam exame. 

"O problema é que esses estágios nem 
sempre eram bons e não treinavam os alu- 
nos para prática da advocacia. Havia muita 
reclamação de juizes sobre falhas técnicas e 
foi surgindo uma pressão para tornar o exame 
requisito para virar advogado, além da forma- 
ção acadêmica", explica Avelino. 

Exame obrigatório 
A partir da década de 1980 houve um au- 

mento significativo da oferta de faculdades e 
de profissionais e a OAB determinou em 1994 
que a prova seria obrigatória. Essa mudança 
ocorreu após pressão da classe jurídica que 
queria garantir mais qualificação dos advoga- 
dos. 

Avelino conta que aprovar a nova regra 
não foi fácil. Segundo ele, a nova medida 
foi contestada até na Justiça por advogados 
contrários a mudança. "Apesar da resistência 
de advogados e escolas de direito, o conse- 
lho da Ordem determinou que a aprovação no 
exame era requisito para advogar no país", diz 
o coordenador. "Foi uma mudança importante 
para assegurar a qualidade do ensino jurídico 
do país." 

Desta forma, os bacharéis que antes ape- 
nas faziam estágio para obter o registro da 
OAB, agora precisavam ser aprovados no 
exame. Isto aumentou o número de candida- 
tos inscritos no exame. 

Avelino explica que na maioria dos esta- 
dos a prova era oral, mas que com a mudan- 
ça e a elevação do número de inscritos, esse 
tipo de avaliação ficou inviável. E por isso os 
exames passaram a ser apenas escritos. Ele 
também diz que esta medida ajudou a ga- 
rantir uma correção mais igualitária entre os 
candidatos. "A prova oral tinha critérios muito 
subjetivos de correção." 

O coordenador do exame fez a prova em 
1998 em Mato Grosso do Sul. "Não tive pro- 
blemas para realizar minha prova. Meu exa- 
me já era nos moldes atuais, de questões 
objetivas e na segunda fase optei por direito 
administrativo", conta Avelino. 

Após se tornar obrigatória, a avaliação 
manteve-se dividida em duas fases como já 

existia, uma com conhecimentos gerais de 
direito e a outra com específicos, quando o 
candidato escolhe entre direito administrativo, 
civil, constitucional, empresarial, penal, tribu- 
tário ou do trabalho. 

Unificação da prova 
Como cada seccional tinha autonomia 

para realizar seu exame, a cobrança do co- 
nhecimento jurídico era desigual entre os es- 
tados. Alguns candidatos realizavam provas 
em outros estados em busca de avaliações 
mais fáceis, explica o coordenador do exame 
da OAB. O candidato aprovado na prova rea- 
lizada em qualquer região pode atuar em todo 
Brasil. 

O professor de História do Direito da USP, 
Eduardo Tomasevicius Filho, também afirma 
que alguns candidatos quando eram reprova- 
dos. mudavam de estado para tentar aprova- 
ção em regiões diferentes. 

Tomasevicius realizou o exame em 2002, 
quando cada seccional fazia sua prova. "Fui 
aprovado na primeira vez em que fiz a prova. 
Ela não foi fácil. Lembro que, naquela oca- 
sião, o índice de aprovados já tinha sido bai- 
xo, embora superior aos índices atuais", diz 
Tomasevicius que fez o exame em São Paulo. 

Para reduzir essas diferenças entre as re- 
giões, a OAB unificou a prova em 2010. Nes- 
te primeiro momento, a fase inicial do exame 
tinha 100 questões de múltipla escolha com 
conhecimentos gerais. E na segunda, os ba- 
charéis respondiam cinco questões disserta- 
tivas de conhecimentos específicos e resol- 
viam uma peça processual. 

Mas por reclamações dos candidatos por 
falta de tempo para realizar a prova, a OAB 
reduziu para 80 questões na primeira fase. A 
segunda etapa também foi alterada e a ques- 
tões dissertativas caíram para quatro. "Isso 
retirou o maior peso da peça na nota da se- 
gunda fase. Antes quem errava a peça não 
passava na prova", explica o coordenador do 
exame. 

A prova de Tomas Couto Regina foi assim. 
Ele passou no último exame e tempo não foi 
problema para ele. O candidato terminou a 
primeira fase em apenas uma hora e meia. 
Já na segunda parte do exame, a resolução 
da peça foi a parte mais demorada da prova. 
"Depois que entendi bem a peça, foi tranqüi- 
lo", conta. 

Avelino defende a aplicação do exame 
como forma para selecionar profissionais, "é 
instrumento importante para garantir a qualifi- 
cação dos advogados brasileiros." 
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Saúde e * 

Bem Estar 

MULHERES TERÃO LIMITES 
MAIS RÍGIDOS PARA 

COLESTEROL"RUIM" 

As metas para os valores máximos 
de colesterol LDL, o famoso colesterol 
"ruim", vão ficar mais rígidas para boa 
parte dos brasileiros, em especial para 
as mulheres. 

As novas diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia para o con- 
trole dos níveis de colesterol e a pre- 
venção das doenças cardiovasculares 
vão encaixar mais delas no perfil de 
alto risco para problemas cardíacos. 

Hoje, de acordo com as orienta- 
ções da entidade, as mulheres são 
classificadas dessa forma quando têm 
uma probabilidade de mais de 20% de 
sofrer algum evento cardiovascular, 
como infarto, derrame e insuficiência 
cardíaca, nos dez anos seguintes. 
Agora, uma chance maior do que 10% 
de problemas vai acender o sinal ama- 
relo no consultório médico. 

Essa probabilidade de risco é cal- 
culada de acordo com fatores como 
idade, tabagismo, histórico de doen- 
ças cardíacas e histórico familiar, dia- 
betes, entre outros. 

"O maior impacto da mudança 
será entre as mulheres com mais de 
45 anos. O risco das mulheres a par- 
tir da menopausa está aumentando. 
Elas estão chegando nesse patamar 
mais gordas e com um estilo de vida 
complicado. Nas capitais, já estão 
quase empatando com os homens em 
número de infartos", afirma o cardio- 
logista Hermes Toros Xavier, editor da 
5a Diretriz Brasileira de Dislipidemias 
e Prevenção da Aterosclerose da So- 
ciedade Brasileira de Cardiologia, 
que serão publicadas em setembro 
no periódico "Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia". 

Além de mais mulheres entrarem 
no perfil de alto risco, as metas máxi- 
mas de colesterol LDL para quem está 
nesse patamar ou no intermediário (a 
partir de 5% de risco de evento cardio- 
vascular em dez anos) vão mudar. 

Antes, alguém classificado como 
de alto risco podia ter como meta um 
LDL de até 100 mg/dl. Agora, o limite 
recomendado será de 70 mg/dl. 

Já quem está no perfil intermedi- 
ário passa a ter como meta 100 mg/ 
dl de LDL em vez de 130 mg/dl, como 
previam as diretrizes anteriores, publi- 
cadas em 2007. 

A conseqüência é clara: mais pes- 
soas devem receber a indicação de to- 
mar remédios para baixar o colesterol, 
as estatinas. 

"Até 2020, podemos ter um 'boom' 
de mortes cardiovasculares. Precisa- 
mos ter uma atividade preventiva mais 
proativa", afirma Xavier. 

O uso das estatinas em pessoas 
que já sofreram infartos já se provou 
eficaz em muitos estudos, reduzindo o 
risco de novos eventos cardiovascula- 
res e mortes. 

O emprego desses remédios para 
evitar um primeiro infarto ou derrame 
continua a ser tema de estudos. Uma 
recente revisão de 18 pesquisas en- 
volvendo 57 mil pessoas conduzida 
pela rede Cochrane, no entanto, mos- 
trou que o uso de estatinas raramente 
causa efeitos colaterais graves e reduz 
em 14% o risco de morte por todas as 
causas. 

Alguns dos efeitos colaterais asso- 
ciados com o remédio são dores mus- 
culares e problemas no fígado. 

"Alguns dizem que a gente já pres- 
creve estatina demais, mas no Brasil a 
maioria dos que precisam não toma, e 
a maior parte dos infartados não tem 
o colesterol controlado", afirma Raul 
Santos Filho, diretor da Sociedade In- 
ternacional de Aterosclerose. 

Segundo Xavier, o objetivo da pu- 
blicação das novas diretrizes é fazer 
os médicos correrem atrás das metas 
e saírem da chamada "inércia terapêu- 
tica". "Não adianta só dar o remédio. 
Precisa atingir a meta. Hoje a maioria 
dos que tomam estatina tem uma redu- 
ção pequena no LDL." 
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São Paulo sonda goleiro uruguaio 
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A diretoria do São Paulo se movimenta 
por conta da iminente aposentadoria 
de Rogério Ceni. Além de pensar em 

um plano de carreira para o ídolo virar técni- 

co, o clube busca um substituto para a vaga. 
Martin Silva, uruguaio de 30 anos que atua 
no Olímpia (PAR), tem sido sondado. 

Ele ajudou a levar a equipe paraguaia 
até a final da Libertadores deste ano e foi 
um dos destaques do time. A informação foi 
divulgada pelo Diário de S. Paulo, e Régis 
Marques, empresário do atleta, confirmou. 
Segundo ele, o Tricolor teria de desembol- 
sar cerca de R$ 4 milhões pelo goleiro, que 
ainda tem longo contrato com o Olímpia. Ou- 
tros dois clubes brasileiros também sonda- 
ram Silva. 

Como a janela para contratações de jo- 
gadores do exterior já está fechada, o uru- 
guaio só poderia atuar a partir do ano que 
vem, justamente quando Rogério vai parar 
de jogar. 

Quando teve chances, Denis cometeu al- 
gumas falhas e não passa confiança para a 
diretoria para substituir Ceni. Neste ano. Re- 
nan Ribeiro foi contratado do Atlético-MG. 

Títe escala Ibson e espera último 

treino para definição sobre Pato 

CR7 dá de ombros para artilharia 

portuguesa: "Não penso nissoM 

Cristiano Ronaldo se aproxima cada vez 
mais da artilharia máxima da seleção portu- 
guesa. Com o gol marcado no empate em 1 x 
1 entre Portugal e Holanda, na última quarta 
(14), o craque chegou a 40 gols pelo time na- 
cional, somente sete atrás de Pauleta, pontei- 
ro da lista. 

Mas o feito parece não fazer a cabeça de 
Cristiano Ronaldo. "Não penso em bater re- 
corde. As coisas sucedem com naturalidade, 
tanto na seleção como no clube. Tenho mais 
alguns anos para jogar na seleção, mas não 
estou obcecado com isso", relativizou o por- 
tuguês. 

Aos 28 anos, Cristiano Ronaldo tem mui- 
ta estrada com a seleção portuguesa. Com 
grande colaboração do seu camisa 7 e ca- 
pitão, o time lusitano ocupa a liderança do 
Grupo F das eliminatórias européias para a 
Copa-2014, com 14 pontos, dois à frente da 
vice-líder Rússia. 
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Cristiano Rona 

O treino de sexta-feira (16) não deu pis- 
tas sobre o time do Corinthians que enfren- 
tará o Coritiba neste domingo (18), no Paca- 
embu. Boa parte dos titulares apenas correu 
no gramado do CT do Parque Ecológico, e 
a confirmação da formação ficou para a ati- 
vidade marcada para a manhã de sábado. 

A julgar pela entrevista de Tite, no entan- 
to, a indefinição está apenas no comando 
de ataque. O técnico confirmou a entrada de 
Ibson no lugar do contundido Guilherme e a 
volta de Danilo, que, desgastado, havia par- 
ticipado apenas dos minutos finais do empa- 
te com o Fluminense. 

A dúvida é entre Alexandre Pato e Paolo 
Guerrero. Na ausência do peruano, o cami- 
sa 7 foi bem contra o Vitória e mal contra o 
Fluminense. Agora, o camisa 9 está de volta 

de sua seleção, mas atuou na Coréia do Sul 
na quarta-feira (14) e é mais provável que 
fique no banco de reservas. 

Assim, Tite daria a seqüência tão pedi- 
da por Pato e um descanso a Guerrero. A 
escalação provável do Corinthians no final 
de semana é a seguinte: Cássio; Edenilson, 
Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf e Ib- 
son; Romarinho, Danilo e Emerson; Alexan- 
dre Pato. 

"Não é mistério. Quero ver as reais con- 
dições daqueles que jogaram no meio de 
semana, a reação de cada um. Exceção fei- 
ta ao Danilo, que está bem porque teve uma 
parada estratégica. Preciso conversar com 
o Fábio (Mahseredjian, preparador físico) 
sobre os atletas e a respeito do Guerrero", 
disse o treinador. 

M. 

:« 
-- 

m. 
Mi 

11!; MI-si II iAI ii i:; AMAI n I ;I M 

(JUANÜI) VüCI DA UMA 

I U IA IMPRESSÃO! 

► MENOR PREÇO 

► MAIOR QUALIDADE 

► PONTUALIDADE NA ENTREGA 

CORREIO^ 
Popular 

SOLUÇO 

GRÁFICA 
EM TODO TIPO 
DE IMPRESSÃO 

CXám-P 
 /   -i, **   

09]3525.4043 

j comercial@jomaicoiTeiopopular.com ^ www.jomalcorreiopopular.com www.facebook.com/correiopopular 


