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Haconha legalizada 

A maconha legalizada no Uruguai vai custar US$ 1 o grama, anunciou o secretário f \ 
geral da Junta Nacional de Drogas do Uruguai, Júlio Calzada. O projeto de lei apro- I" 
vado pela Câmara de Representantes legaliza a produção para consumo próprio 
ou em cooperativas. "Seguramente o autocultivo e os clubes podem começar a 
desenvolver-se já no segundo semestre de 2014". afirmou o secretário ao jornal um- V js ' 
guaio El Pais. Calzada lembrou que os usuários deverão registrar-se em um banco ■- y-A 
de dados não aberto ao público, para poder comprar até 40 gramas por mês. "Um 
grama eqüivale a um cigarro grosso ou três finos", explicou o secretário. O preço p > W \ 
será fixado de tal maneira que "se possa competir" com os narcotraficantes, acres- ^ '4 

centou Calzada. "O custo da maconha terá que se situar na faixa que se consegue a v 3 f w 
droga ilegal, e estamos falando do preço da maconha prensada paraguaia, que é a --- . ^ 1 i ?, 
mais comum vendida no pais, e que custa em tomo de um dólar a grama", explicou. JrW - 
"Queremos arrebatar o mercado do narcotráfico", disse dias atrás o presidente uru- 
guaio José Mujica, durante seu discurso na Assembléia Geral das Nações Unidas. Comentando o discurso do presidente, o secretário afirmou 
que o Estado "vai oferecer um lugar seguro para se comprar maconha, e um produto de boa qualidade e pelo mesmo preço". Ele garantiu que o 
governo já está começando a trabalhar para implementar a nova lei. O texto do projeto de lei foi aprovado dia 31 de julho pela Câmara dos Re- 
presentantes. por 50 votos a favor, 46 contra e três ausências. Como no caso do tabaco, no Uruguai também não será permitido fumar maconha 
em espaços públicos fechados. Também não será permitido conduzir qualquer tipo de veículo sob efeito da droga. Também será proibido fazer 
publicidade de maconha, apesar da legalização do comércio e plantio. 

Apontada como pivô Reprovado 

Isis Valverde não saiu mais 
de casa depois que come- 
çaram a surgir, na última 
quinta-feira, rumores na 
imprensa de que seria ela a 
pivô da suposta separação 
de Cauâ Reymond e Grazi 
Massafera. Na quarta-feira 
à noite, ela foi vista pela úl- 
tima vez jantando com uma 
amiga próximo ao condomí- 
nio onde mora, no Itanhan- 
gá, Zona Oeste do Rio. A 
atriz tem chorado muito, 
principalmente com o ata- 

que que vem sofrendo nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, fãs 
do casal Cauã e Grazi não se conformam e criticam, sem piedade, Isis. 
Vários fotógrafos passaram a última sexta-feira de plantão na porta do 
condomínio da atriz, mas nenhum sinal dela. No dia anterior, o colunista 
Ancelmo Gois, de "O Globo", noticiou a separação de Cauã Reymond e 
Grazi Massafera, depois de seis anos juntos. Cauã, logo depois, ironizou 
a noticia em seu perfil no Facebook: "Nos separaram mais uma vez...rs". 
O nome de Isis como pivô logo surgiu. Ela passou três meses viajando 
com o ator para gravar cenas da minissérie "Amores roubados", em algu- 
mas cidades do Nordeste. 

POPULAR 

Arriscou a vida 

Um motorista de Florianópolis de 
29 anos foi reprovado na renovação 
da carteira de habilitação por ser 

obeso. Thyago Rodrigo do Nas- 
cimento pesa 220 kg e já dirige 
há 10 anos, mas, na segunda 
renovação do documento, não 
foi aprovado. O médico què re- 
alizou o exame o considerou 
inapto temporariamente devido 
à obesidade, que, segundo ele, 
pode interferir na direção. O mé- 

dico também solicitou uma segunda ava- liação para confirmar se as con- 
dições físicas de Thyago permitem a mo- bilidade dele. A avaliação está 
prevista em uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Segundo o 
artigo 11, independentemente do resul- tado do exame, o candidato po- 
derá requerer, no prazo de 30 dias, reavaliação do resultado. Thyago já tem 
um atestado médico que mostra que ele está em tratamento, e agora deve 
solicitar a reavaliação. "A minha carteira está sempre em dia. nunca dirigi em- 
briagado, não tenho multas", argumenta. O rapaz trabalha como promotor de 
eventos e costuma utilizar o carro para trabalhar. Na manhã desta terça-feira 
(22), Thyago e o pai foram ao Detran, mas não conseguiram explicações. 
"Não consegui nada no Departamento Jurídico. Ele vai ficar pelo menos mais 
uma semana sem carteira", afirmou o pai de Thyago, Nilton César do Nasci- 
mento. "O Contran normalizou uma série de requisitos que devem ser avalia- 
dos pelo médico e, caso sejam necessários mais exames, ele pode solicitar", 
explica a gerente de Habilitação de Condutores, Cláudia Bernardi da Silva. 
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Um adolescente de 16 anos morreu eletrocutado após tentar salvar um 
cachorro, no conjunto C da quadra 1 de Planaltina de Goiás. O garoto 
trabalhava em um lava-jato no momento do acidente, por volta das 10h30 
dessa segunda-feira (21/10). O cachorro teria recebido a descarga elétri- 
ca no momento em que o funcionário ligou um aparelho compressor. Ao 
puxar o animal pela corrente, ele também acabou eletrocutado. Outro ra- 
paz que trabalhava no local tentou desligar o equipamento, mas levou um 
choque e desistiu. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Planaltina 
foram acionados, mas quando chegaram o cachorro e o adolescente já 
estavam sem vida. A Delegacia de Polícia de Planaltina de Goiás vai ouvir 
o depoimento da proprietária do estabelecimento. Ela pode responder por 
homicídio culposo, se ficar constatada falha na segurança do local. 

COLUNA □□ SANCHES 

QUANTO VOCÊ PAGA PARA OS POLÍTICOS 
SEREM SEUS SERVIDORES, E NÃO PA- 
TRÕES (2) 

Conclui-se hoje o texto iniciado ontem neste 
mesmo espaço, como resposta à seguinte soli- 
citação de um estudante universitário: 

"Professor Edmilson, gostaria de saber, com 
mais precisão, quanto custa um vereador para 
a população, qual o salário atual, quantos dias 
trabalham na semana, quanto custa uma ses- 
são extraordinária, além de outras informações 
adicionais sobre os nossos parlamentares lo- 
cais, O senhor pode me ajudar? (...) Na certeza 
de ser atendido, antecipo meus agradecimen- 
tos. Muito obrigado." (Cleber Carvalho, jornalis- 
ta, universitário) 

VERBAS - Em Imperatriz, cada vereador 

pode fazer, por mês, despesas no valor de, no 
máximo, R$ 8.000,00 (era R$ 12.000,00; foi 
reduzida para R$ 8.000,00 e poderá voltar ao 
valor anterior em 2014 se houver aumento de 
arrecadação de receitas). Ele faz e paga essas 
despesas, pega as notas fiscais dos valores 
pagos, recolhe impostos relativos a notas fiscais 
emitidas pela Prefeitura (quando o fornecedor 
do produto ou serviço não tem nota própria) 
e, na última semana de cada mês, entrega as 
notas e, após estas serem verificadas e subme- 
tidas ao crivo de técnicos da controladoria da 
Câmara, os valores pagos e abrigados pela lei 
são ressarcidos (isto é, são indenizados, reem- 
bolsados. devolvidos) a cada vereador por meio 
de cheques nominais, após detalhado e volu- 
moso processo de pagamento. Se o vereador 
comprovadamente gastar 8 mil reais ou mais, 
ele será ressarcido só nos 8 mil. Se comprovar 
menos, receberá menos. 

DESPESAS - As despesas pagas com as 
verbas referem-se a combustível, divulgação 
das ações parlamentares, contratos de consul- 
torias e assessorias (advocacia, contabilidade, 
engenharia, economia, informática, projetos, 
comunicação social etc.), material de expe- 
diente, suprimentos de informática, seguran- 
ça. transporte, viagens a serviço e despesas 
com hospedagem do vereador e assessores, 
informação (compra de livros, revistas, jornais e 
outras publicações, avulsas ou por assinaturas), 
aluguel e manutenção de gabinete externo (em 
bairro, por exemplo), manutenção e conserto 

Edmilson Sanches 

de equipamentos (computadores, impressoras, 
máquinas fotográficas) etc. Esses diversos itens 
são os previstos em norma e as despesas com 
eles depende da necessidade específica de 
cada vereador. 

REPASSES - Em Imperatriz, foi aumentado 
- com mais oito - o número de vereadores, de 
13 para 21. mas diminuiu-se o percentual de re- 
passe para a Câmara Municipal, de 7% para 6% 
(artigo 29-A. inciso II, da Constituição Federal - 
município com população de 100.000 a 300.000 
habitantes). Assim, para pagara remuneração 
e verba indenizatória dos oito vereadores a 
mais e ainda seus assessores e outros custos, 
a direção da Câmara tem de anular, suspender, 
reduzir ou redirecionar recursos, internamente. 

OUTRAS INFORMAÇÕES - Qualquer 
cidadão pode obter informações e até cópia de 
documentos do que quiser, tanto da Câmara 
quanto da Prefeitura. A Lei federal de Acesso 
á Informação garante que quem é o dono da 
informação é o cidadão, e não o político, seja 
este prefeito, presidente de Câmara, vereador 
ou qualquer outro governante ou parlamentar, 
O político ou gestor não pode nem perguntar 
o motivo de qualquer solicitação. Ele tem de 
dar a resposta ou, se não quiser ou não puder 
dá-la, é obrigado a dizer os motivos. Tem 30 
dias para isso, A Lei é a n0 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, que entrou em vigor em 
março do ano passado. Interessados em cópia 
da Lei. podem solicitar para os endereços ao 
final desta coluna. 

- CPI DA CAEMA 
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Na manhã dessa terça-feira (22), 
foram escolhidos o presidente e re- 
lator da CPI que investigará a Com- 
panhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão (Caema) em Imperatriz. 
O vereador Carlos Hermes (PCdoB) 
será o presidente da comissão e a re- 
latoria ficará a cargo do parlamentar 
Aurélio (PT). Os demais membros da 
comissão são os vereadores Eudes 
(PTdoB), Roma (PSL) e Fidélis Uchoa 
(PRB). A CPI foi aprovada no último 
dia 17 deste mês. O pedido de investi- 
gação é de autoria do vereador Rildo 
Amaral e foi assinado por 12 dos 21 
parlamentares. A intenção é investigar 
a omissão de investimento para forne- 
cimento de água e o objeto do contrato 
para execução e exploração de servi- 
ços de abastecimento de água potável 
em Imperatriz. Neste mês de outubro, 
o rompimento de uma adutora do sis- 
tema de abastecimento deixou toda a 
cidade sem água. Porém, são cons- 
tantes as reclamações de moradores 
sobre problemas no fornecimento em 
vários bairros de Imperatriz. 

- SEGURANÇA PÚBLICA 

I 

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

O vereador Fidélis Uchoa demonstrou 
sua insatisfação na sessão de ontem 
ao falar da Segurança Pública do Ma- 
ranhão. Fidélis disse que lamenta o 
aumento da criminalidade e disse que 
é necessário investir em videomonito- 
ramento, base do GTA e a moderniza- 
ção do CIOPS. A vereadora Caetana 
também compartilhou do pensamento 
do seu colega Fidélis e disse que a 
Segurança Pública é um descaso em 
Imperatriz. A vereadora disse que as 
ocorrências de assaltos e furtos au- 
mentaram e que o povo tem medo de 
andar nas ruas da cidade. 

- DESABAFO 
Um vereador de oposição usou a tri- 
buna na sessão dessa terça-feira (22) 
para relatar sua revolta. Marco Aurélio 
indagou o porquê de seus projetos de 
lei nunca terem sido colocados para 
apreciação. O vereador disse que 
nenhum dos projetos que protocolou 
individualmente chegou ao plenário 
para votação. "Os projetos de lei de 
outros colegas são aprovados e os de 
minha autoria não têm nem chegado 
ao plenário. Os do Executivo são vo- 
tados em dias. Um dia desses, proto- 
colei junto com outros dez vereadores 
um projeto de lei pautado na seguran- 
ça e, em poucos dias, foi aprovado: 
enquanto que os que protocolei indi- 
vidualmente, nada. Ontem, completa- 
ram 9 meses que protocolei o primeiro 
projeto de lei. Tempo de uma gesta- 
ção, e não nasceu nada!", desabafou 
o vereador. 
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►COM VÁRIOS TIROS DE PISTOLA 

ÊÊM 

Homem é executado e morre na cama da vizinha 

Antônio Pinheiro 

Na tarde de ontem (22) foi registrado o 
12° assassinato do mês de outubro em 
Imperatriz. A vítima foi Claudeir Lima 

da Silva, de 33 anos. O crime aconteceu por 
volta das l/bSO, na rua 5, bairro Imigrante. 
Claudemir era conhecido por "Vô" e trabalha- 
va como carroceiro. Segundo a mãe de Clau- 
deir, os assassinos chegaram em uma moto 
Bros preta. O garupa do veículo entrou na 
casa procurando pelo seu filho. 

A vitima, ao ver o assassino, correu para 
dentro do quarto e tentou trancar a porta. O 
elemento efetuou vários tiros, tendo, inclusi- 
ve, acertado na porta e na vítima. Em segui- 
da, os assassinos fugiram sentido rua Silvino 
Santis. A vítima conseguiu fugir para casa ao 
lado, entrando pela porta dos fundos e cor- 

rendo até o quarto da vizinha, onde morreu 
em cima da cama. 

A mãe de Claudeir disse que há tempos o 
filho vinha sofrendo ameaças de morte. Se- 
gundo ela, o carroceiro tinha recebido uma 
intimação para prestar esclarecimento sobre 
um assassinato. Ela falou ainda que a vitima 
já tinha sido presa, há cinco anos. 

A proprietária da residência onde Claudeir 
morreu disse que tinha chegado do serviço e 
estava dentro de casa com as duas filhas. Ela 
conta que ouviu os tiros, correu até a sala e 
trancou a porta da frente da residência. Mi- 
nutos depois, espantou-se vendo o vizinho 
entrando ensangüentado dentro da casa. pe- 
dindo por socorro e deitando em cima de sua 
cama. Ela, de imediato, ligou para Samu, que. 
ao chegar, constatou que a vítima já estava 
morta. 

Menor é apreendido com revólver 

38 no Terminal da Integração 

ê 

O adolescente contou que pretendia assaltar o ônibus da VBL 

Antônio Pinheiro 

Policiais do GOE fizeram a apreensão de 
um menor que portava um revólver no Ter- 
minal da Integração. O fato aconteceu por 
volta das 21h dessa segunda-feira (21). O 
adolescente contou que iria pegar o coletivo 
da VBL que faz a linha para Lagoa Verde e 
pretendia assaltá-lo antes de chegar ao po- 

voado. Na volta, disse que pegaria um táxi e 
também assaltaria o taxista. 

O menor é suspeito de, duas vezes em 
menos de 30 dias, cometer ato infracional 
correspondente a assalto a ônibus da mes- 
ma empresa. O revólver estava municia- 
do com três projéteis intactos. O menor foi 
apresentado no Plantão da Regional de Se- 
gurança. 

Ônibus da Aparecida tem princípio 

de incêndio nessa terça-feira (22) 
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Um problema mecânico teria provocado a fumaça, porém nâo foi constatado fogo 

Um princípio de incêndio foi registrado, 
na tarde dessa terça-feira (22), em um ôni- 
bus da Viação Aparecida. O veículo trafega- 
va pela rua Ceará, no setor do Mercadinho, 
quando populares avistaram uma fumaça 
que saia do transporte coletivo. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado até 
o local para conter o principio de incêndio. 
Segundo informações do 3o GBM, foi consta- 
tado o derramamento de óleo, que deve ter 
gerado a produção de fumaça. Porém, não 
houve chamas e nem risco de incêndio. A 
equipe vistoriou o veículo e liberou o mesmo. 

Jhairo Viana tem uma loja no local e re- 
gistou o ocorrido. Ele contou à reportagem 

do site Do Minuto que, por volta da 16h, o 
veículo seguia pela rua Ceará quando come- 
çou a fumaça e os passageiros, assustados, 
saíram do ônibus. 

Segundo Jhairo, o veículo só foi retirado 
do local após mais de uma hora do ocorrido 
e os passageiros seguiram viagem em um 
micro-ônibus da empresa. 

Em abril deste ano, um coletivo da Via- 
ção Branca do Leste (VBL) também teve um 
principio de incêndio. Estudantes e funcioná- 
rios do Instituto Federal do Maranhão (Ifma) 
em Imperatriz ficaram assustados com o cor- 
rido e alguns passageiros pularam a janela. 
(Dominuto) 
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Claudeir Lima da Silva, de 33 anos, Já tinha passagem pela polícia 

Moradores de Montes Altos 

fazem protesto contra a violência 
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A população tocou fogo em um carro da policia como forma de protesto 

Moradores do município de Montes Altos, 
distante 65 km de Imperatriz, fizeram uma 
manifestação na manhã de ontem (22) contra 
a violência na cidade. O protesto foi durante o 
cortejo e enterro de Ricardo Barbosa, 19 anos, 
que foi morto no fim semana com cerca de sete 
facadas. 

Alunos das escolas foram liberados para 
participar do movimento. Eles seguravam car- 
tazes pedindo mais segurança na cidade e con- 
tra a violência no município. Na madrugada do 
último domingo (20). um duplo homicídio foi re- 
gistrado em Montes Altos: além de Ricardo, um 
amigo dele conhecido como "Neném" foi morto. 
Durante os crimes havia apenas um policial na 
cidade e o único carro da Polícia Militar do mu- 
nicípio está com problemas e não funciona. 

Para discutir a violência na cidade, uma reu- 

nião foi marcada para a tarde dessa terça-feira 
(22) com o juiz da cidade. Franklin Silva; o de- 
legado regional, Assis Ramos; o delegado de 
Montes Altos, Leonardo Barros; o promotor da 
comarca, Ossian Bezerra Pinho; um represen- 
tante do 12° Batalhão de Policia Militar, sedia- 
do em Estreito, e o prefeito municipal Valdivino 
Rocha. 

Um carro de polícia chegou a ser incen- 
diado na noite de segunda-feira (21), quando 
estava na porta da delegacia da Policia Civil. 
Rapidamente, o fogo foi controlado, evitando 
um estrago maior no veiculo. 

Segundo moradores da cidade, em Mon- 
tes Altos há apenas este automóvel, mas, por 
causa de problemas mecânicos, está parado 
na porta da delegacia há mais de um mês. 
(Imirante) 

Motorista de bitrem morre 

carbonizado em acidente na BR-222 
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As labaredas chamaram a atenção dos moradores a quilômetros de distância 

Antônio Pinheiro 

O motorista Jobe Joy Leite Silva, que di- 
rigia um caminhão tipo bitrem, morreu car- 
bonizado após acidente na BR-222. Jobe 
fazia o transporte de combustível de São 
Luís para Açailãndia. A Policia Rodoviária 
Federal ainda investiga as causas do aci- 
dente. 

Segundo informações da Polícia Civil de 
Bom Jesus das Selvas, o veículo desceu 
uma ribanceira de cerca de 30 metros. Ain- 
da de acordo com a policia, o acidente só foi 
descoberto por causa do fogo que consu- 
miu um dos tanques. As labaredas chama- 
ram a atenção dos moradores a quilômetros 
de distância. As pessoas foram até o local e 
constataram a tragédia. 
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►PRAZO PRORROGADO 

Serasa promove Feirão Limpa Nome Online 

^eirâo 

Milhares de pessoas já negociaram 

dívidas com condições especiais. 

• o • 

Para participar, o Interessado deve acessar o site www.serasaconsumldor.com.br 

■ 
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Welbert Queiroz 

Devido ao grande número de consumi- 
dores que busca limpar o nome e re- 
negociar as dívidas, o Serasa oferece 

uma oportunidade única para a regularização 
dessa situação diretamente com as empresas 
participantes. A população pode participar do 
Feirão Limpa Nome Online até sábado (26) 
deste mês. 

Alguns consumidores dizem que o cartão 
de crédito é o grande vilão quando se fala em 
dívidas. "Já tive o nome negativado, meu nome 
já foi pro SPC/CERASA. O motivos da inadim- 
plência foram o cartão CredShop e crediário 
em duas lojas", conta Claudyane Soares. 

Conforme divulgou a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Imperatriz, apenas no mês de 
setembro a inadimplência do consumidor em 
Imperatriz cresceu 2,67%. Conforme os dados 
da CDL, o número atinge a marca de 10.765 
consumidores inadimplentes. Os dados de Im- 
peratriz são opostos aos nacionais. Conforme 
o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), 
o volume de consumidores inadimplentes no 
país recuou 0,34% em setembro em relação 

ao mesmo período do ano passado. 
Os populares que almejam sair do cadastro 

de devedores podem negociar as dívidas até a 
meia-noite do dia 26 de outubro. "É com muita 
satisfação que a Serasa anuncia a prorroga- 
ção do Feirão Limpa Nome Online, sucesso 
de público e de empresas. A grande demanda 
dos consumidores pelo serviço e a entrada de 
duas grandes companhias no Feirão demons- 
tram que a conveniência da negociação online 
veio para ficar - com bons resultados tanto 
para as empresas quanto para a população", 
afirma o superintendente de Informações so- 
bre o Consumidor da Serasa Expehan. 

"A prorrogação do Feirão vai permitir que 
um maior número de brasileiros possa se be- 
neficiar desta ferramenta gratuita. A regulari- 
zação da pendência financeira permite que o 
consumidor possa começar sua história finan- 
ceira de outra maneira, em outro patamar, de 
forma positiva. Com a facilidade de acesso, a 
Serasa Expehan espera ajudar o consumidor 
a administrar sua vida financeira, desfrutando 
do crédito sem o risco do superendividamento 
ou da inadimplência", acrescenta Vander Na- 
gata. 

Deputado Léo Cunha recebe apoio político 

de Nelson Horácio em Porto Franco 

Inscrições para seletivo IFMÂ 2014 

seguem até o dia 24 deste mês 

Para o Campus de Imperatriz serão ofertadas 445 vagas 

Welbert Queiroz 

As inscrições para o processo seletivo 
do Instituto Federal do Maranhão podem ser 
realizadas até amanhã, quinta-feira (24). O 
Processo Seletivo Público Unificado do 1FMA 
2014 é destinado aos cursos da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, confor- 
me divulgado no edital. 

De acordo com o Edital N.o23/2013, as 
inscrições serão realizadas em uma única 
etapa até o dia 24 de outubro de 2013, horário 
local, com pagamento até dia 25 de outubro 
de 2013. "Devido à greve nos bancos, muita 
gente não conseguiu se inscrever. Decidimos 
então prorrogar as inscrições. O candidato 
tem até o dia 24 para se inscrever e até o dia 
25 para pagar as inscrições, que podem ser 
feitas tanto pelo site quanto aqui mesmo na 
instituição", garante Antônio Ferreira, coorde- 
nador do processo seletivo. 

Este ano, segundo informações da insti- 
tuição, estão sendo oferecidas 4.210 vagas 
distribuídas em 18 campi. As inscrições es- 
tão feitas pela internet, no site do IFMA (www. 
ifma.edu.br). 

Segundo o coordenador do processo se- 
letivo, os candidatos devem estar atentos aos 
horários, tanto para realização das provas 
quanto ao pagamento das inscrições. "O ho- 
rário das provas seguirá o horário local. E os 
estudantes devem estar atentos aos horários 

para o pagamento dos boletos nos bancos". 

Processo Seletivo 
Neste processo, os candidatos podem 

concorrer as modalidades integrada, conco- 
mitante e subsequente. Na forma integrada, o 
aluno faz, simultaneamente, o ensino médio e 
um curso técnico em três anos. Para concor- 
rer na modalidade concomitante, o estudante 
vai cursar em dois anos uma habilitação téc- 
nica. Para isso, o candidato deve estar ma- 
triculado em 2013 na Ia ou 2a série do ensi- 
no médio em qualquer escola de ensino. Os 
cursos subsequentes, por sua vez, são para 
aqueles que já concluíram o ensino médio e 
pretendem ter uma formação técnica, confor- 
me explica o edital. 

O IFMA reserva ainda 50% das vagas 
para os candidatos que estudaram em es- 
colas públicas. Desse total, metade é para 
estudantes com renda familiar bruta igual ou 
inferior a um salário mínimo e meio per capita 
e a outra metade para os que possuem renda 
familiar superior a um salário mínimo e meio. 

No ano passado, a instituição contabilizou 
mais de 31 mil inscritos. Os cursos mais con- 
corridos foram os do Campus São Luis-Mon- 
te Castelo: Edificações (subsequente notur- 
no), Segurança do Trabalho (subsequente 
noturno) e Eletromecânica (concomitante ma- 
tutino). (Com informações da Assessoria da 
Instituição) 

Restaurante Popular voltou 

a funcionar nessa terça-feira 

1 

'Mesmo com tensão elétrica ainda alterada, o restaurante volta a funcionar para atendera necessidade da população", diz coordenador 

O deputado Léo Cunha (PSC) segue fir- 
mando parcerias políticas por toda a Região 
Tocantina. Depois de ter se reunido, na sema- 
na passada, com o prefeito de São Francisco 
do Brejão, Magnaldo Gonçalves (PSDB), ofi- 
cializando uma aliança política naquele muni- 
cípio, agora foi a vez de Porto Franco. O de- 
putado foi recebido na localidade Água Boa, 
nesse sábado (19), pelo Dr. Nelson Horácio e 
seu grupo político, quando na oportunidade o 
mesmo proporcionou uma reunião com cente- 
nas de correligionários na sua fazenda. 

"Acredito que com o apoio do deputado 
Léo Cunha, que é da base aliada do Gover- 
no do Estado, nosso município conseguirá 
vários investimentos. Estou muito confiante 
com essa nossa parceria política, pois ele tem 
vários projetos importantes e tem sido o de- 
putado estadual que vem se mantendo mais 
próximo no nosso município", afirmou. 

Presentes nesse encontro: o secretário da 
Fazenda, Cláudio Trinchão; prefeito Cícero 
Neco (de Estreito); vereadores de Porto Fran- 
co e São João do Paraíso e Campestre, assim 
como várias lideranças do povoado. 

Dr. Nelson destacou a luta do deputado 

em trazer obras para os municípios de Por- 
to Franco, Estreito e São João do Paraíso. 
Credencia-o como representante legitimo 
da região, lembrando que, recentemente, foi 
aprovado pela Assembléia e encaminhado ao 
Governo do Estado um projeto de indicação 
de videomonitoramento em Porto Franco. 

Segundo o vereador Amigão, o deputado 
Léo Cunha conseguiu também viabilizar a 
construção de uma quadra poliesportiva, pois 
se faz necessário oferecer um local apropria- 
do para a juventude praticar esportes. Mas 
para realizar essa obra, o vereador ressalta 
que necessita da ordem de serviço do Go- 
verno do Estado. "Esse é, inclusive, um dos 
projetos que o deputado já nos presenteou, 
e creio que em breve estaremos recebendo 
esta obra", enfatizou. 

Ao falar do apoio recebido de Nelson Ho- 
rácio e seu grupo político, o deputado Léo 
Cunha destaca seu empenho em prol da ci- 
dade: "O Nelson é um homem trabalhador, um 
líder nato que surgiu naturalmente na região, 
pois tem compromisso com o povo de Porto 
Franco e tenho certeza que juntos iremos fa- 
zer uma parceria forte", conclui. 

Após 19 dias sem atendimento ao público, 
devido à sobrecarga de tensão na rede elétrica, 
o Restaurante Popular de Imperatriz retomou o 
atendimento ao público nessa terça-feira (22). 
O retorno só foi possível devido a uma medida 
paliativa pensada pela coordenação do restau- 
rante. 

"Quero informar que o restaurante ainda 
está com sobrecarga de tensão elétrica. Po- 
rém, não tem como perdurar esse fechamento 
forçado e pensamos em reabrir tomando os 
devidos cuidados de prevenção no uso dos 
equipamentos. Deixamos de usar alguns apa- 
relhos, e os equipamentos essenciais como a 
bomba d'água, por exemplo, serão utilizados 
somente no horário de pico", esclareceu Amau- 
ri Freitas, coordenador do órgão. 

Antônia Lucineide Nascimento, 45 anos, 
diz que freqüenta o restaurante desde a inau- 
guração. Ela observa que ficou sabendo que 
o atendimento seria normalizado e que pediu 
ao esposo que fosse ao restaurante confirmar. 
"Meu marido veio ver se o restaurante estava 

funcionando e me avisou. Acredito que o povo 
estava sofrendo sem esse serviço disponível, 
porque as pessoas precisam de um espaço 
como esse que ajuda muito numa área tão im- 
portante da vida da população que é a alimen- 
tação", disse. 

Para Michael Wanderson Miranda, estu- 
dante que almoça no restaurante desde que 
chegou a Imperatriz, quando passou na Uni- 
versidade, em 2010, sua rotina agora voltou ao 
normal. "Desde o mês de agosto de 2010 me 
alimento no restaurante, porque estudo e moro 
sozinho, além de ficar perto da universidade. 
Com o restaurante parado, me virava com ma- 
carrão instantâneo e arroz com ovo. Foi um 
alívio a volta do funcionamento do restaurante. 
Agora tenho alimentação saudável e me ajuda 
no dia a dia", observou Michael. 

O Restaurante Popular retomou o atendi- 
mento servindo inicialmente 400 refeições/dia, 
a fim de atender ao público que comparecesse 
à unidade e até que a clientela esteja ciente 
que o funcionamento foi normalizado. 
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Aberta a X Semana de Letras em Imperatriz 

Profissionais Irão discutir temas relacionados à área 

Janaina Amorim 

Leitura, Saberes e a Prática Interdiscipli- 
nar do Profissional de Letras" é o tema da 
10a edição da Semana de Letras da Uni- 

versidade Estadual do Maranhão (Uema). A 
abertura aconteceu na tarde de terça-feira 
(22), no auditório da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB). O evento segue até o próximo 
dia 25. Palestras, minicursos e salas temáti- 
cas fazem parte da programação, que será 
realizada em dois locais; conferências no au- 
ditório da UAB, na Praça União, e minicursos 

na Uema. 
As inscrições podem ser feitas na hora e 

os preços variam. Para os estudantes e pro- 
fissionais da área o investimento é de R$ 35, 
com inscrição e camiseta. É possível ainda op- 
tar apenas pela inscrição (RS 25) ou camiseta 
(R$ 15). Para a comunidade, o pacote custa 
R$ 45, sendo que o valor da camisa é R$15 e 
inscrições, R$ 35. 

O público-alvo são estudantes e pesqui- 
sadores de Línguas, Literatura e Cinema. O 
objetivo do debate é a troca de conhecimen- 
to. Para a chefe de Departamento do curso de 
Letras. Kátia Carvalho, o evento é uma opor- 
tunidade para discutir o ensino de línguas na 
região. "Cerca de 90% dos profissionais da 
nossa área, na região, é formado na Uema. 
Então esse é o momento de discutir o ensino 
de línguas", disse. 

A Semana de Letras conta com a presen- 
ça de profissionais da área de outros estados. 
A Prof." Dr." Paula Tatianne Correia Szundy 
(UFRJ) abordará o tema "Multiletramentos e 
gêneros na escola". O Prof. Dr. José de Sousa 
Breves (IFCE) apresentará "Uma abordagem 
dos aspectos gramaticais", e a Prof." Dr.a Ana 
Flávia Magela (UFRJ), que falou na tarde de 
ontem (22) sobre o "Desenvolvimento metalin- 
guistico e ensino da língua". 

Professores da EJAsâo 

homenageados pela SEMED 

- p 

- 

- c ■ 

i Os professores foram homenageados pela dedlcaçào ao aprendizado dos Jovens e adultos de nossa cidade 

Confira a programação: 
Quarta-feira (23) 
14h às 15h - Credenciamento 
15h às 16h - Mesa-redonda: Literatura Africa- 

na - 16h às 16h30. Debate 
18h às 20h: Minicurso - Transposição didática 

de gêneros no ensino de inglês como Ifngua franca. 
Prof. Dr.' Paula Tatianne Correia (UFRJ) 

20h ás 20h30 - Atividade Cultural/ Lançamento 
de Livros 

20h30 - Minicurso: O Letramento lingüístico 
e as atividades didáticas de Língua Portuguesa. 
Prof" Dr.' Ana Flávia Magela (UFRJ) 

Quinta-feira (25) 
14h às I5h - Credenciamento 
15h às 16h - Mesa-redonda: Literatura e Múl- 

tiplos Dizeres 
16h às 16h30: Debate 

18h às 20h: Minicurso - Uma nova abordagem 
dos aspectos gramaticais. Prof. Dr. José de Sousa 
(IFCE) 

20h às 20h30 - Atividade Cultural/ Lançamento 
de Livros 

20h30 - Minicurso: O Letramento lingüístico 
e as atividades didáticas da Língua Portuguesa. 
Prof* Dr." Ana Flávia Magela (UFRJ) 

Sexta-feira (26) 
18h ás 20h: Minicurso - Uma nova abordagem 

dos aspectos gramaticais. Prof. Dr. José de Sousa 
(IFCE) 

20h às 20h30 - Atividade Cultural/ Lançamento 
de Livros 

20h30 às 21 h15- Conferência de Encerramen- 
to: Multiletramento e gêneros na escola. Dr.' Paula 
Tatianne Correia (UFRJ) 

Na semana passada, professores da mo- 
dalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) da Rede Municipal de ensino de Impe- 
ratriz participaram de confraternização promo- 
vida pela Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), através da coordenação do Setor 
da EJA, ocasião na qual foram homenageados 
pela dedicação ao aprendizado dos jovens e 
adultos de nossa cidade. 

Solange Ferreira, coordenadora da EJA. 
explica que o momento festivo foi organiza- 
do com o objetivo de reconhecer o trabalho já 
desenvolvido e motivá-los para o exercício da 
docência. "A confraternização realizada com 
todos os professores e equipe técnica da EJA 
teve o objetivo de homenageá-los, reconhe- 
cendo com isso a importância do trabalho que 
desenvolvem com afinco e dedicação. Durante 
as homenagens, mostramos a importância do 
professor no contexto atual, a necessidade da 
modalidade de ensino EJA para a comunidade 
e, além disso, realizamos a entrega de brindes 

a todos os presentes". 
De acordo com o Secretário Municipal de 

Educação, Zesiel Ribeiro, o setor que coorde- 
na as turmas de Educação de Jovens e Adul- 
tos (EJA) em escolas da Rede Municipal de 
ensino de Imperatriz conta com equipe multi- 
disciplinar: "A EJA conta hoje com uma coor- 
denação, cinco supervisores educacionais e 
dois assessores pedagógicos que coordenam 
as ações de 145 professores distribuídos em 
escolas localizadas na zona urbana e em po- 
voados da zona rural de Imperatriz". 

Solange enumera ainda algumas ações 
desenvolvidas pelo setor: "Neste ano já reali- 
zamos quatro módulos de formação continua- 
da com professores, com foco na necessidade 
do professor e dos alunos. Além disso, man- 
temos turmas da EJA na Unidade Prisional e 
de Ressocializaçâo de Imperatriz (UPRI), que 
oferece educação de qualidade e de maneira 
igualitária também aos internos desta unida- 
de". (Luana Barros) 

Inicia hoje Semana Nacional do Livro 

Hyana Reis 

Exposição de livros, rodas de leitura, apre- 
sentações teatrais e narração de contos farão 
parte da programação da Semana Nacional do 
Livro e da Biblioteca em Imperatriz. A comemo- 
ração inicia hoje (23) e segue até o dia 29 des- 
te mês em diversos pontos da cidade, incluindo 
o povoado Lagoa Verde. 

Com o tema: "Livros, o melhor abrigo contra 
a ignorância", o evento tem o objetivo de criar 
condições que possibilitem a comunidade co- 
nhecer e manusear diferentes obras literárias, 
que despertem o gosto pela leitura, visando á 
formação de leitores autônomos no exercício 

da cidadania, de acordo com a organização do 
evento. 

Walquiria Lima, coordenadora da Bibliote- 
ca, explica que a programação envolve expo- 
sição de livros, dramatização através de fanto- 
ches. grupos para atividades lúdicas, rodas de 
leitura, apresentações com cartazes e conta- 
çâo de histórias. 

A programação, organizada pela Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), inicia hoje as 
atividades no povoado Lagoa Verde e, amanhã, 
segue para a Praça Ferro de Engomar no bairro 
Vila Nova. A comemoração passará ainda pelo 
bairro Conjunto Vitória e encerrará nos dias 28 
e 29 na sede da Biblioteca Pública Municipal 

Professor Osvaldo Ferreira de Carvalho. 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca- 

A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 
foi instituída pelo Decreto N0 84.631. de 09 de 
abril de 1980, no período de 23 a 29 de outu- 
bro. sendo o dia 29 consagrado ao Dia Nacio- 
nal do Livro pela lei 5.191, de 18 de dezembro 
de 1980. 

Durante esta semana são desenvolvidas 
atividades culturais e de integração com a 
comunidade acadêmica e local, objetivando 
a inserção social, atingindo principalmente os 
pequenos leitores de escolas públicas, já que 
a maioria delas não possuem bibliotecas e as 
condições sociais de grande parte dos alunos 

dificultam estas vivências. 

Confira a programação completa: 
Dia 23 - Praça do povoado Lagoa Verde / 

Escolas: Moreira Neto; Nossa Senhora de Na- 
zaré e Creche Caminho Feliz. 

Dia 24 - Praça Ferro de Engomar - Vila 
Nova / Escolas: Machado de Assis; Menino Je- 
sus de Praga e Tia Emília. 

Dia 25 - Praça do Conjunto Vitória / Esco- 
las: José Queiroz: Caminho do Saber; Creche 
Baby Júnior. Emanuel II e Centro Educacional 
Nova Vitória. 

Dias 28 e 29 - Sede da Biblioteca, situada 
na Rua São Domingos, 10, Centro. 
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Rezador, sim, senhor! 

Tem tanta gente que eu já rezei e ficou boa que não sei nem contar", diz Raimundo Gama 

Janaina Amorim 

Rezador, sim. senhor". O ofício de rezador não é reconhecido 
pelo Ministério do Trabalho, mas é uma figura conhecida na cul- 
tura nordestina. Até hoje, muitos recorrem a ele para a cura das 
mais diversas doenças: vento caído, cobreiro, mal olhado ou dor 
de dente... a lista segue e é grande. A prática é bem conhecida por 
Raimundo de Sousa Gama, de 81 anos. "Rezo de quebrante, coça- 
deira e também de epilepsia. Rezo desde menino", conta. 

O oficio foi herdado do padrasto. "Aprendi com o velho, meu 
padrasto. De lá para cá, venho rezando em criança, gente grande, 
em todo mundo que está ao meu alcance". Cada doença é uma 
reza diferente. "Tem tanta gente que eu já rezei e ficou boa que não 
sei nem contar. Criança mesmo, quase todo mundo corre para cá. 
Até crente já trouxe menino aqui para eu rezar", disse seu Gama. 

O importante é a fé em Deus. A reza, Deus deixou para servir 
para o povo", completa a esposa de seu Gama, Antónia Regina 
Gama, que também é rezadeira. Para o casal e para outros que 
acreditam na reza, a fé transcende a religião. "Um dia mesmo adoe- 
ceu uma menina e a mãe dela, que é crente fanática, veio aqui para 
eu rezar. Ela levou a menina para o hospital e não teve melhora 
e veio aqui. Eu perguntei: 'E a senhora não é crente?'. Ela disse: 

'Sou'. E veio atrás de reza?'. E ela respondeu; 'O senhor reza para 
Deus?'. Eu disse: 'Sim, é com a palavra de Deus'. E ela disse; 'Pois 
pronto'", lembra. 

Além do casal, a mãe de Raimundo Gama (já falecida) e a filha 
- Francineide Gama - são rezadeiras. A fama da família vai longe. 
"Vem gente de Goiânia para gente rezar", relata a filha. "Vem gente 
desenganada da medicina', acrescenta. 'Agora, eu sou também é 
de garrafada, Mulher que quer parir e não consegue?! Eu coloco o 
menino é na tampa da garrafa", conta Raimundo, em meio a risos. 

Trajetória da família — Dona Antônia e seu Raimundo moravam 
em Joselândia, próximo a presidente Dutra, onde viviam como que- 
bradores de coco. Em 1986, vieram para Imperatriz. Ele veio na 
frente e organizou toda a estrutura para receber a família. "Eu vim e 
depois chegou a reca", lembra com muito bom humor. 

"Na região onde morávamos, vivíamos muito aperreados e, 
graças a Deus, não me arrependi. Foi uma passada bem dada", 
disse. A esposa também lembra das lutas. "Nós vivíamos na roça e 
criar 12 filhos, como eu criei...", sobrepôs dona Gama. A trajetória 
da família sempre foi marcada pela luta da própria sobrevivência e 
pela ajuda, por meio da reza. a quem muitas vezes não tinha mais 
a quem recorrer. "O cobreiro é uma doença que nem doutor dá jei- 
to, e a minha esposa cura. Tem muita gente que vem a mando de 

doutori". 
A história confirma a música Rezador. de Bel Maia, que diz que 

"aqui no nosso sertão, essa história de injeção, o pessoal tem receio 
{...). Já é costume da gente, quando alguém está doente, chama 
logo o rezador'. Na cultura nordestina, só é preciso alguns galhos, 
a reza e, principalmente, a fé. A cura está garantida. 
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DROGARIA PAGUE MENOS (RUA SIMPLÍCIO MOREIRA. 1728B-CENTRO) 

DROGARIA MACIEL (RUA JOÃO PESSOA. 1083-BACURI) 
DROGARIA BOM PREÇO (AV. BERNARDO SAYÃO-N.IMP) 

. www.cociuet®l,com;E!«}ogos 

OMZWINHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Rio (7) Festival, evento anual 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 

piadas 

Me Uiu Roubar? 

Um perigoso ladrão entra armado em um banco. Assustando os clientes, vai até o atendente e exige 
todo o dinheiro do caixa. Com a quantia em mão, ele se volta para um dos clientes e pergunta: 

— Você me viu roubar esse banco? 

Com a voz trêmula, ele responde: 

— Sim, eu vi. 

Sem pensar duas vezes o ladrão atira nele. Depois, volta-se par um jovem parado ao lado de uma 
senhora e pergunta; 

— Ei, você me viu roubar esse banco? 

— Eu não vi nada não, moço... 

— Tem certeza? 

— Tenho... Mas a minha sogra, esa senhora aqui do lado, disse que viu tudinho! 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Drica conta para Flaviana que seu pai fa- 
liu por causa de Caetano. Raíssa ajuda Vitor a fazer um 
vídeo. O projeto "Tapinha de Sofia" fica pronto. Paulino vê 
a heroína do videogame no bosque e fica espantado. Ani- 
ta dá um ultimato em Sofia por causa das fotos de Meg. 
Maura fica transtornada após receber uma ligação e Ze- 
lândia acompanha tudo. Bernardete sugere que Ronaldo 
se una a ela para que todos tenham clientes. Bernardete 
conta para Luciana que fará um festival gastronômico no 
Embaixada. A candidata escolhida para levar um "Tapi- 
nha de Sofia" fica encantada com as dicas que recebe 
e faz grandes elogios ao projeto. Anita ouve Meg pedir 
para Ben cantar para ela, como ele já fez quando eram 
namorados. 

Joia Rara 
Globo. 18h15 - Pérola repreende o avô por ter brigado 
com Amélia. Toni e Hilda se beijam. Odilon pergunta a 

Peteleco por que fugiu do orfanato. Moacir avisa Ernest 
que ele tem chances de ficar com a guarda de Pérola. 
Amélia diz a Sonan que é melhor eles adiarem a viagem 
para os Himalaias. Dália aceita namorar Mundo. Ernest 
parabeniza Manfred pelo desempenho na empresa. Mun- 
do e Dália levam Davi para se distrair no cabaré e Aurora 
o trata com rispidez. Pérola entra na sala de audiência e 
pede ao juiz que conheça os monges. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Bento e Malu tranqüilizam Simone. Amora 
pede para Wilson se aliar a ela. Verônica fica perplexa 
com a preocupação de Érico. Wilson expulsa Amora de 
sua casa. Amora acusa Socorro de ser a culpada pela sa- 
botagem no bufê de Wilson e pelo atentado contra Malu. 
Damáris chega como Gládis na festa de seu casamento. 
Amora conta para Bento que acredita que Socorro este- 
ja querendo incriminá-la. Tito e Mel não se conformam 
com o casamento da mãe. Perácio declara, na frente das 

câmeras, que falsificava os quadros de sua casa e Bren- 
da os vendia. Fabinho e Giane se reconciliam. Rosemere 
assume seu amor por Perácio. Bárbara chega em casa e 
encontra Tina e Vitinho juntos. Fabinho e Giane se juntam 
a Gilson, Salma, Jonas e Bento para pressionar Socorro. 

Amor à Vida i 
Globo, 21h00 - César descobre que Atílio vai trabalhar 
com Félix e decide ir para casa mais cedo. Bruno vai ao 
hospital para falar sobre Aline com Paloma, mas acaba 
desistindo. Renan fica encantado com Inaiá. Amarilys re- 
clama de ver Fabrício brincando com Jayminho. Vivian 
não acredita que esteja doente. Pilar não aceita o roman- 
ce de Bernarda e Lutero. Um faxineiro joga água em Car- 
lito e Valdirene na escada, para separar os dois. Jefferson 
e Ivan implicam com Daniel por causa de Perséfone, e ele 
briga com a esposa. Atílio avisa a Márcia que voltará para 
Vega e pede que ela seja sua amante. Félix encontra Pilar 
passando mal em seu quarto. 

CD CD CD F3 CD 

T* Áries 21-03/19-04 
Seus relacionamentos mais próximos são favoreci- 
dos pela entrada do Sol em sua oitava casa que lhe 
deixa mais carinhosa. Conduza com cuidado seus 
impulsos sexuais, hoje mais aflorados. Não se deixe 
levar pelos instintos! 

b Touro 20-04/20-05 
Seus aspectos mais agradáveis e fraternos são res- 
saltos pela entrada do Sol em sua área de relaciona- 
mentos. Curta os bons momentos junto às pessoas 
que você gosta e aproveite as atividades em grupo 
para conhecê-las melhor! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Você busca aumentar a performance em todas as 
áreas da vida, neste dia em que o Sol adentra sua 
sexta casa. Estabeleça parcerias, especialmente no 
que se refere ao trabalho, e una esforços, canaíizan- 
do-os para o bem de todos! 

ÕS Câncer 22-06/22-07 
Que tal sair da rotina e conhecer lugares alegres? Ao 
entrar em sua quinta casa, o Sol exalta seu magne- 
tismo e charme pessoal, trazendo um momento de 
popularidade. Curta os bons momentos ao lado de 
boas companhias! 

SI Leão 23-07 / 22-08 
Um clima de carinho e afeto em seu meio familiar é 
promovido pela entrada do Sol em sua quarta casa. 
Valorize os laços de fraternidade e paz com os mais 
queridos. Bom momento para realizar melhorias no 
lar, aproveite! 

"TO Virgem 23-08/22-09 
Que tal aprimorar conhecimentos e explorar novas 
abordagens e parcerias em suas pesquisas? Ao en- 
trarem sua terceira casa, o Sol intensifica seu poder 
de comunicação e seus estudos. Esteja aberta aos 
novos caminhos! 

Libra 23-09/22-10 
Você percebe com clareza as próprias demandas 
materiais, o que lhe leva a buscar melhorias em sua 
vida. O Sol adentra sua segunda casa, trazendo 
possíveis oportunidades de lucros, mas evite espe- 
cular. Faça investimentos seguros! 

Escorpião 23-10/21-11 
Ao entrar em seu signo, o Sol ilumina sua persona- 
lidade com carisma e entusiasmo. Aproveite este 
momento de projeção para encontrar os meios de 
conquistar o que deseja. Saiba compartilhar as vitó- 
rias e sucessos! 

Sagitário 22-11/21-12 
As questões da vida que precisam ser melhor tra- 
balhadas são exaltadas pela entrada do Sol em sua 
área de crise. Ainda sinta certa melancolia, perceba 
que lidar com as dificuldades será uma grande lição. 
Acredite em si mesma! 

"VS Capricórnio 22-12/19-01 
Que tal aprofundar seus vínculos de amizades nos 
dias que se seguem? A entrada do Sol no circuito 
traz boas oportunidades de novos relacionamentos, 
que poderão lhe ser úteis em várias áreas de sua 
vida. Aproveite! 

^Aquário 20-01/18-02 
Confie em sua capacidade e defenda seus projetos 
nos próximos dias, pois ao entrar em sua décima 
casa, o Sol traz prosperidade profissional. Aproveite 
também para mostrar poder de liderança nas ativi- 
dades em equipe! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você explora seu lado espiritual e aprofunda o au- 
toconhecimento, pois o Sol adentra sua nona casa 
hoje. Que tal sintonizar a cabeça com a mente? Isso 
lhe ajudará a melhorar a relação com o meio a sua 
volta e o convívio! 
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"Estão acabando com um dos poucos cartões postais dessa cidade. Sem falar em todo o 
transtorno que esta obra está trazendo a quem precisa fazer compra no Centro", reclama 
Juliana Garros. 
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A voz da comunidade 

Desobstrução do Calçadão causa polêmica 

Hyana Reis 
Os tradicionais bancos e canteiros do 

Calçadão de Imperatriz começaram a 
ser retirados por determinação do Mi- 

nistério Público. A justificativa para a desobs- 
trução é fornecer espaço para que carros de 
emergência, como bombeiros e ambulâncias, 
possam transitar no Centro Comercial. A ação, 
porém, causou polêmica e insatisfação. 

Comerciantes, autoridades e consumidores 
divergem em opiniões. O problema começou a 
ser discutido ainda no início do ano, em reunião 
entre a prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bom- 
beiros, lojistas e MP. A sugestão de desobstru- 
ção foi indicada pelo Corpo de Bombeiros, que 
fez uma vistoria no local e solicitou a retirada de 
bancos, placas e até das árvores que impedem 
a entrada dos caminhões de combate a incên- 
dio. 

Na época, para que fosse preservada a es- 
trutura do Calçadão, a Defesa Civil chegou a 
propor a instalação de hidrantes no local ao in- 
vés da retirada de bancos e canteiros. Depois 
de ampla discussão, o Ministério Público entrou 
com uma ação por medida de segurança, com 
base no relatório dos bombeiros. 

A ação não agradou os lojistas e nem os 
consumidores, que estão insatisfeitos com a 
desobstrução. "Estão acabando com um dos 
poucos cartões postais dessa cidade. Sem falar 
em todo o transtorno que esta obra está trazen- 

do a quem precisa fazer compra no Centro", 
reclama Juliana Garros. 

O lojista Pedro Gomes afirma que além de 
destruir a beleza do local, as obras estão interfe- 
rindo nas vendas. "A beleza do Calçadão eram 
esses canteiros, uma pena ver essas árvores 
arrancadas. As pessoas não querem mais nem 
passar por aqui por causa dessa obra, e o co- 
mércio fica prejudicado". Já o vendedor Wilson 
Soares acredita que com a desobstrução vai 
melhorar a fluidez do comércio. "Além de trazer 
mais segurança, vai abrir espaço para que mais 
pessoas passem por aqui". 

A questão chegou a ser discutida também 
na Câmara Municipal. Na época, o vereador 
Marco Aurélio solicitou o apoio dos parlamen- 
tares para a desobstrução do local. Alguns se 
posicionaram contra, mas a maioria votou a 
favor. Os vereadores ainda argumentaram que 
para que ocorresse a desobstrução, era preciso 
pensar também na revitalização e reforma com- 
pleta do Céntro Comercial, incluindo ainda um 
novo paisagismo. 

Obras 
A obra tem prazo de 90 dias para conclusão 

e consiste na criação de uma espécie de faixa, 
no meio do Calçadão, exclusiva para a passa- 
gem de veículos em casos de emergência, a 
exemplo das ambulâncias do Samu, veículos 
da Polida Militar e do Corpo de Bombeiros. 
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Os canteiros e bancos foram retirados A obra tem prazo de 90 dias e consiste na criação de uma faixa para a passagem de veículos em casos de emergência 
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Produtor musical é indenizado por uso de obra sem autorização 

O produtor musical C.M.D. ganhou, em Segunda Instân- 
cia. ação contra a Fundação LHermitage, cujo nome fanta- 
sia é 98FM, e receberá indenização de R$ 12 mil pela repro- 
dução não autorizada, por diversas mídias, de uma canção 
intitulada "HN 2000" em comerciais e vinhetas publicitárias 
do Pop Rock Brasil. A peça, uma versão adaptada do Hino 
Nacional Brasileiro, era a faixa 16 do álbum V.S.F. da banda 
Elétrika e foi veiculada sem que o autor fosse identificado ou 
recebesse qualquer valor. 

A 15a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Ge- 
rais (TJMG) manteve decisão de fevereiro de 2010 do então 
juiz da Vara Cível de Belo Horizonte, Estevão Lucchesi de 
Carvalho. O magistrado condenou a empresa a pagar ao 
compositor R$ 12 mil pelos danos morais e uma indeniza- 
ção por danos materiais, a ser apurada posteriormente, pelo 
tempo em que a peça foi executada sem que o autor rece- 
besse por isso (de 2006 a 2008). 

O juiz ainda determinou que a 98FM divulgasse a identi- 
dade do autor da canção nos mesmos veículos de comuni- 
cação e horários em que reproduziu indevidamente a obra, 
por três dias consecutivos, e tornou definitiva a tutela con- 
cedida de forma antecipada, proibindo a empresa de usar a 
criação artística de C. sob qualquer forma, especialmente 
em chamadas publicitárias do Pop Rock Brasil. 

Disputa por versão de Hino Nacional 
O produtor afirmou que, de acordo com a Lei 9.610/98, o 

adaptador ou arranjador de composições em domínio públi- 
co é titular de direitos autorais. Também a inclusão de qual- 
quer criação musical em fonograma ou produção audiovisual 
precisa de permissão prévia do autor. Com base nisso, ele 
pediu para ser ressarcido por danos morais e materiais, pe- 
dindo ainda que a veiculação da vinheta fosse suspensa. 

A 98FM contestou a afirmação de que o produtor tivesse 

direitos sobre a peça citando a Lei 5.700/71, que proíbe a 
execução de arranjos do Hino Nacional que não sejam auto- 
rizados pelo Presidente da República. 

Segundo a rádio, o Pop Rock Brasil revela bandas pos- 
sibilitando sua apresentação no palco do festival. C. era gui- 
tarrista da Elétrika, criada em 1998. Em 2000, ele disponibi- 
lizou a canção "HN 2000" para uso e divulgação do evento 
mediante parceria. A empresa promoveu a divulgação da 
banda e a Elétrika serviu-se da marca da rádio para aumen- 
tar a visibilidade de seu disco, produzindo adesivos e inse- 
rindo na capa dos CDs do álbum V.S.F. os dizeres "incluindo 
tema do Pop Rock Brasil 2002". 

A rádio sustenta que, ao contrário do que defende o 
compositor, ele teria tido muito mais vantagens com a 
cooperação, porque a 98FM, fundada em 1972, "é líder 
de audiência e realiza um festival de música reconhecido 
nacionalmente". 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
Senhores Acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração do Magazine Liliani S.A. apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 

da Companhia, preparadas de acordo com o padrão contábil brasileiro, referentes ao exercício social de 2012. O Magazine Liliani S.A. tem suas receitas provenientes basicamente do comércio varejista de 
móveis eletrodomésticos e eletroeletrônicos, as quais superam R$ 337 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2012. As despesas operacionais totalizaram R$ 76,5 milhões em 2012 contra R$ 
65,5 milhões em 2011. Esse acréscimo deve-se, principalmente, a variações ocorridas nas despesas administrativas com a abertura de novas filiais. No exercício de 2012 foi apurado um resultado financeiro 
liquido positivo de RS 11,7 milhões, contra RS 20,9 milhões em 2011. Essa variação é resultado, principalmente, da redução das taxas financeiras do mercado promovidas pelo governo brasileiro. O lucro 
liquido atingiu RS 6,2 milhões no exercício de 2012, equivalente a RS 0,70 por ação. Em 31 de dezembro de 2012, o patrimônio liquido da empresa era de R$ 32,2 milhões, representando um valor patrimonial 
de RS 3,60 por ação. O Magazine Liliani S.A., por meio de suas filiais, manterá sua estratégia de crescer com rentabilidade, aproveitando oportunidades de investimento para ampliar a presença em Estados 
onde já atua e avaliando novas possibilidades de expansão geográfica. Também seguirá trabalhando para consolidar-se como um dos principais vendedores de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos do 
norte-nordeste brasileiro, de forma a oferecer uma ampla linha de produtos e serviços para os seus clientes. Por fim, a Empresa quer registrar seus agradecimentos aos clientes, fornecedores, representantes, 
acionistas, instituições financeiras, órgãos governamentais e demais partes interessadas pelo apoio recebido, bem como à equipe de colaboradores, pelo empenho e dedicação dispensados. 

Imperatriz (Ma), 15 de março de 2013. 
A ADMINISTRAÇÃO 

MAGAZINE LILIANI S.A 
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Valores expressos em reais - R$ ) 

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Contas a Receber 
Estoques 
Impostos a Recuperar 
Outros Ativos 
Total do Ativo Circulante 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
Contas a Receber 
Outros Ativos 
Imobilizado 
Total do Ativo Nào Circulante 
TOTAL DO ATIVO 

PASSIVO 

Explic. 

4 

5 

Explic 

31/12/2012 

32.378.924 
35.300.974 
59.258.910 
5.159.331 
1.849.784 

133.947,923 

6.181.170 
2.967.367 

22.194.869 
31.343.406 

165.291.329 

31/12/2012 

31/12/2011 

25.276.664 
38.388.252 
43.236.452 

2.757.706 
2.399.235 

112.058.310 

5.482.943 
2.649.600 

20.454.737 
28.587.280 

140.645.590 

31/12/2011 

PASSIVO CIRCULANTE NOTA 5 - ESTOQUES 
Fornecedores 8 85 838.773 72.037.892 Estoques 2012 2011 
Empréstimos e Financiamentos 1.717.402 1.300.905 Mercadorias para Revenda 56.770.432 41.083.097 
Salários, Férias e Encargos Sociais 6.152.589 6.369,541 Matérias Primas 339.072 386.962 
Tributos a Recolher 5.360.253 4,249.904 Mercadorias em Consignação 426.974 425.334 
Outras Contas a Pagar 6.285.621 5.432.645 Almoxarifado 162.537 111.566 
Total do Passivo Circulante 105.354.638 89.390.886 Mercadorias em Trânsito 1.223.493 952.980 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
Merc. em Poder de Terceiros 316.937 272.711 
Mercadorias de Terceiros 19.466 3.802 

Empréstimos e Financiamentos 25.408.622 22.511.502 Total de Estoques 59.258.910 43.236.452 
Tributos a Recolher 2.328.651 2,328.651 
Total do Passivo Nâo Circulante 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capitai Social 
Reserva Legal 
Reserva de Retenção de Lucros 
Lucro do Período 
Prejuízos Acumulados 
Total do Patrimônio Líquido 
TOTAL DO PASSIVO 

27.737.273^ 

8.952.465 
761.935 

21.650.920 
6.229.157 

-5.395.060 
32.199.417 

165.291.329 

24.840.153 

8,952.465 
564.473 

18.343.421 
3.949.251 
-5.395.060 

26.414.550 
140.645.590 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

Explic. 31/12/2012 31/12/2011 
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 337.147.860 288,924.369 
IMPOSTOS E DEVOLUÇÕES -87.639.880 -75.816.985 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 10 249.507.980 213.107.384 
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS -176.470.488 -163.245.183 
LUCRO OPERACIONAL BRUTO 73.037.492 49.862.202 
DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS C/ VENDAS -28.598.550 -25.563.082 
DFSPESAS ADMINISTRATIVAS -52.152.251 -45,311.530 
DESPESAS TRIBUTARIAS -960.531 -861.026 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5.182.993 6.200.847 

-76.528.340 -65.534.792 
LUCRO OPERAC.ANTES RESULT.FINANCEIRO -3.490.848 -15.672.590 
RESULTADO FINANCEIRO II 11.736.783 20.909.755 
LUCRO OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL 8.245.936 5.237.165 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL -2.016.778 -1.287,914 
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 6.229,157 3.949.251 

Não há outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2012 

DESCRIÇÃO Explic. CAPITA REALIZ RESERV. LEGAL RESERVA LUCROS 
SALDO EM 31,12.2010 8.952.465 380.381 18.925.538 
AJUSTES EX ANTERIOR 0 0 16.180 
CONST.RESERV LEGAL 0 184.091 -184.091 
LUCRO DO EXERCÍCIO 0 0 3.949.251 
DIVIDENDOS 0 0 -414,205 
SALDO EM 31.12.2011 8.952.465 564.472 22.292.673 
RESERV LEGAL 9 0 197.463 -197.463 

LUCRO DO EXERCÍCIO 0 0 6.229,157 
DIVIDENDOS 9 0 0 -444.291 
SALDO EM 31.12.2012 8.952.46 761.935 27.880.077 

PREJ. ACUM 
-5.378.881 

-16.180 
0 
0 
0 

-5.395.060 
0 
0 
0 

-5.395.060 

TOTAL 
22.879.504 

0 
0 

3.949.251 
-414,205 

26.414.550 
0 

6.229.157 
-444.291 

32.199.417 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

FLUXOS/CAIXA ATIV. OPERACIONAIS 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
A,II S. P/ CONCILIAR O LUCRO EXERC 
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 
AUMENTO DO CONTAS A RECEBER 
AUMENTO DE ESTOQUES 
AUMENTO DO CONTAS A PAGAR 

CAIXA LÍQ. PROV.AT1V.OPERACIONAIS 
FLUXOS /CAIXA ATIV. INVESTIMENTO 
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 
CAIXA LÍQ.APLIC.ATIV. INVESTIMENTO 
FLUXOS CXA ATIV.FINANCIAMENTO 
REDUÇÃO DA DÍVIDA 
DIVIDENDOS PAGOS 

CAIXA LÍQ.APLIC.ATIV. FINANCIAMENTO 
AUMENTO LÍQ.CX/EQUIV.CAIXA 

CAIXA/EQUIV.CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO 
CA1XA/EQUIV.CAIXA FIM DO PERÍODO 

AUMENTO LÍQ.CAIXA E EQUIV.DE CAIXA 

Explic 31/12/2012 

6.229.157 

2.242.043 
219.112 

-16.022.458 
15.547.255 

8.215,110 
-3.982.176 
-3.982.176 

3.313.617 
-444.291 

2.869.326 
7.102.260 

25.276.664 
32.378.924 

31/12/2011 

3.949.251 

2.317.090 
2.710.775 

-5.259.955 
1.705.541 

5.422..702 
-3.680.137 
-3.680.137 

2.122.878 
-414.205 

1.708,672 
3.451.237 

21.825.427 
25,276.664 

7.102.260 3.451.237 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÃBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS 
O Magazine Liliani S.A (Companhia), é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Maranhão, na cidade de Imperatriz, dedi- 
cada, principalmente, ao comércio varejista de móveis, eletrodomésticos c eletroeletrônicos em geral, através de filiais físicas e virtuais. 

Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia possuía 71 lojas, localizadas nos Estados do Maranhão, Pará. Piauí, Ceará e Tocantins. 
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, em adequação às alterações das leis n0 11,638/07 e n" 11.941/09. 
NOTA 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
As políticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão consistentes com aquelas adotadas e divulgadas nas 
demonstrações referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e, portanto, ambas deve ser lidas em conjunto. 
NOTA 4 - CALXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA 

CAIXA E EQUIVALETES DE CAIXA 
Caixa 
Numerários em Trânsito 
Bancos 
Aplicações em renda fixa 
Total de Caixas e Equiv. Caixa 

2012 

888.360 
2.023.861 
1.008.779 

28.457.924 
32.378.924 

2011 

707.330 
1,879.031 

576.671 
22.113.633 

25.276.664 

Os títulos e valores mobiliários são, basicamente, constituídos de títulos públicos federais e CDB (Certificado de Depósito Bancário), de 
curto prazo, a preços e taxas de mercado, e estão atualizados pelos rendimentos auferidos, reconhecidos proporcionalmente até a data das 
Demonstrações Contábeis, nào excedendo os seus respectivos valores de mercado. 

As mercadorias para revenda almoxarifado e as matérias primas, foram avaliadas pelo custo médio de aquisição. 
NOTA 6 - IMPOSTOS A RECUPERAR 
São evidenciados os tributos a recuperar oriundos de apuração não cumulativa c da retenção por terceiros. Boa parte desses valores nâo c 
atualizada pela taxa SELIC, sendo contabilizados pelo seu valor original. 
Os créditos tributários de curto prazo têm expectativa de realização para o ano de 2013, sendo a maioria absorvida na apuração mensal 
dos respectivos tributos. 

Curto Prazo 2012 2011 
ICMS - Imp. s/ Circ.de Mercadorias 3.467.685 2.367,534 
IPI - Imp. s/ Prod. Industrializados 58.681 3.200 
IRRF - lmp.de Renda Relido na Fonte 419.856 237.869 
IRPJ - Imp de Renda Pessoa Juridica 870.774 144.207 
CSLL - Contrib.Soc. s/ Lucro Liquido 340.492 1.184 
ISS - Imposto sobre Serviços 73 1.941 
Juros Compensatórios Per/dcomp 1.771 1.771 
Total de Trib.a Compensar 5.159.331 2.757.706 

NOTA 7 - IMOBILIZADO 
A movimentação do imobilizado, durante o exerc. findo em 31 de dezembro de 2012, foi a seguinte: 

Imobilizado Liquido em 31 de dezembro de 2011 
Adições 
Baixas 
Depreciação 
Imobilizado Liquido em 31 de dezembro de 2011 
Saldos do Imobilizado em 31 de dezembro de 2012 
Valor de Custo do Imobilizado 
Depreciação Acumulada 
Imobilizado Líquido em 31 de dezembro de 2012 

NOTAS - FORNECEDORES 

Mercadorias para Revenda 
Matéria Prima 
Serviços 
Outros Fornecedores 
Total de Fornecedores a Pagar 

2012 
20,454.737 
6.179.469 

(2.197.293) 
(2.242.043) 
22.194.869 

36.032.400 
(13,837.531) 

22.194.869 

2012 
81.661.305 

131.112 
887.128 

3.159.228 
85.838.773 

2011 
67.653.320 

209.155 
693.756 

3,481.661 
72.037.892 

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 
a) Capital social - o Conselho de Administração poderá, independentemente de reforma estatutária, deliberar a emissão de novas ações 
(capital autorizado), inclusive mediante a capitalização de lucros e reservas até o limite autorizado de 25.000.000 ações ordinárias e 
25.000.000 ações preferenciais, todas com valor nominal de RS 1,00 (um real). 
Em 31/12/2012 e 31/12/2011, estão subscritas e integralizadas 4.476.234 ações ordinárias e 4.476.231 ações preferenciais totalizando o 
capital social realizado em RS 8.952.465,00. 
As ações preferenciais não têm direito a voto e nào podem ser resgatadas e participam em igualdade de condições em relação às ações 
ordinárias, na distribuição de lucros. 
b) Reserva legal - pela legislação societária brasileira, a Companhia deve transferir 5% do lucro liquido anual apurado nos seus livros 
societários preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para a reserva legal até que essa reserva seja equivalente a 
20% do capital integralizado. A reserva legal pode ser utilizada para aumentar o capital ou para absorver prejuízos, mas nâo pode ser usada 
para fins de dividendos. 
c) Reserva de lucros - é composto pela parcela de lucros não distribuída aos acionistas. A reserva é criada somente depois de considerados 
os requisitos exigidos pela legislação societária brasileira. E será destinada ao aumento de Capital Social em 2013. 
d) Dividendos - os acionistas têm direito a receber, em cada exercício, um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado. 

NOTA 10- RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
2012 2011 

327.702.648 283.594.162 
9.445.212 5.330.207 

337.147.860 288.924.369 

(9.820,250) (9.256.565) 
(77.819.631) (66.560.420) 
(87.639.880) (75.816.985) 
249.507.980 213.107.384 

2012 2011 
21.892.936 31.339.754 
(10.156.152) (10.429.999) 
11.736.783 20.909.755 

Receita Bruta 
Varejo - Revenda de Mercadorias 
Varejo - Prestação de Serviços 

Impostos e Devoluções: 
Devoluções 
Impostos 

Receita Liquida de Vendas 

NOTA II - RESULTADO FINANCEIRO 

Receitas Financeiras 
Despesas Financeiras 
Resultado Financeiro Liquido 
PARECER DO CONSELHO FISCAL 
O Conselho Fiscal do Magazine Liliani S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Com base nos exames efetuados, bem 
como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina que os referidos documentos estão em condições de 
serem apreciados pela Assembléia Geral Ordinária de Acionistas. 

Imperatriz (Ma), 19 de abril de 2013. 

Luís Wanderlei Santana da Silva 
Diretor Presidente 

Oseas Lima Sousa 
Contador 

CRC/MA n" 6937 
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Provas do Enem estão nos estados em galpões do Exército, diz MEC 
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Armazenamento 

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse que 
as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 
2013 já estão nos estados. Elas estão armazenadas em 
galpões do Exército, com proteção especial. As provas 
serão aplicadas neste final de semana, nos dias 26 e 27, 
a 7,1 milhões de candidatos em 1.161 municípios espa- 
lhados pelo país. As provas estão em malotes, todos 
com lacres eletrônicos, informou o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
Os cerca de 63 mil malotes de provas têm cadeado ele- 
trônico com GPS para garantir a segurança. Os lacres re- 
gistram o horário do fechamento do malote na gráfica e o 
horário em que foi aberto no local de aplicação da prova. 

Conforme o Ministério, as provas foram impressas em gráficas com segu- 
rança máxima, onde não é permitido o acesso ao conteúdo do exame. Ainda 
na gráfica, foram lacradas e encaminhadas a um galpão do Exército em São 
Paulo. De lá, foram distribuídas para os galpões nos estados. Esta semana, 
as provas serão levadas a pontos de distribuição e, posteriormente, chegarão 
aos municípios onde serão aplicadas. Todo o trajeto é acompanhado pela 
Policia Rodoviária Federal (PRF). 

Vazamento 

De acordo com Mercadante, as medidas devem evitar vazamentos da 
prova, como os que ocorreram em 2009 e em 2011. O ministro disse que o 
calendário de planejamento do Enem está sendo executado sem atrasos. 
Na reta final, o estudante pode acessar o simulado desenvolvido pelo Portal 
EBC para treinar os conhecimentos. 

A partir de 2014, mais 12 universidades vão aderir ao Enem 

Adesão Estaduais 

A partir de 2014, mais dez universidades federais e duas es- 
taduais vão usar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
como forma de ingresso. Segundo o Ministério da Educação 
(MEC), as instituições manifestaram interesse em aderir total 
(como único processo seletivo) ou parcialmente (mantendo 
ainda o vestibular ou avaliações seriadas) ao Sistema de Se- 
leção Unificada (Sisu), que seleciona os candidatos para as 
vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior 
que usam o Enem. O sistema de seleção já é adotado por 21 
universidades federais, quatro estaduais e 29 institutos federais. 

Entre as estaduais, a Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) vai reservar 25% das vagas do primeiro semestre para o Sisu e 
a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UniOeste), 50% de todas 
as vagas. Apesar de ser pré-requisito para o Programa de Financiamento 
Estudantil (Fies), o intercâmbio acadêmico pelo Ciência sem Fronteiras e 
ainda poder servir para a obtenção do diploma de ensino médio, o Enem 
é usado pela maior parte dos candidatos para entrada no ensino superior. 

Universidades 

Sisu 

Em 2012, dos 4,1 milhões de alunos que fizeram o Enem, 
quase a metade, 1.9 milhão de candidatos, se inscreveu no 
Sisu do primeiro semestre de 2013. Além do Sisu, os estudan- 
tes podem concorrer, com base na nota do exame e critérios 
de renda, a bolsas em instituições particulares pelo Programa 
Universidade para Todos (ProUni). Segundo o MEC, aproxima- 
damente 1.300 instituições participam do ProUni. Junto com o 
aumento no número de instituições, o exame de 2013 registrou 
crescimento nas inscrições. São esperados mais de 7,1 mi- 
lhões de inscritos nos próximos dias 26 e 27 de outubro. No 
ano passado, foram 5.7 milhões de inscritos confirmados. 

As universidades federais que vão aderir integralmente ao Sisu 
no próximo ano são: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal 
da Integração Latino-Americana (Unila). Na Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD) e na Universidade Federal do Amapá (Uni- 
fap). 50% das vagas serão preenchidas pelo Sisu. A Universidade Fe- 
deral do Pará (UFPA) vai usar o sistema para a seleção de candidatos 
para 20% das vagas. As demais serão preenchidas usando a nota do 
Enem, mas sem integrar o Sisu, A Universidade de Brasília (UnB) vai 
reservar metade das vagas do processo seletivo do primeiro semestre 
para o Sisu. 

Saiba como participar dos f jrogramas que usam o Enem: 

Fies Prouni 
financiamento de 100% do valor da mensalidade 

e juros de 3,4% ao ano concedido a estudantes regu- 
larmente matriculados em cursos superiores privados, 
com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 
Ministério da Educação. É preciso ter feito o Enem, mas 
não é exigida uma nota mínima para receber o financia- 
mento. 

Ciência sem Fronteiras 

para concorrer a uma bolsa em universidade estran- 
geira, o estudante deve ter obtido 600 pontos ou mais no 
Enem. Os editais para o programa são abertos ao longo 
do ano. 

Sisu 

seleciona candidatos para vagas em instituições públi- 
cas de ensino superior, Para participar, o candidato deve 
fazer inscrição no processo seletivo, que ocorre duas vezes 
por ano. 

seleciona candidatos para bolsas em instituições particulares de ensi- 
no superior. Para participar, o candidato deve fazer a inscrição. O proces- 
so ocorre duas vezes por ano. A seleção leva em conta a renda do can- 
didato. Para concorrer a uma bolsa integral, o estudante deve ter renda 
familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para concorrer a 
bolsa parcial (50%), deve ter renda de até três salários mínimos, 

Sísutec 

o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica 
oferece vagas gratuitas em cursos técnicos em instituições públicas e privadas 
de ensino superior e de educação profissional e tecnológica. A inscrição é feita 
pela internet e os candidatos são selecionados com base na nota obtida no 
Enem, de forma semelhante ao Sisu. Para participar, é preciso ter nota superior 
a zero na redação do exame. O Sisutec foi lançado este ano. 

Certificado do ensino médio 

o candidato deve fazer a opção na inscrição para o exame e ter 18 anos 
ou mais na data da prova. Além disso, é preciso conseguir pelo menos 450 
pontos em cada uma das áreas de conhecimento das provas objetivas e 500 
pontos na redação. 

712 candidatas grávidas podem dar à luz durante as provas 

Gestantes 
Em todos os estados e no Distrito Federal há gestantes 

com possibilidade de parto nos dias da prova do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013, no próximo 
final de semana (nos dias 26 e 27). O Ministério da Edu- 
cação (MEC) revisou o número de gestantes e divulgou 
que 712 mulheres podem dar à luz entre os dias 20 e 31. 
O assunto tornou-se preocupação, segundo o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, após o caso da estudante 
Pâmela de Oliveira Lescano, de 17 anos, que, no ano pas- 
sado, deu à luz momentos antes do início do Enem, em 
Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. 

Números 

De acordo com os números divulgados pela pasta, o estado com 
o maior número de candidatas gestantes com possibilidade do parto 
é São Paulo, com 78. O estado é seguido por Minas Gerais (74), 
pelo Rio de Janeiro (55) e pelo Rio Grande do Sul (55). Roraima é 
o estado com o menor número, com quatro gestantes inscritas. Se- 
gundo Mercadante, as grávidas estão em 351 municípios. O Minis- 
tério da Educação entrou em contato com as secretarias municipais 
e fez um mapeamento dos hospitais próximos aos locais onde as 
candidatas farão o exame. Além disso, haverá profissionais de saú- 
de disponíveis nesses locais de prova. 

A prova 

O Enem será aplicado nos dias 26 e 27 de outubro. Ao todo, 7,1 milhões de candidatos participarão da prova. A pouco menos de uma se- 
mana para a prova, os candidatos podem treinar o conhecimento no Portal EBC, em um simulado que pode ser acessado livremente. 
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Bem-Esfar 

CIENTISTAS CRIAM CABELO EM 
LABORATÓRIO E SE APROXIMAM 

DA CURA DA CALVÍCIE 

Cientistas britânicos e americanos 
anunciaram o desenvolvimento de 
cabelo humano em laboratório, o que 
pode deixar homens e mulheres mais 
próximos da cura da calvície. 

Pesquisadores da Universidade de 
Durham, na Grã-Bretanha, e do Centro 
Médico da Universidade de Columbia, 
dos Estados Unidos, desenvolveram o 
cabelo a partir de vários tipos de tecido 
capilar. 

O estudo publicado no periódi- 
co Proceedings of the National Acade- 
my of Sciences não é conclusivo e de- 
manda ainda mais pesquisa, segundo 
os acadêmicos. 

Medicamentos que inibem a queda 
e tratamentos à base de transplante 
já estão disponíveis no mercado. A 
novidade da pesquisa é justamente o 
desenvolvimento do cabelo em labo- 
ratório. 

Técnica 
Para a pesquisa, a equipe usou 

tecido da base do cabelo. Apesar do 
êxito em testes com animais, o experi- 
mento com os humanos não funcionou 
inicialmente. 

Toda vez que o tecido foi retirado 
da chamada papila dérmica (células 
que formam a base do folículo capilar), 
as células acabaram se transformando 
em pele ao invés de novos cabelos. 

O grupo então decidiu reunir as cé- 
lulas em um esferóide 3D. Nesse caso, 
as células mantiveram sua "identidade 
capilar". O tecido de sete pessoas foi 
usado junto a esferóides 3D. Eles fo- 
ram então transplantados em tecido 
humano, enxertados nas costas de 
ratos. 

Após seis semanas, novos folícu- 
los capilares se formaram em cinco 
dos sete experimentos e novos pelos 
começaram a crescer. 

Cautela 
Para o professor Colin Jahoda. da 

Universidade de Durham, a pesquisa 
abre caminho para a cura da calvície, 
mas ainda é muito cedo para os calvos 
voltarem a sonhar com a cabeleira. 

"Está mais perto, mas ainda há 
muito caminho pela frente, já que o 
que as pessoas querem cosmetica- 
mente é o crescimento do cabelo no 
mesmo formato, no mesmo tamanho, 
tão grande quanto antes. Isso quase 
requer soluções de engenharia", disse. 

Jahora disse que a calvície será 
tratável, mas prefere a cautela. "É difí- 
cil dizer exatamente quanto tempo isso 
vai levar, mas o fato de que já conse- 
guimos isso só deve reavivar o interes- 
se", disse. 

Como um eventual tratamento 
deve incluir o transplante de células 
desenvolvidas em laboratório, a segu- 
rança é uma preocupação. Há o risco 
de infecção e do crescimento anormal 
das células, inclusive o risco de cân- 
cer. 

A primeira aplicação prática do es- 
tudo, no entanto, pode se dar no en- 
xerto de pele em caso de queimadura, 
segundo Jahora. 

Para a professora Angela Christia- 
no, da Universidade de Columbia, a 
pesquisa "tem o potencial de transfor- 
mar o tratamento médico para a queda 
de cabelo". 
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"ESTÃO MENTINDO" 

Em crise da arena, Walter Torre ataca Palmeiras 
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A pouco mais de dois meses do ano do 
seu centenário, durante o qual está 
prevista a inauguração do novo está- 

dio, o Palmeiras está em crise com a constru- 
tora responsável por erguer a arena. 

"Não tenho culpa se o Paulo (Nobre, pre- 
sidente) não consegue melhorar o time com 
novos jogadores. Por isso, ele foca a crítica 
em nós. Como ele não tem dinheiro para o 
time, busca sucesso batendo em nós", decla- 
rou Walter Torre, dono da WTorre. 

Dentre mais de dez pontos da obra que 
geram divergência entre o clube e a WTorre, 
o número de cadeiras a que cada parte tem 
direito é o que causa mais questionamentos. 
A empresa julga ter a prerrogativa de co- 
mercializar 100% dos assentos, enquanto o 
Verdão diz que apenas 10 mil cadeiras espe- 
ciais são reservadas ao parceiro no Allianz 
Parque. 

Essa divisão não interfere na renda das 
partidas. Quem comprar uma cadeira terá 
direito a utilizá-la em todos os jogos da tem- 
porada, mas precisará pagar ingresso, cujo 
valor será todo repassado ao Palmeiras. 

O clube acredita reunir provas de que, em 
2008, quando o acordo foi firmado, a WTor- 
re concordou em ter apenas 10 mil cadeiras. 
Atas de reuniões e e-mails são alguns dos 
documentos do dossiê alviverde. "É mentira. 
Eles estão mentindo. Pode escrever isso no 

jornal. O documento é o mesmo que foi assi- 
nado no Conselho (Deliberativo). A arena é 
inteira nossa", rebateu Torre. 

A assessoria de imprensa do clube res- 
pondeu por e-mail que "o presidente Paulo 
Nobre lamenta as infelizes declarações do 
Sr. Walter Torre e reitera que seguirá defen- 
dendo os interesses da Sociedade Esportiva 
Palmeiras a todo o custo". 

A última reunião entre Paulo Nobre e 
Walter Torre aconteceu na semana passada. 
No encontro, a construtora apresentou um 
estudo de uma consultoria internacional. O 
levantamento sustenta que o Palmeiras arre- 
cadará R$ 1,4 bilhão a mais que o previsto 
nos 30 anos de concessão do estádio, caso 
a WTorre negocie as cadeiras. Esse valor se- 
ria obtido com a inclusão do sócio-torcedor 
e o percentual que a empresa repassará ao 
clube ao longo da parceria: 5% nos cinco 
primeiros anos, 10% nos cinco seguintes e 
assim por diante. 

Com 71% das obras concluídas, a WTor- 
re recalculou o custo total das construções 
(estádio, área social e remanejamento ur- 
bano) em R$ 630 milhões — a abertura deve 
acontecer entre abril e junho. Por questões 
de acessibilidade e tamanho dos assentos, 
a capacidade da arena pode cair de cerca 
de 45 mil lugares, como era esperado inicial- 
mente, para 43.700. 

Temporada 2013 acaba para Guerrero e 

Cássio também não deve voltar 

m 1*1 
Cáss/o se machuca - Corinthlans x Criciúma 

A terça-feira foi de péssimas notícias 
para o torcedor corintiano. Exames cons- 
tataram uma lesão muscular de grau 2 na 
coxa direita do goleiro Cássio, que dificil- 
mente terá condições de voltar a jogar em 
2013. Voltar apenas na próxima temporada 
será o mesmo destino de Paolo Guerrero, 
que será operado nesta quarta-feira (23) 
devido à fissura no quinto metatarso do pé 
esquerdo. 

O goleiro sofreu o problema muscular 
na partida contra o Criciúma ao tentar re- 
por uma bola com as mãos. Na ocasião, sua 
perna ficou travada no gramado e a lesão foi 
inevitável. Na ocasião, membros da comis- 
são técnica precisaram carregá-lo para fora 
de campo, já que o camisa 12 não conse- 
guia pisar no chão. 

Seu retorno ainda nesta temporada é 
visto como bastante difícil pelos médicos. 
Walter, que entrou em seu lugar no último 
sábado, Danilo Fernandes e Júlio César 

que têm mais tempo de casa, disputam a 
vaga de titular da equipe contra o Grêmio e 
também para o restante da temporada. 

Em relação ao atacante, a fissura no 
dedo mínimo do pé esquerdo não poderá 
ser cuidada com tratamento médico. Apesar 
da tentativa da comissão técnica, a cirurgia 
no local foi inevitável. O problema foi alarde- 
ado pelos médicos da seleção peruana que. 
ao perceberem o problema no quinto meta- 
tarso, resolveram cortá-lo da delegação que 
viajou para a Bolívia depois de enfrentar a 
Argentina em casa. 

Na volta ao Brasil, os médicos do Co- 
rinthians explicaram que a tentativa por 
um tratamento clinico se dava pelo fato de 
não haver uma fratura, e sim, uma fissura 
no quinto metatarso. A tentativa, porém, foi 
inválida. Guerrero continuou sentindo dores 
e a decisão pela cirurgia acabou sendo ine- 
vitável. Alexandre Pato, que jogaria ao lado 
dele. será o substituto. 
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