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Rastro de destruição 

O tufão Soulik atingiu Taiwan neste sábado (13) com ventos fortes e chuvas 
torrenciais, causando uma morte e fazendo ao menos 30 feridos, segundo um 

'"balanço preliminar fornecido pelas autoridades locais. 
As autoridades declararam toda a ilha "em estado de alerta" e enviaram o Exér- 
cito para as áreas mais perigosas. Mais de 8.000 pessoas foram retiradas com 
a aproximação do tufão. Na capital, Taipei, um oficial de 50 anos morreu após 
ser atingido por tijolos arrancados pelo tufão, indicou o Centro de Operações 
de Emergência. 
Trinta e uma pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, em quatro 
cidades no nordeste de Taiwan. Cerca de 800 mil casas ficaram sem energia, 
mas em metade delas o fornecimento de energia já foi restabelecido nesta ma- 
nhã, informou a Taiwan Power Company. Cerca de 170 voos foram cancelados 
ou atrasados, bloqueando centenas de passageiros nos aeroportos. 
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Com 100 mil homens 

Uma polonesa de 21 
anos disse que preten- 
de fazer sexo com 100 
mil homens ao redor do 
mundo para entrar para 
o livro dos recordes. 
Ania Lisewska, que mora 
em Varsóvia, na Polônia, 
disse que planeja dormir 
com homens de diferen- 
tes cidades do mundo. 
"Eu quero os homens da 
Polônia, da Europa e de 
todo o mundo. Eu adoro 

sexo, diversão e homens", afirmou. No entanto, o objetivo de Ania é 
quase impossível de ser alcançado. Mesmo que fizesse sexo com 30 
homens por dia, Ania levaria quase dez anos para atingir a meta. 

2.706 sanduíches 

em 1 hora 

JHJ: 

"Lavo até banheiro 
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Para entrar para o Guinness, livro dos recordes, cozinheiros prepararam 
nesta terça-feira (21) 2.706 sanduíches em baguetes em uma hora em 
Nova York (EUA). Depois de prontos, os sanduíches foram exibidos em 
uma longa fila no Intrepid Sea, Air & Space, um navio museu que pode ser 
visitado em Nova York. 

Professora de informática e matemática em uma universidade de Gua- 
dalajara, no México, Mónica Garcia, de 34 anos, se diz disposta a fazer 
de tudo na Jornada Mundial da Juventude- até lavar banheiros - para 
fazer com que a experiência no evento seja melhor para todos os parti- 
cipantes. 
"Também estou me preparando para dormir no chão se necessário, creio 
que o sacrificio vale a pena", conta a professora, que resolveu ir como 
voluntária para retribuir tudo o que recebeu nas jornadas anteriores. "Em 
Colônia e em Madri fui tratada muito bem. Agora é a minha vez". 

"Traí minha namorada 

Após descobrir que o namorado com quem 
mantinha um relacionamento de 3 anos ha- 
via cometido uma traição, uma americana 
de Hanover, no estado de Maryland (EUA) 
decidiu "punir" o parceiro, fazendo-o exibir 
um cartaz no qual ele declara a infidelidade 
com os dizeres "trai minha incrível, perfei- 
ta e maravilhosa namorada de 3 anos [de 
relacionamento]. Essa é minha punição", e 
o homem foi obrigado a segurá-lo no shop- 
ping Arundel Mills. Além disso, o namorado 
teve ainda que coletar 500 assinaturas dos 
visitantes para que fosse aceito de volta. 
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COLUNA DA DIJÉ 

Os abutres da política 

As manifestações que vêm acontecendo Brasil 
afora chegaram a 
Governador Edison Lobão. O povo foi às ruas 
para reivindicar melhor qualidade de vida em 
um ato de livre manifestação de protesto con- 
tra o sistema, a corrupção e a ausência de po- 
líticas públicas. 
Até ai tudo bem. O estranho foi ver aqueles 
que já estiveram à frente das decisões políti- 
cas e administrativas do país se aproveitarem 
da iniciativa popular, do grito do povo dizen- 
do "basta", usar isso como pano de fundo em 
gravação de propostas partidárias em rede na- 
cional de TV, com vistas às próximas eleições. 
Outros se introduziram no meio da multidão 
com bandeiras partidárias como se fossem 
parte deles. 
Ora, são estes mesmos políticos que elencam 
como coatores deste drama, que é a situação 
da saúde, segurança, transporte, estradas e 
tantos outros fatores que em lei são um direito 

do cidadão e dever do Estado. Tais políticos 
configuram como responsáveis diretos pela 
situação de desamparo, de carência total de 
uma nação que tanto se orgulha de seu verde 
das matas amazônicas, do amarelo do ouro 
extraído do solo que também é fértil, do azul 
do céu e do branco da paz, embora que esta 
ainda seja quase uma utopia, considerando a 
enorme violência urbana. 
Cansada de tanto esperar e de ouvir promes- 
sas que se renovam a cada pleito eleitoral, a 
população no uso da plenitude de seus direi- 
tos, como assegura a democracia, reagiu. O 
ato de bravura serviu como suplemento para 
motivar os abutres da política a voltarem à 
cena, mais uma vez, mascarados de bons mo- 
ços. São como aves de rapina que rondam a 
presa esperando o momento certo de atacar 
e rapinar, além dos sonhos, a consciência de 
quem sempre acreditou, apostou e. infeliz- 
mente, perdeu. 

Dijé Guedes 

Voltando para a nossa região, municípios como 
Governador Edison Lobão, Ribamar Fiquene, 
Campestre, Senador La Roque, São Pedro da 
Água Branca, Buritirana, Vila Nova dos Martí- 
rios e outros que evoluíram para a categoria 
de cidade na mesma época, pouco ou nada se 
desenvolveram. Para muitos, essas cidades 
ainda são consideradas bairros de Imperatriz. 
O caos acumulado durante esse tempo trans- 
formou essas localidades que vislumbravam o 
desenvolvimento em lugarejos cujos habitan- 
tes vivem à míngua por necessidades básicas 
como saúde, educação, segurança, habitação, 
transporte e até água potável. 
Apesar de tudo, como se vê, o povo. como 
bom brasileiro que é, não desiste nunca. Mais 
forte que a desilusão e a frustração é a espe- 
rança, que sendo a última que morre, alimenta 
o sonho. E este permanece vivo na mente e no 
coração do povo. 
Bom domingo e uma excelente semana. 

- O QUE É BOM DURA POUCO 
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Parece que a liminar que o Tribu- 
nal de Justiça do Maranhão publi- 
cou na quarta-feira (11), permitin- 
do a continuidade da prestação 
de serviço da Viaçâo Branca do 
Leste em Imperatriz, não agradou 
em nada a população. Muitos fi- 
carão com aquela sensação de "o 
que é bom dura pouco", já que a 
população comemorou a tão so- 
nhada e difícil quebra de contrato 
com a empresa. "Durou pouco a 
derrubada da VBL", disse um de 
nossos leitores. Enquanto outro 
comentou: "Essa VBL tem as cos- 
tas largas, ou então é muita gente 
com rabo preso". A justificativa 
para a decisão, segundo o advo- 
gado da VBL, é que o contrato não 
pode ser rescindido sem o direito 
de ampla defesa. Mas parece que 
tanto a Justiça quanto o advoga- 
do esqueceram que foram dados 
meses de prazos e várias notifi- 
cações para que a empresa me- 
lhorasse o serviço. Quem também 
não deve ter ficado nada feliz foi o 
prefeito Sebastião Madeira, já que 
ele anunciou aos quatro ventos e 
para toda a população que o con- 
trato seria rompido. Acho que os 
únicos que podem comemorar são 
os funcionários e donos da VBL, 
pois não perderão os seus empre- 
gos e o negócio por enquanto. 

- INTERDIÇÃO 

Por falar em descontentamento, 
outro assunto também vem des- 
pertando a ira de algumas pesso- 
as. Os manifestantes que interdi- 
taram a BR-010 em protesto con- 
tra o transporte público, corrupção 
e tantos outros motivos, causaram 
verdadeira revolta em algumas 
pessoas que tentaram chegar ao 
Parque Lourenço Vieira para par- 
ticipar da Expoimp. No dia da in- 
terdição, o evento ficou deserto e 
muitas pessoas tiveram que voltar 
para casa. "Se o problema é com 
o Madeira, interditem a porta da 
casa dele. pois assim quem sofre 
é ele e não a população que nada 
tem haver com isso", disse uma 
internauta. Enquanto outros, que 
participaram do manifesto, lem- 
braram para aqueles que partici- 
param da Expoimp que eles foram 
os primeiros a interditar a BR-010 
com a realização da cavalgada, 
"pelo menos não matamos ne- 
nhum animal inocente", acrescen- 
tou um manifestante. 
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►NA PORTA DE CASA 

Homens sofrem tentativas de homicídio 

Sv4 

Jhemis foi acertado com vários tiros na perna, virilha e testículos 

Antônio Pinheiro 

Aconteceram duas tentativas de homicí- 
dio na madrugada de sábado (13) no 
Parque Alvorada. Edivan de Araújo 

Sousa e Jhemis Olinda Silva estavam sen- 
tados na porta da residência quando foram 
alvejados com vários tiros de revólver calibre 
38. Segundo o pai de Jhemis, o atirador esta- 
va em um Corsa vermelho. 

A tentativa de homicídio aconteceu na 
Avenida Atlântico Sul, próximo ao Cemitério 
Jardim das Rosas. Uma viatura da Polícia Mi- 
litar esteve no local até a chegada do Samu. 

Duas ambulâncias prestaram socorro às viti- 
mas. Edivan foi alvejado com um tiro no bra- 
ço esquerdo, enquanto Jhemis foi acertado 
com vários tiros na perna, virilha e testículos. 

Segundo o pai de Jhemis, foram dispara- 
dos mais de dez tiros. Edivan contou á policia 
que os atiradores efetuaram os disparos de 
dentro do veículo. As vitimas deram entrada 
no Socorrâo. Jhemis, que perdeu muito san- 
gue, foi operado e nâo corre risco de morte. 
O caso de Edivan foi menos grave. 

Várias viaturas fecharam toda a área da 
região do Parque Alvorada I e II. mas não 
conseguiram prender os suspeitos. 

Acidente fatal 

na Suzano 

Por volta das 11h da manhã deste sába- 
do (13). mais um acidente com vitima fatal 
foi registrado no pátio de obras da Suza- 
no Papel e Celulose. A vítima, identificada 
apenas por Gerson, tinha 25 anos de idade 
e trabalhava para a empresa Imetami, que 
prestava serviço para a Suzano. 

Segundo informações, uma peça de 
ferro caiu sobre Gerson, que morreu ainda 
no local. Gerson era natural de Imperatriz 
e morava na rua Floriano Peixoto, próximo 
à Quinta do Jacó. Até o fechamento desta 
edição, seu corpo ainda não havia sido le- 
vado ao IML. 

CCPJ Codó desenvolve 

estratégia de ressocíalização 

A Secretaria de Estado da Justiça e da 
Administração Penitenciária (Sejap), por 
meio da Central de Custódia de Presos de 
Justiça (CCPJ) do município de Codó, está 
realizando o levantamento da situação 
carcerária dos detentos para garantir o 
cumprimento dos prazos de execução das 
penas. Estão sendo realizadas, também, 
as ações de ressocíalização com ativida- 
des de trabalho, que têm mudado a rotina 
naquela unidade. 

De acordo com o diretor Amaury Cha- 
ves, por iniciativa do agente penitenciário 
e técnico agrícola Milton Guimarães, a 
CCPJ Codó agora conta com uma horta, 
onde são cultivados todos os tipos de hor- 
taliças. 

O trabalho de plantio, manutenção e 
colheita é realizado pelos internos que têm 
descoberto nesta atividade uma vocação. 
"A atividade proporciona atividades edu- 
cativas e valoriza o trabalho, o que gera 
benefícios e diminui a pressão do confma- 
mento", afirmou Amaury. 

Atualmente, a CCPJ Codó tem uma 
população carcerária que varia de 69 e 74 
detentos, entre sentenciados e provisórios. 
Segundo Amaury. uma parte deles está 
trabalhando na horta penitenciária, outros 

estão realizando serviços de capina, repa- 
ros nas instalações elétrica e hidráulica e 
melhorias na estrutura física do prédio. 

"Com isto, eles estão ocupando posi- 
tivamente o tempo, desenvolvendo outras 
habilidades e também podem contar com 
o benefício da remissão de pena. Ou seja, 
para cada 03 dias trabalhados, menos 01 
dia de confinamento", afirmou. 

As atividades propostas aos detentos 
e os novos procedimentos adotados na 
unidade têm recebido elogios do juiz da 
comarca, de defensores públicos e da pro- 
motoria de justiça local. "Além disso, os in- 
ternos têm acreditado no trabalho que es- 
tamos realizando e nos ajudado a manter 
a tranqüilidade na Central", frisou Chaves. 

Para o secretário de Estado de Justiça 
e Administração Penitenciária, Sebastião 
Uchôa, é importante melhorar a estrutura 
física da unidade e apoiar as atividades de 
ressocíalização. Para isto, já foi elaborado 
projeto de engenharia que prevê a cons- 
trução de 20 celas, além de espaços ad- 
ministrativos com o objetivo de alojar ade- 
quadamente os internos e proporcionar 
melhores condições de trabalho aos servi- 
dores. Outra meta de Uchôa é aumentar o 
número de agentes penitenciários. 

Menor acusado de roubo é apresentado à 

delegada de plantão no dia do aní. ersário 
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O adolescente J.V.P.S.S. foi apreendido pela Policia Militar 

Antônio Pinheiro 

O adolescente J.V.P.S.S. foi apreendido 
pela Policia Militar após praticar um assalto 
em companhia de outro menor. Ele foi apre- 
sentado à delegada Kelly Kioka no momento 
em que completava 17 anos. 

O Serviço de Inteligência da Polícia Mili- 
tar conseguiu identificar os autores do assal- 
to ocorrido na tarde de sexta-feira (12) a uma 
garota de 12 anos. A vitima estava em com- 
panhia de outras adolescentes. Ao saírem da 
escola, elas foram assaltadas por dois me- 
nores que estava em uma moto Biz preta. O 
assalto aconteceu no cruzamento das ruas 
Sousa Lima e Fortunato Bandeira. 

Uma adolescente anotou a placa da moto. 
Ao descobrir o endereço, a Policia Militar foi 
até a casa do proprietário. A moto era da mãe 
de um dos menores. Segundo ela. o menor 
pegou a moto e saiu escondido por volta das 
15h30. Menos de uma hora, ele retornou, dei- 
xou a moto em casa e saiu novamente. 

Por volta das 20h, o menor retornou à 
residência. O mesmo foi apresentado no 
Plantão Central da Regional de Segurança, 
acompanhado da mãe. J.V.P.S. contou á po- 
lícia que pilotava a moto e que o colega não 
estava armado. Segundo ele. foi a primeira 
vez em que participou de assalto. O outro 
menor, que não foi localizado, já tem passa- 
gens pela FUNAC. 

Prefeito e vice de Ribamar 

Fiquene são cassados 

Israel Ribeiro de Vasconcelos (PSB) e Edilomar Nery de Miranda (PCdoB) 

O juiz da 103* Zona Eleitoral da Comar- 
ca de Montes Altos, Franklim Brandão Júnior, 
julgou procedente o pedido de impugnaçâo 
na petição inicial e cassou os mandatos ele- 
tivos de Israel Ribeiro de Vasconcelos (PSB), 
conhecido como Vasco, e Edilomar Nery de 
Miranda (PCdoB), prefeito e vice-prefeito, 
respectivamente, do município de Ribamar 
Fiquene, distante 50 km de Imperatriz. Com 
a decisão, além do mandato, o prefeito e o 
vice tiveram os direitos políticos cassados e 
devem ficar inelegíveis por oito anos seguin- 
tes a 2012. 

O prefeito é acusado de irregularidades 
na campanha, na prestação de contas, abu- 
so de poder econômico, falso testemunho 
e falsificação de assinatura em documento 
apresentado à Justiça Eleitoral, além de omitir 
despesas da campanha eleitoral com locação 
de veículos e de um imóvel para instalação de 
comitê no povoado de Lajeado Velho, zona ru- 
ral do município. 

O juiz afirma que o cumprimento da sen- 
tença não dependerá do trânsito em julgado, 
razão pela qual determinou o imediato afasta- 
mento dos impugnados dos cargos de prefeito 
e vice-prefeito, devendo assumir os candida- 
tos que obtiveram a segunda colocação na 
eleição. Neste caso, Salomão Filho (PSC) e 
Ivoneide Pereira (PMDB). 

Foi determinada, pelo magistrado, a ex- 
pedição de certidão à Câmara Municipal de 
Ribamar Fiquene, para que seja cumprida a 
presente decisão. Até que se concluam os 
procedimentos, assume o presidente da Câ- 
mara. vereador Júlio César (PDT). 

Na sentença, o juiz eleitoral determina, 
ainda, que sejam remetidas cópias da senten- 
ça, da petição inicial e da assentada da audi- 
ência. acompanhada dos respectivos termos 
de depoimento, para apuração de possível 
prática do crime de falso testemunho por Mau- 
ro Queiroz, Cariei Miranda da Silva. Juvenal 
Sertão das Costa e Marcelo de Sousa Belfort. 
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Homem de visão: 

Ademar Manam insistiu no mercado imobiliário 

"Toda vida tive em mim uma vontade de trabalhar em primeiro lugar", ressalta o empresário. 

ue oeiu vJusju uu mu rreiu. iNa veraaae, 
são cidades que vivem em torno de São 
José do Rio Preto, mas minha origem 
mesmo foi em Barretos (Cidade da Fes- 
ta do Peão Boiadeiro), meus pais pater- 
nos e avós são todos de lá, nascidos 
e sepultados lá, e nasci lá próximo na 
mesma região". 

Por trás de toda a seriedade e compro- 
metimento do empresário, Ademar Maria- 
no guarda a lembrança de uma infância 
bastante ativa e divertida, e afirma que 
gostava de travessuras quando mais jo- 
vem. "Na minha vida de estudante, fui 
sempre traquino. Eu era inclusive na fa- 
mília conhecido como um menino dana- 
do e muito agitado. Na escola, eu mexia 
e brincava com todo mundo". 

Em sua trajetória, Ademar conviveu 
com muitas pessoas famosas, alguns já 
partiram e deixaram sua marca no Brasil. 
"Tive alguns amigos famosos, inclusi- 
ve, colegas como o Amauri Júnior, meu 
amigo de infância. Uma época, mora- 
mos juntos, e o pai dele foi nosso pro- 
fessor. Conheci também Clodovil, que 
foi contemporâneo por ele ser um pou- 
co mais velho. O falecido Moacyr Spósi- 
to também fomos contemporâneos. Era 
um colégio muito ^ ^ 
bom e muito rigo- % £ 
roso, inclusive o Com muito trabalho e sob a 
Beto Carreiro tam- proteção de Deus, conseguimos 
bém foi contem- desenvolver nosso trabalho. 
poraneo nosso, ^ * 
na época conhe- y} 
cido por Sérgio 
Murad". 

Em sua vida, Ademar Mariano atuou 
como bancário, economista e depois em- 
presário, primeiro no ramo madeireiro e 
depois no setor imobiliário. "Fiz muitos 
vestibulares, mas não concluí nenhum. 
Vim concluir meu primeiro vestibular 
em Imperatriz, na primeira turma da Fa- 
cimp. Entrei na faculdade com 55 anos". 

Desafios 
Ademar Mariano conta que não enfren- 

tou grandes dificuldades, pois sempre teve 
coragem para encarar sua atividade profis- 
sional com seriedade, mas diz que passou 

Infância 
A cidade de nascimento de Ademar 

Ribeiro é Paulo de Faria, uma cidade pe- 
quena que fica próxima a São José do Rio 
Preto. "Todos que nascem lá dizem ser 

Conquistas 
Junho de 1973 foi o ano que Ademar 

veio pela primeira vez a Imperatriz, lugar 
onde construiu sua vida, história, negócio 
e lugar no qual não pretende sair. "Já re- 
cebi o título de Cidadão Imperatrizense 
e sou um cidadão imperatrizense antes 
mesmo de receber o título. Sempre lu- 
tei muito por Imperatriz, não só pelos 
ideais, mas sempre procurei ajudar no 
desenvolvimento e crescimento da ci- 
dade". Além disso, ele recebeu também 
a comenda Frei Manoel Procópio. Hoje, o 
empresário é também diretor da Associa- 
ção Comercial e Industrial de Imperatriz 

(ACII) há quase 20 anos. 
"Nunca fiz nada por reconhecimen- 

to, mas sim porque quis ajudar o desen- 
volvimento e crescimento da cidade. 
Quando cheguei em Imperatriz, vi com 
tristeza aquilo que era, a dificuldade, 
a pobreza, uma cidade muito feia, sem 
urbanização nenhuma. Para se ter uma 
idéia, a Dorgival Pinheiro e a Getúlio 
Vargas ainda nem eram asfaltadas e 
ainda existiam muitas casas de palha, 
e isso sempre me incentivou a colabo- 
rar", ressaltou o empresário. 

Quando Ademar pensou em deixar a 
cidade, foi convidado a participar do Go- 
verno de Intervenção no município, mas 
decidiu não seguir a atividade pública por 
não combinar com sua visão direcionada 
ao empreendedorismo. "Não era cargo 
eletivo, era cargo em comissão. Fui 
convidado a trabalhar como diretor de 
urbanismo, mas acho que todo homem 
é picado pela mosca da política, só que 
a minha não despertou ainda e não sei 
se poderá". 

Ademar destaca alguns momentos 
positivos que marcaram sua vida. "Não 
tenho um, mas sim alguns momentos 
que não saem da minha memória, mo- 

mentos positivos. 
Os títulos que re- 
cebi, a minha for- 
matura, por isso 
incentivo as pes- 
soas aos estudos, 
porque acredito 
que a pessoa sem 

estudo não vai a lugar algum; então mi- 
nha formatura foi um grande momento 
em minha vida. E cada vez que recebo 
um elogio, e percebo que é sincero, são 
marcos importantes em minha vida, 
pois assim percebo que estou contri- 
buindo". 

Família 
Ademar Mariano é casado há 36 anos e 

pai de dois filhos. "Sou muito família, fui 
acostumado assim, meus pais viveram 
cercados pela família e tenho esse hábi- 
to. Apesar de eu ser de São Paulo e mi- 
nha esposa da Bahia, regiões diferente, 
estamos casados há 36 anos e temos 
dois filhos, um de 23 anos e uma filha 
de 20. E meu relacionamento é muito 
próximo à família e aos amigos, curto 
estar em família". 

"As coisas nunca vêm só pelo traba- 
lho, também vêm por um ser superior, 
que é Deus, e sob a proteção dele nós 
temos conseguido desenvolver esse 
trabalho", concluiu. 

> "&■ ' ..... ,r ■ _ 

mm 

■' V 

-v Ademar,Mariano Ribeiro 

Welbert Queiroz 

O mercado imobiliário brasileiro vem 
vivenciando um forte crescimento, 
apoiado, principalmente, em um 

cenário de estabilidade da economia e em 
políticas de incentivo ao crédito imobiliário. 
Em Imperatriz, Ademar Mariano Ribeiro 
é hoje um dos empresários mais bem- 
-sucedidos da cidade. Ele é proprietário da 
Ademar Mariano Consultoria Imobiliário e 
sócio da Ademar Mariano Ronierd Barros 
Consultoria Imobiliária. 

"Na realidade, são duas imobiliárias; 
uma é de propriedade somente minha e 
a outra em sociedade a minha (a Ade- 
mar Mariano Consultoria Imobiliária), 
a AM Empreendimentos, que cuida de 
aluguéis e imóveis rurais. A outra, cha 
mada Ademar Ma- 
riano Ronierd Bar- 
ros Consultoria 
Imobiliária, essa 
cuida somente de 
venda de imóveis 
urbanos, chama- 
dos de imóveis 
avulsos e de empreendimentos; então 
ela cuida somente de vendas", afirma o 
empresário. 

A história de Ademar no mercado imo- 
biliário vem de uma relação antiga de tra- 
balho, pois o empresário foi funcionário 
da Caixa Econômica Federal em Goiânia, 
onde, durante sete anos de sua vida, tra- 
balhou com habitação. "Essa relação 
com emprestar dinheiro e fazer finan- 
ciamento me atraiu muito". 

Logo após, Ademar se desligou dessa 
atividade e passou a vislumbrar o mercado 
imobiliário, quando montou seu primeiro 
escritório em Imperatriz no ano de 1980. 
Nesta época, a cidade, segundo o empre- 
sário, estava em pleno desenvolvimento 
devido ao ciclo da madeira e do ouro na 
Serra Pelada. "Obtive meu registro ain- 
da sem o curso de Transações Imobili- 
árias, visto que naquela época não era 
obrigatório, bastava você ter conheci- 
mento na área. Tenho hoje 33 anos de 
mercado imobiliário local, exclusiva- 
mente em Imperatriz, claro. Também 
tenho diversos parceiros nos demais 
estados". 

ocê tem que estudar e se prepa- 

rar para o mercado o tempo todo, 

porque o mercado não perdoa. 

mm 

por um período de extrema exigência pro- 
fissional e pessoal. "Tivemos um período 
em que Imperatriz ficou 'adormecida em 
berço esplêndido' por mais de 20 anos, 
devido a sucessões de administrações 
erradas e uma série de fatores que le- 
varam que o mercado imobiliário nesta 
época não se desenvolvesse satisfa- 
toriamente. Esse foi um período que 
exigiu muito da gente, muito do profis- 
sional e, ainda assim, com pequeno re- 
sultado, mas durante todos esses anos 
fui perseverante". 

O empresário acrescenta ainda que 
nos últimos 5 anos o mercado o favoreceu, 
retribuindo todo o período de sacrifício du- 
rante este momento que a cidade teve seu 
desenvolvimento adormecido. "Agora es- 
tou procurando minha Carteira de Tra- 

balho, pois meu 
primeiro emprego 
foi no banco, com 
17 anos, e com- 
pleto agora no 
mês de setembro 
50 anos trabalha- 
dos e contribuin- 

do com a previdência social." 

Sucesso 
Um dos segredos revelados pelo em- 

presário para o sucesso empresarial foram 
os princípios alicerçados no caráter e no 
respeito. "O que conseguimos até hoje 
foi em primeiro lugar a questão do res- 
peito ao nome que se faz. Trabalhei com 
toda transparência, nunca quis aquilo 
que é do ouro, sempre quis aquilo que 
era meu e, na medida em que houve o 
crescimento, soube distribuir. Sempre 
com esse princípio, focado no planeja- 
mento de trabalho com visão de futuro". 

A atualização e a busca pelo conhe- 
cimento também são pontos destacados 
pelo empreendedor, que acredita na edu- 
cação como principal canal para o desen- 
volvimento. "Você tem que estar junto 
com o mercado e estar por dentro de 
tudo que acontece. Estamos sempre 
indo a congresso, onde fazemos atu- 
alização ao que está acontecendo, e 
contratamos consultorias de fora para 
termos treinamentos. Quem não se in- 
forma fica fora do processo". 

* 

Çi 



Imperatriz-MA 
Domingo e segunda-feira, 14 e 15 de julho de 2013 

05 

►TURNl "MEUS ENCANTOS" 
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Paula Fernandes leva multidão à 45a Expoimp 

A cantora sertaneja apresentou seus novos sucessos. (Foto Imirante) 

Hyana Reis 

De volta a Imperatriz após dois anos, a 
cantora Paula Fernandes levou uma 
multidão à arena de show da 45a Expo- 

sição Agropecuária de Imperatriz (Expoimp). 
na noite de sexta-feira (12). A musa sertane- 
ja apresentou sua nova tumê intitulada "Meus 
encantos". 

Os sucessos "Não precisa", "Meu eu em 
você" e "Long live" embalaram a noite de show, 
acompanhada pelas novas músicas da tumê, 
como "Eu sem você" e "Um ser amor". Em en- 
trevista, a cantora disse estar feliz em voltar a 
Imperatriz e que esperava que este show su- 
perasse o que ela apresentou em 2011. 

Paula Fernandes informou, por meio de 
assessoria de imprensa, que os fãs que com- 
parecessem ao show iam ter um grande es- 
petáculo; "O público de Imperatriz pode ter 
as melhores expectativas possíveis para este 
show; porque levo o meu melhor para todos 
que deixam o conforto de seu lar para poder 
me ver. Por isso, merecem ver um grande es- 
petáculo, com músicas bonitas e energia con- 
tagiante", disse. 

Além de cantar e encantar, a cantora ser- 
taneja também incluiu em seu show apresen- 
tações que contam com referências cinema- 
tográficas e teatrais. Elementos como chuva, 

cachoeiras, flores e montanhas fizeram parte 
do cenário. 

De acordo com a organização do evento, 
o show de Paula Fernandes bateu recorde 
de público na edição da Expoimp deste ano. 
Suzany Lima, que compareceu ao espetáculo 
sertanejo, conta: "Sem dúvida, era a melhor 
atração de show este ano para a Expoimp. E 
eu, que estou todo ano neste evento, não po- 
dia perder". 

Neste sábado (13), a animação da arena 
de shows ficou por conta da Banda Tropykália 
apresentado o chamado "forró das antigas". 
Na arena de rodeios aconteceu a final da com- 
petição. O melhor peão foi premiado com um 
carro OKM. Ainda durante o dia houve também 
desfile de animais e leilões. 

Último dia - Hoje (14) é o último dia de 
Expoimp, e como atração a arena de shows 
recebe o cantor Léo Magalhães, que estará 
comemorando, na ocasião, os seus dez anos 
de carreira. A apresentação do cantor integra 
a "Tour São João 2013", que passará pelas 
maiores festas juninas do Brasil. 

O espetáculo de Léo Magalhães conta com 
uma estrutura cenográfica composta por equi- 
pamentos de iluminação e video de alta reso- 
lução, além de uma equipe de bailarinas que 
acompanham o cantor durante todo o show. 

Programas assistenciais divulgam 

trabalhos na Expoimp 

Seguindo a tradição de todos os anos, 
a Prefeitura Municipal de Imperatriz marcou 
presença na 45° Exposição Agropecuária de 
Imperatriz (Expoimp), mantendo um stand 
durante todo o evento no parque Lourenço 
Vieira da Silva. O objetivo foi mostrar aos vi- 
sitantes da feira os trabalhos desenvolvidos 
pelas secretarias de Governo, sobretudo, os 
programas direcionados à assistência social. 

Nas nove noites de festa, a Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Sedes) montou uma 
programação bem vasta com a participação 
de toda a rede voltada ao Serviço de Convi- 
vência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
para crianças, adolescentes e idosos. 

O SCFV para crianças foi a primeira a 
mostrar os trabalhos da Sedes na feira agro- 
pecuária com uma belíssima apresentação 
do "Bumba meu boi". Já os adolescentes 
do Projovem animaram o público com mui- 
ta música, com grupo de Forró Pé-de-serra, 
danças regionais, como Quadrilha, Country, 
Dança do fogo e mais a peça teatral "A esco- 
lha". Houve também o momento da Casa do 
Idoso, com o Coral dos Idosos e a afamada 
quadrilha do "Povo Ótimo". 

Os Centros de Referência em Assistência 
Social (CRAS), o Centro de Referência Es- 
pecializada em Assistência Social (CREAS), 
o Centro de Referência da Pessoa com Defi- 
ciência (CRDPD) e o Bolsa Família também 
estiveram presentes divulgando seus traba- 
lhos e expondo todo o material que é produ- 
zido pelos cursos de geração de emprego e 
renda ofertados nas dependências dos Cras. 

Para a Coordenadora do SCFV para ado- 
lescentes, o Projovem, Viviane Dacon, o es- 
paço na Expoimp serve para destacar ainda 
mais o trabalho realizado pela prefeitura, não 
só para a população de Imperatriz, mas para 
as pessoas que estão visitando a cidade nes- 
te período de festa. 

"Todos os dias passam por aqui várias 
pessoas, que mesmo com toda a divulgação 
do trabalho da Assistência Social no muni- 
cípio, ainda assim não conhecem os nos- 
sos programas. Por isso, um espaço em um 
evento desse porte faz com que as pessoas 
apreciem mais nosso trabalho. Hoje, último 
dia de Expoimp, continuaremos com a pro- 
gramação, encerrando no final da noite com 
sentimento de dever cumprido", disse. 
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Imperatriz recebe Elba Ramalho 

no "Show da cidade" 

Mantendo a tradição em fazer uma gran- 
de festa alusiva ao aniversário de Imperatriz, 
a Prefeitura Municipal, através da Fundação 
Cultural, apresenta o "Show da cidade", promo- 
vido nos últimos cinco anos pela atual gestão, 
trazendo como atração nacional a cantora Elba 
Ramalho. 

O evento acontece nesta segunda-feira (15) 
na Avenida Beira Rio, a partir das 19h, e conta- 
rá também com as apresentações de artistas/ 
bandas locais de segmentos diferentes, pas- 
sando do Reggae, Rock ao Arrocha. 

Considerado um dos principais eventos 
alusivos ao aniversário de Imperatriz, que em 
2013 completa 161 anos de fundação, o show 
tem inovado a cada ano com a apresentação de 
artistas e bandas de renome da música brasilei- 
ra a nível internacional, como Reginaldo Rossi, 
RPM, Paralamas do Sucesso e Fábio Júnior, 
que, segundo o assessor de Comunicação da 
Prefeitura, Élson Araújo, "reuniram mais de 50 
mil pessoas nas edições anteriores, contabili- 
zando sempre recorde de público". 

A estrutura dos shows é formada por dois 
palcos, um destinado aos artistas locais e o ou- 
tro exclusivo para Elba, trazendo toda a magia 
dos seus shows apresentados nas diversas re- 
giões do Brasil. 

De acordo com o presidente da Fundação 
Cultural de Imperatriz, Lucena Filho, o objeti- 

vo é presentear a comunidade imperatrizense 
com música de qualidade. "Assim como temos 
feito com as demais festas populares de nosso 
município, como o carnaval e as festas juninas, 
todos os anos começamos a pensar na atração 
do show da cidade bem cedo para poder es- 
colher sempre artistas que apresentem ritmos 
da nossa cultura, valorizando assim uma das 
principais riquezas do nosso povo". 

Sobre a artista - Considerada pelos críticos 
da área como consagrada intérprete da música 
brasileira, a cantora nordestina Elba Ramalho 
traz em sua bagagem mais de 30 anos de car- 
reira e já celebrou os mais de 6 milhões de dis- 
cos vendidos. 

É bicampeã do Grammy Latino, pelos ál- 
buns: "Qual o Assunto Que Mais Lhe Interes- 
sa?", lançado em 2008, e "Balaio de Amor", 
2009, na categoria Melhor Álbum de Raízes 
Brasileiras: Regional e Tropical. 

As vibrações positivas para uma grande 
apresentação da cantora não são diferentes: fi- 
lha do sertão nordestino, dona de um timbre in- 
confundível e de uma energia eletrizante, Elba 
mantém a verve de iniciante e continua a con- 
tagiar o público por onde passa e a levar seu 
canto agridoce para as mais diversas platéias 
nacionais. Com três décadas de carreira, a Ave 
de Prata continua a dar um banho de musicali- 
dade. [DaASCOM] 

Deputado Léo Cunha faz balanço de contribuição 

para o desenvolvimento de Imperatriz 

Às vésperas do aniversário de Imperatriz, 
o deputado Léo Cunha (PSC) faz um balanço 
da contribuição dada por ele para o desenvol- 
vimento de cidade, ao longo do seu mandato. 
O parlamentar destaca que a viabilização de 
obras para o município tem sido o foco princi- 
pal de sua atuação na Assembléia Legislativa. 

Nessa perspectiva, vários são os projetos 
indicados pelo deputado que já foram atendi- 
dos, e ainda há outros pelos quais ele continua 
lutando para ver realizados. 

Entre as propostas de Léo Cunha, que já 
são realidade, estão: a conclusão da Avenida 
Pedro Neiva de Santana, a implantação do 
curso de medicina, a construção do Hospital 
Regional, a compra da escada magirus, a im- 
plantação do sistema de videomonitoramento, 
a pavimentação asfáltica da via de acesso ao 
novo campus da UFMA, da Avenida Norte/Sul, 
e da Rua 14, a construção de uma ponte sobre 
o Riacho Capivara, o recapeamento asfáltico 
da pista do kartódromo e a instalação da agên- 
cia do Inmeq (Instituto de Metrologia e quali- 
dade industrial), inaugurada no último dia 06. 

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

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

As maiores dificuldades enfrentadas pela 
população da Imperatriz estão centralizadas, 
principalmente, nas áreas de segurança pú- 
blica e saúde. E foi justamente reconhecendo 
essas demandas que Léo Cunha propôs ao 
Estado duas das mais importantes obras que 
já estão garantidas: a construção do Hospital 
Regional, que desafogará os atendimentos do 
HMI, e a implantação do sistema de videomo- 
nitoramento, a fim de combater as altas taxas 
de criminalidade. 

A construção do hospital já foi autorizada 
pela governadora Roseana Sarney em março 
desse ano, e as câmeras de segurança já es- 
tão confirmadas pelo secretário de segurança 
pública, Aluisio Medes. 

Outro grande problema está no trânsito 
da cidade, que é cada dia mais complicado, 

devido principalmente ao aumento na frota 
de veículos. A situação fez com que o parla- 
mentar elaborasse projetos importantes, como 
por exemplo, a interligação da rua Alagoas à 
Fortunato Bandeira, no trecho de aproxima- 
damente 200 metros da Avenida Bernardo 
Sayão. A área se localiza dentro da área do 
50° Bis (Batalhão de Infantaria e Selva) e de- 
pende que o exército faça a doação. 

O deputado acredita que a ligação das 
ruas irá desafogar o trânsito, pois dará aces- 
so aos bairros Juçara e Nova Imperatriz, como 
também à BR-010, servindo para facilitar o es- 
coamento de veículos. 

A construção de um novo cais, de um cen- 
tro de abastecimento (CEASA), do mercado 
do peixe, de uma rotatória na Rua Dom Pedro 
II, de uma escola de ensino médio no bairro 
Cafeteira, de uma escola agrícola, de restau- 
rante popular, a ampliação do quartel do Corpo 
de Bombeiros e a recuperação e ampliação da 
rede de esgotos são outras solicitações impor- 
tantes que fazem parte da luta do deputado. 

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

O deputado ressalta ainda que, sendo a 
segunda maior cidade do estado. Imperatriz 
necessita "de uma atenção voltada ao atendi- 
mento de suas demandas, pois a cidade cres- 
ce de forma acelerada e precisa que os inves- 
timentos acompanhem seu desenvolvimento". 

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

Ao falar do aniversário da cidade, o depu- 
tado destaca que o maior presente que pode 
oferecer é continuar trabalhando em prol do 
desenvolvimento do município, buscando me- 
lhorias à população. 

"Ainda temos muito a fazer, mas estou 
consciente de que nesses dois anos e meio 
do meu mandato tenho cumprido o meu papel 
com Imperatriz e esse é o melhor presente que 
posso dar hoje a minha cidade", enfatiza. 
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Manifestação do dia 11 de julho de 2013, onde "Imperatriz 

foi às ruas" reivindicar seus direitos. 
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DIA 14 

FARMÁCIA PAIVA (RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, 1740-CENTRO) 
DROGARIA POPULAR SANTA RITA (RUA SANTA RITA, 490-SANTA RITA) 

DROCAFARMA (RUA DO ARAME, 280a-VILINHA) 

' DIA 15 

DROGARIA PAGUE MENOS (AV. GETÚLIO VARGAS, 1830B-CENTRO) 
DROGARIA GEROFARMA (AV. BERNARDO SAYÂO, 1459-N.IMP) 

DROGARIA IRAFARMA (RUA DOM MARCELINO, 834-VILA NOVA) 

Receitas 

pratos fáceis e rápidos 

PASTELÃO DE FORNO 

Ingredientes 

1/2 kg de farinha de trigo 

200g de margarina 

1 ovo 

1 colher (chá) de sal 

1/2 xícara (chá) de água 

Modo de preparo 

Coloque a farinha em uma tigela e acrescente os demais ingredientes, com ex- 

ceção da água. 

Amasse sem sovar e comece a acrescentar a água aos poucos, até obter uma 

massa homogênea, que não grude nas mãos. 

Deixe repousar por 30 minutos e utilize com o recheio de sua preferência, nunca 

coloque o recheio quente sobre a massa. 

Essa receita foi enviada por nossa leitora Maria Lair de Melo 

www, coquetel com, br/jogos 
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Pessoa Estranha 

Duas pessoas puxam conversa numa festa; 

— Que pessoa estranha aquela! Não dá para saber se é ele ou ela! 

— É ela. É minha filha. 

— Pô, desculpa aí! Não teria dito isso se soubesse que o senhor é pai dela. 

— Mas eu não sou o pai dela. Sou a mãe. 

Mãe Super Protetora 

A mãe super protetora encontrou uma amiga e foi logo falando: 

— Meu filhinho está andando há mais de três meses. 

— Chi! — disse a amiga .— A essa altura ele já deve estar bem longe, não? 
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CMZADINHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 

LDL (Med.) 
Mulher emergente (ingl.) Estado, em inglês 

Protegido externamente Partícula Fmta seca que gera a passa 
O crime corno a queimada Edivareí Norton, ator dos EUA Componente do esqueleto átomo 
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* * 

Moedas de troces * 
Glândula feminina de peixes ♦ / 

Passado, em inglês 

Sede do ümedo 
Corinifii- ans (SP) 

Componen- te do rebanho 

Thomss Edison, 
Inventor (EUA) > 

Sul (abrev) Joule 
(símbolo) 

Gemido: 
lamento > * 

Fruto da caatinga nordestina Na retaguarda 
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♦ ♦ ♦ * 

hsliumen- to cirúrgico de corte 
(7) Jobim. autor de "Águas de Março" \ 

Basta; diega (interj.) ♦ 
Gás de letreiros luminosos 

(?) Palmas, porto da Espanha 

l 
(?) Mana Braga, a- presenta- dora 
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'P Áries 21-03/19-04 
Você tende a se irritar em seus relacionamentos 
afetivos, pois a Lua se aspecta com Marte e Júpiter 
em sua sétima casa. Aprenda a conter as paixões 
desenfreadas e amadureça as emoções antes de 
expor o que sente! 

b Touro 20-04/20-05 
Sua comunicação está comprometida, sobretudo 
nos estudos e no trabalho. A Lua passa por sua 
sexta casa e se aspecta com Marte e Júpiter, lhe 
aconselhando a assegurar-se de que está passando 
a mensagem que deseja! 

8 Gemeos 21-05/21-06 
A convivência social é prejudicada pelo clima de 
competitividade, trazido pelos aspectos que a Lua 
estabelece com Marte e Júpiter. Ao lidar com os con- 
flitos, procure agir de maneira racional e não seja 
impulsiva! 

52 Câncer 22-06/22-07 
Conflitos familiares são trazidos pela Lua, em sua 
quarta casa, e seus aspectos com Marte e Júpiter. 
Procure organizar-se para assim dar conta de conci- 
liar sua necessidade de ficar mais isolada e com as 
demandas diárias! 

SI Leão 23-07/22-08 
Conciliar sua mente e ações torna-se um desafio, 
neste momento em que as quadraturas que a Lua 
forma com Marte e Júpiter tencionam suas área de 
comunicação e crise. Os trabalhos em equipe po- 
dem render ótimos frutos! 

TT? Virgem 23-08/22-09 
Tenha cuidado com suas finanças. A Lua se as- 
pecta com Marte e Júpiter em sua segunda casa, 
alertando que não é hora para fazer investimentos 
arriscados ou gastar além do seu orçamento. Não 
especule, tenha cautela! 

^ Libra 23-09/22-10 
Siga seus ímpetos apaixonados, A Lua passa por 
seu signo incentivando seus instintos, mas os as- 
pectos com Marte e Júpiter alertam para transborda- 
mentos e explosões emocionais. Procure se contro- 
lar, sobretudo em suas relações! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Aspectos mal trabalhados internamente podem lhe 
causar intensos desgastes em sua energia. A Lua 
passa por sua área de crise e forma quadratura com 
Marte e Júpiter, lhe aconselhando a manter sua 
mente sã e equilibrada! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
É difícil para você neste momento lidar com grupos, 
pois a Lua passa por sua área de amizades e se 
tenciona com Marte e Júpiter. Será preciso defender 
seus interesses em meio aos conflitos, mas faça isso 
com diplomada! 

VS Capricórnio 22-12 /19-01 
Ao passar por sua área profissional, a Lua se ten- 
ciona com Marte e Júpiter, e indica uma sobrecarga 
de demandas em seu dia a dia. além de problemas 
nas parcerias. Saiba conduzir as divergências sem 
atrapalhar seus projetos! 

V 
^Aquário 20-01/18-02 
Procure ficar mais reservada e ao lidar com as pes- 
soas, seja educada. A tensão da Lua com Marte e 
Júpiter, traz à tona conflitos internos, o que prejudi- 
ca sua expressão emocional. Portanto, prefira ficar 
mais recolhida! 

K Peixes 19-02/20-03 
Tenha cuidado para não prejudicar seu equilíbrio fi- 
nanceiro. A quadratura da Lua com Marte e Júpiter 
lhe deixa mais impulsiva e desorganizada. Tenha 
cautela e prudência, e procure dar valor às coisas 
mais simples da vida! 
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Interesse coletivo 

As sociedades, sim, têm objetivos econômicos - não as associações 

Tasso Assunção* 

Entidades civis - representativas - sem fins lucrativos, as 
associações e sindicatos se definem naturalmente como tal: 
associações, a união de empreendedores ou profissionais 
com objetivos comuns - de caráter assistencial e social, não 
financeiro. As sociedades, sim, visam a fins econô-micos, não 
as associações, embora estas precisem se revestir de carac- 
terização jurídica para se constituir legalmente. 

Mas é interessante notar que muitas vezes o associado 
espera retorno imediato e material da mensalidade que paga, 
desconhecendo que o serviço prestado por uma associação 
ou sindicato não é dessa natureza. A sua função básica é a 
de representar a respectiva classe, concentrando a vontade 
coletiva em torno da instituição, que adquire, assim, persona- 
lidade própria, fruto da união da classe representada. 

E a intenção coletiva de uma categoria (exatamente por 
isso mesmo: por ser coletiva) supera o limite do grupo e se 
torna, pelo caráter essencialmente associativista, de utilidade 
pública. É dessa forma que, embora haja quem não saiba, 
as associações, sindicatos, clubes, enfim, agremiações em 
geral, têm se empenhado na defesa de diversas causas de 
interesse tanto da classe que representam como da popula- 
ção. 

O fato é que, ao reivindicar obras e serviços públicos ou 
transparência na gestão política da ci-dade, do Estado ou do 
pais, essas instituições assumem posicionamento favorável 

não só à classe que representa, mas a toda a comunida- 
de. Os interesses das entidades classistas abrangem, por 
exemplo, desde os direitos civis ao aquecimento da econo- 
mia, à geração de emprego, à arborização e ao saneamento 
público. 

Efetivamente, a diligência dessas agremiações pela im- 
plementação de projetos oficiais ou pri-vados e pelo atendi- 
mento das reivindicações das classes que representam tem 
se desenvolvido pela deliberação regular a esse respeito e a 
comunicação com órgãos públicos, além de campa-nhas pro- 
movidas pela imprensa e da atuação cívica de seus diretores, 
quando defendem meios de desenvolvimento da região. 

Entretanto, não raramente, as entidades empresariais e 
profissionais têm se deparado com a apatia e o descaso de 
instituições e órgãos governamentais, um dos fatores que 
as tem levado a se posicionarem em favor de participação 
mais efetiva de associados e líderes classistas no pro-cesso 
político-eleitoral, com vistas à superação da equivocada 
concepção apolítica da organiza-çâo civil e da conseqüente 
omissão. 

Os problemas e propostas e demais providências sobre 
as quais essas entidades e demais sociedades empresariais 
e profissionais deliberam são examinados em produtivas 
reuniões e assembléias ordinárias e eventuais. Para anali- 
sar dezenas de itens arrolados em sucessivas pautas, seus 
diretores se reúnem dezenas de vezes a cada ano, além de 
se mobilizarem em visitas, audiências, encontros e eventos 

externos. 
Entre as causas que contam com os esforços dessas 

entidades estão, por um lado, a racionalização tributária, 
a desburocratização dos serviços públicos, a educação, a 
qualificação, a saúde e, por outro lado, o incremento do as- 
pecto urbanístico, a conservação de rodovias e a segurança 
pública, esta já por diversas ocasiões assistida pela comu- 
nidade, quando os recursos ou a atenção oficiais não foram 
suficientes. 

Constam ainda das discussões articuladas nessas reu- 
niões, assembléias e encontros várias questões relativas ao 
crescimento econômico e social dos municípios e estados, 
como a da atra-ção de investimentos e a da instalação de dis- 
tritos industriais, o que poderia aquecer o comércio, promover 
a expansão da indústria, gerar emprego e renda, beneficiar 
milhares de famílias e favo-recer o desenvolvimento regional. 

A pesquisa sobre a realidade local, para subsidiar projetos 
e divulgar os municípios, tem sido também preocupação dos 
diretores das agremiações. Portanto, as atas das reuniões 
dessas insti-tuições registram deliberações de interesse co- 
letivo, bem como apreciações sobre vários aspectos de pro- 
blemas tratados - todos, direta ou indiretamente, de interesse 
da população e, especialmente, das classes representadas. 

*Tasso Assunção é escritor e consultor em produção 
textual; membro fundador da Academia Imperatrizense de 
Letras - AIL. 
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Passeio público 

Falta de padronização das calçadas ainda compromete direito de ire vir do pedestre 
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O trânsito livre não é importante apenas para os idosos, 
parcela mais vulnerável a quedas e fraturas, ou pessoas com 
deficiência, que ganham em autonomia com um passeio pú- 
blico seguro. Condições adequadas de acessibilidade contri- 
buem para a qualidade de vida e o bem-estar de todos. 

Para saber se uma calçada está em boas condições, bas- 

ta verificar se não existem desníveis, como degraus, buracos, 
pedras soltas ou outros obstáculos para a passagem de pe- 
destres. A arborização alinhada, com espaço para as raízes, 
também é essencial. Caso não haja essa conformidade, o ide- 
al é procurar o poder público para orientação de como proce- 
der com uma reforma que assegure o trânsito livre. 

Bem-estar social 
Como meio para a circulação das pessoas, as calçadas 

cumprem o papel de proteger os pedestres que nela trafegam. 
Dai a importância de um poder público fiscalizador, que notifi- 
que donos de imóveis frente à necessidade de adequação do 
calçamento e de proprietários conscientes, que ponham fim 
à situação de risco que uma calçada mal conservada pode 
ocasionar. 

A garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência 
nas calçadas públicas pode passar a ser regulada por lei. A 
CDR (Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo) 
aprovou projeto de lei (PLS 541/2011) do senador Aloysio Nu- 
nes Ferreira, que estabelece medidas, materiais para cons- 
trução, adaptações necessárias e sinalização específica para 
uso destas vias de circulação de pedestres por cidadãos com 

mobilidade reduzida. 
Segundo Aloysio Nunes, não existe uma padronização 

na legislação federal daquilo que se considera uma calçada 
acessível. Apesar de a ABNT (Associação Brasileira de Nor- 
mas Técnicas) já ter definido sua caracterização, o parlamen- 
tar observa que, por não ter força de lei, não obriga o gestor 
público a segui-la na adaptação dos passeios públicos. 

"Deficientes físicos, visuais, com deficiências múltiplas 
ou pessoas com mobilidade reduzida, como, por exemplo, 
idosos, sofrem grandes restrições quanto a sua mobilidade. 
Isso ocorre seja porque o sistema de transporte público não é 
adaptado para transportá-los, seja porque essas pessoas se- 
quer conseguem alcançar o transporte público, uma vez que 
as calçadas não lhes possibilitam sair de casa", argumentou 
Aloysio na justificação do PLS 541/2011. 

O fato de o Brasil sediar a Copa do Mundo de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016 também serviria de incentivo à padroni- 
zação das áreas de circulação de pedestres em logradouros 
públicos. Aloysio Nunes argumentou que estes eventos inter- 
nacionais criaram a obrigação de se padronizar as calçadas, 
na perspectiva de facilitar seu uso e o livre trânsito dos turis- 
tas nas cidades brasileiras. 

ÍSò animaió têm alma? 

Por Ramsés da Silva Mesquita Maciel 

No século XIX, em plena vigência da escravatura, 
acreditava-se que negros não tinham alma, inclusive este 
também era o pensamento da Igreja e de seus lideres religio- 
sos. Um padre daquela época "acreditava mesmo, que negro 
não tinha alma, que eram seres inferiores, animais para 
servir os brancos. Não era errado tê-los, só que, piedoso, 
não gostava que judiassem deles. 'Todos os animais úteis 
devem ser bem tratados - dizia. - Mas é permitido castigá-los 
quando merecerem." (1). Por outro lado, cria-se também que 
a mulher não era dotada de alma: "As mulheres têm alma? 
Sabe-se que a coisa nem sempre foi tida por certa, pois, ao 
que se diz, foi posta em deliberação num concilio. A negação 
ainda é um princípio de fé em certos povos. Sabe-se a que 
grau de aviltamento essa crença as reduziu na maior parte 
dos países do Oriente." (2). Dessas visões distorcidas da 
realidade nasceram preconceitos e permissividades, maus- 
-tratos e submissões, acreditando-se que negros e mulheres 
não tendo alma, não tinha, por conseguinte, sensações, sen- 
timentos, emoções, sonhos e aspirações que deveriam ser 
respeitados. O mesmo acontece hoje com os animais. É por 
isso que se vê constantemente nas cavalgadas, em shows 
e em espetáculos outros envolvendo animais, a tortura e o 
assassinato frio destes seres inocentes. 

O projeto genoma revelou que o chimpanzé tem 
98,4% de genes semelhantes aos dos humanos. Assim, 
os homens e os animais tendo corpos semelhantes, como 

provado pela ciência, e os homens tendo almas, por que os 
animais não teriam também um principio espiritual animando 
as suas carnes? A Revelação Espirita mostra que a similitude 
vai além do corpo material:"(...) emanam de um único prin- 
cipio a inteligência do homem e a dos animais? 'Sem dúvida 
alguma, porém, no homem, passou por uma elaboração que 
a coloca acima da que existe no animal.(3). Portanto, os 
humanos são irmãos de corpo e alma dos animais. 

Não só a lógica e a revelação dos espíritos superiores 
atestam a existência da alma nos animais. Há também os 
fatos mediúnicos. O eminente cientista espirita Gabriel Delan- 
ne relata esta reunião espírita; "A sessão nada apresentou 
de notável: era a repetição do que ocorre comumente nas 
reuniões desse gênero. Uma jovem criatura, parecendo muito 
lúcida, oficiava de sonâmbula e respondia às perguntas que 
lhe dirigiam. Um fato inesperado surpreendeu-me, contudo. 
Ia a meio a sessão, quando um assistente, percebendo uma 
aranha no assoalho, esmagou-a com o pé. "Alto lá! - gritou 
logo a sonâmbula - Estou vendo evolar-se o Espírito da ara- 
nha!"(4). Outro grande homem da ciência espírita escreveu 
uma obra contendo centenas de casos semelhantes a este, 
comprovando pelos fatos a existência e a imortalidade da 
alma do animal. 

André Luiz, espirito repórter do mundo espiritual, 
no livro "Nosso Lar", desvenda alguns dos afazeres das 
almas dos animais no outro lado da vida: "Os cães facilitam 
o trabalho, os muares suportam cargas pacientemente e 
fornecem calor nas zonas onde se faça necessário; e aquelas 

aves - acrescentou, indicando-as no espaço -, que denomi- 
namos íbis viajores, são excelentes auxiliares dos Samarita- 
nos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, 
entrando em luta franca com as trevas umbralinas.". Patrícia, 
autora espiritual da obra "Violetas na janela", complementa a 
informação retratando uma função especial junto às crianças 
no além-túmulo: "Os animais, aqui, são amados, protegi- 
dos, são amigos. Temos nas Colônias animais domésticos e 
muitos outros que ajudam os socorristas. No Educandário, 
há muitos animais que encantam as crianças. No bosque há 
várias espécies, todas dóceis e amigas.". 

Os animais têm alma, portanto, são seres sencientes, ou 
seja, possuem sensações, prazeres e sentimentos, primitivos 
e instintivos ainda, voltados quase que exclusivamente ás 
satisfações de suas necessidades básicas, mas que devem 
ser respeitados por todos. Os animais são nossos irmãos 
inferiores, dignos de nosso amor e carinho, sendo execrável 
toda e qualquer atitude atentatória contra a sua integridade 
física e sua vida. 

(1) Cabocla - Jussara/ Vera Lúcia M. de Carvalho - Petit 
(2) Revista Espirita -Allan Kardec - FEB 
(3) O Livro dos Espíritos - Allan Kardec - FEB 
(4) A Evolução Animica - Gabriel Delanne - FEB 
(5) Nosso Lar - André Luiz/ Francisco Cândido Xavier - 

FEB 
(6) Violetas na Janela - Patrícia/ Vera Lúcia M. de Carva- 

lho - Petit 
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►259 QUADRAS POLIESPORTIVAS 

Rede estadual de ensino será contemplada 

A comunidade escolar da rede estadual de 
ensino será contemplada com 259 qua- 
dras poliesportivas. Do total, 76 quadras 

ganharão cobertura e 183 quadras poliesporti- 
vas com vestiários serão construídas pelo Go- 
verno do Estado, por meio da Secretaria de 
Educação (Seduc), nas escolas com o mínimo 
de 500 alunos. Para que as construções te- 
nham início, a secretaria abriu o processo de 
licitação que irá definir as empresas que irão 
executar as obras. 

Até o momento, os técnicos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) aprovaram a construção de 18 qua- 
dras com vestiários. A construção de mais 43 
quadras passa por análise técnica do FNDE 
e 122 se encontram em processo de cadas- 
tramento. 

O FNDE contemplou a comunidade esco- 
lar com a cobertura de 76 quadras em escolas 
da rede estadual de ensino, localizadas em di- 
versos municípios. Do total, estão aprovadas 
26 coberturas de quadras, 12 estão em aná- 
lise e 38 estão em fase de coleta de dados. 
Concluída a primeira etapa do processo de 
licitação as obras deverão ser iniciadas neste 
segundo semestre, algumas das quais na pri- 
meira quinzena de agosto. 

Na execução das obras serão investidos 
recursos liberados pelo FNDE. por meio do 

Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC-II) do Governo Federal, informa a se- 
cretária adjunta de Suporte ao Sistema Edu- 
cacional da Seduc (Sasse), Consuelo Borges 
Magalhães. 

Ela explica ainda que a cobertura e a 
construção de novas quadras poliesportivas 
vão impactar de forma significativa na edu- 
cação maranhense e também irão contribuir 
para a descoberta de novos talentos para o 
universo desportivo na prática de diversas 
modalidades. 

Consuelo Borges enfatiza que o uso das 
quadras em escolas da rede estadual de en- 
sino é um componente obrigatório para os 
alunos do ensino fundamental e médio, orien- 
tados por profissionais qualificados. Nos anos 
iniciais do ensino esta vivência na utilização 
das quadras deve ser desenvolvida nas es- 
colas para que os alunos tenham um maior 
contato com as práticas desportivas. 

As quadras, explica, também poderão ser 
utilizadas pelas comunidades residentes no 
entorno das escolas para a realização de di- 
versas atividades, monitoradas por meio dos 
programas desenvolvidos pela Seduc. "Com 
a construção e cobertura de 259 quadras em 
todo o estado, a comunidade, a secretaria e a 
educação irão conquistar resultados expressi- 
vamente positivos', avalia. 

Banco Central prorroga prazo para associações 

renegociarem dívida do Crédito Fundiário 

r 

Secretário Fernando Fialho pediu ao Ministro da Fazenda a prorrogação do prazo de renegociação das dividas 

O Banco Central prorrogou até 29 de no- 
vembro deste ano o prazo para que as asso- 
ciações interessadas possam formalizar a re- 
negociação das dividas de financiamento da 
aquisição de terras do Programa Nacional de 
Crédito Fundiário (PNCF) e Programa Cédula 
da Terra (PCT) em todo o pais. A informação 
foi repassada, no Maranhão, pela Secretária 
de Estado de Desenvolvimento Social e Agri- 
cultura Familiar (Sedes). 

A prorrogação do prazo pelo Conselho Mo- 
netário Nacional foi publicada na Resolução n0 

4245. de 28.06.2013. A Resolução autoriza a 
inclusão das despesas com emolumentos e 
custas cartorárias decorrentes do processo de 
renegociação das dividas do Crédito Fundiário, 
que podem ser incluídas nos contratos de refi- 
nanciamento até o limite de 15% do valor total 
da operação renegociada, mesmo que ultra- 
passem o teto de financiamento do programa. 

O secretário de Estado de Desenvolvimento 
Social e Agricultura Familiar. Fernando Fialho, 
demonstrou preocupação com o encerramen- 
to do prazo para renegociação das operações 
de crédito fundiário, tendo encaminhado ofício 
nesse sentido ao Ministro da Fazenda. Guido 
Mantega, no final da primeira quinzena de ju- 
nho. 

No Maranhão, a determinação abre a opor- 
tunidade para que 156 associações inadim- 
plentes em financiamentos feitos em 2006 e 
2007, em 56 municípios, tenham a possibili- 
dade de formalizar a renegociação do PNCF 
e PCT e apresentem a documentação junto ao 
agente financeiro, o Banco do Nordeste. 

Ao todo, 418 associações no Maranhão 
(12.093 famílias) receberam financiamento 
para a aquisição de terras, sendo 295 do Pro- 
grama Nacional de Crédito Fundiário, e 123 do 
Programa Cédula da Terra. As 156 associa- 

ções inadimplentes reúnem aproximadamente 
3.900 famílias, com algo em tomo de 1.000 
famílias já estão renegociando a divida com a 
aquisição da terra. 

Segundo Fabiola Álvares, superintendente 
de Agricultura Familiar, da Gerência de Inclu- 
são Produtiva (GISP), ligada á Secretaria do 
Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar 
(Sedes), na qual está inserida a Unidade Téc- 
nica do Programa Nacional de Crédito Fun- 
diário, foram iniciadas diversas ações para a 
regularização das associações inadimplentes. 

As ações foram iniciadas com a adesão das 
associações á renegociação. Das 156 associa- 
ções inadimplentes, 152 aderiram ao processo 
de renegociação, o que corresponde a 97% do 
total de associações inadimplentes. 

A Sedes conseguiu regularizar a situação 
do quadro social de 98 (63%), das 156 associa- 
ções inadimplentes, com encaminhamento da 
documentação ao Banco do Nordeste. 

De acordo com a superintendente, das 98 
associações que regularizaram o seu quadro 
social. 42 (27%) já estão em fase de emissão 
do aditivo á escritura do imóvel e conclusão do 
processo de renegociação da divida, o que já 
permite que essas associações possam utilizar 
o saldo dos recursos remanescentes do Sub- 
projeto de Investimentos Comunitários (SIC). 

"Vamos continuar o trabalho de regulariza- 
ção da situação das demais associações para 
renegociação das dividas, como uma das eta- 
pas das ações de revitalização do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário no Maranhão, 
que vai possibilitar também, o acesso a políti- 
cas públicas como os programas Pronaf (crédi- 
to). PAA [comercialização da produção), PNAE 
[comercialização da produção para a merenda 
escolar) e PNHR (habitação rural)", explicou 
Fabiola Alvares. 

Secid sedia 17a Reunião Ordinária do Conselho 

Estadual das Cidades a partir de segunda (15) 

O regulamento e as propostas de pro- 
gramação da 5" Conferência Estadual 
das Cidades serão os temas principais 
da17a Reunião Ordinária do Conselho 
Estadual das Cidades, que acontecerá de 
segunda (15) a quarta-feira (17). no audi- 
tório da Secretaria de Estado das Cida- 
des e Desenvolvimento Urbano (Secid). 
No encontro, também serão avaliadas as 
Conferências municipais, realizadas no 
período de março a julho deste ano. 

As Conferências das Cidades são 
fóruns de discussões que servem para 
ajudar na definição das políticas públicas 
de Habitação, Planejamento Urbano, Sa- 
neamento. Transporte e Mobilidade. Os 
eventos realizam-se a cada três anos. O 
tema desta 5" edição é "Quem muda a 
cidade somos nós: Reforma Urbana Já!". 

O secretário adjunto de Projetos Es- 
peciais da Secid. Frederico Burnett, res- 
saltou que em 2010 apenas 70 municípios 
realizaram as conferências. "Este ano, os 
217 realizaram os eventos, o que repre- 
senta um acréscimo de aproximadamen- 
te 200% em relação à edição anterior", 
destacou. "Dessa forma, 840 delegados 
irão participar da 5* Conferência Esta- 
dual representando todas as cidades do 
estado*, enfatizou Burnett. 

O secretário de Estado das Cidades e 
presidente do Conselho Estadual das Ci- 
dades, Hildo Rocha, disse que o expres- 
sivo aumento do número de participantes 
deve-se ao apoio recebido de organis- 
mos estaduais e ao empenho da Secre- 

taria Executiva do Conselho das Cidades 
de organismos estaduais. "A governado- 
ra Roseana é municipalista e reconhece 
a importância desses eventos, que são 
oportunidades para o aprimoramento das 
propostas de políticas públicas que irão 
resultar em melhorias para população 
maranhense", destacou Rocha. 

O secretário ressaltou que, este ano. 
o Maranhão serviu de exemplo para mui- 
tos estados. "Recebemos pedidos de 
material e orientações para a criação de 
Conselhos e outros procedimentos indis- 
pensáveis para a realização das etapas 
municipais da 5a Conferência das Cida- 
des. Isso é motivo de orgulho, confirma 
a capacidade da Secretaria Executiva do 
Conselho Estadual das Cidades", enfati- 
zou 

Segundo Hildo Rocha, a criação de 
canais virtuais, a realização do Seminário 
de Mobilização, a dedicação da Secreta- 
ria Executiva do Conselho das Cidades, 
o empenho dos conselheiros validadores. 
o apoio da Federação dos Municípios do 
Maranhão (Famem) e também dos Con- 
sórcios Intermunicipais de Administração 
foram fatores decisivos para o sucesso 
obtido. 

"Isso nos dá a certeza de que a 5a 

Conferência Estadual das Cidades, que 
iremos realizar de 22 a 24 de agosto, no 
Centro de Convenções Pedro Neiva de 
Santana, em São Luís, será mais uma 
ação exitosa patrocinada pelo Governo 
do Maranhão", completou Rocha. 
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Queda no nível da atividade econômica não surpreende governo 

A queda no nível de atividade econômica 
em maio, captada pelo indicador do Banco 
Central que tenta antecipar o desempenho 
da economia (IBC-Br), não foi considerada 
surpreendente dentro do governo. 

Apesar do recuo de 1,4% ter sido maior 
do que as expectativas, a equipe econômica 
já esperava um número ruim. 

Segundo a apuração, a maior preocupa- 
ção está no resultado de junho, que deverá 
mostrar o impacto das manifestações por 
todo o país na economia. 

O ministro Guido Mantega (Fazenda) já 
foi alertado pelos varejistas de que as ven- 
das na segunda quinzena de junho foram 
muito afetadas pelas manifestações, que 
provocaram o fechamento do comércio em 
várias partes do país. 

Mas os técnicos do governo ainda ten- 
tam mapear o tamanho do estrago. O receio 
é que se for concretizado um impacto maior 
em junho, o PIB (Produto Interno Bruto) do 
segundo trimestre do ano será ruim. E, com 

isso, a recuperação da economia poderá não 
ser tão boa como espera o governo, afetando 
diretamente o ânimo dos empresários para 
investir. 

A recuperação dos investimentos é a 
aposta da equipe econômica para sustentar 
o crescimento econômico neste ano e em 
2014, quando a presidente Dilma Rousseff 
tentará se reeleger. 

Hoje o ministro Guido Mantega se reúne 
com empresários e investidores para ouvir 
as inquietações e tentar convencê-los a não 
abandonar a agenda de investimentos. 

ESTAGNAÇÃO 
Para Mauro Rochlin, professor de econo- 

mia do Ibmec, o número do IBC-Br de maio 
deixa claro que, "de fato, a economia brasi- 
leira está com taxas muito próximas de uma 
estagnação". 

Segundo ele, isso é conseqüência do fim 
do modelo de crescimento econômico ba- 
seado no consumo, já que, no outro lado, o 

governo não tem conseguido turbinar os in- 
vestimentos públicos e privados. 

"Tivemos um crescimento mais alto em 
abril e queda em maio, essa trajetória errá- 
tica confunde. Não há uma estabilidade dos 
índices e isso retrai investimentos", diz. 

Segundo ele, "é consagrado" o papel das 
expectativas para retomada de investimento. 
"O governo não tem sido capaz de despertar 
o espirito animal nos empresários. Os pas- 
sos que ele toma não trazem segurança". 

Para o professor, a agenda de conces- 
sões, fundamental para o governo estimular 
os investimentos, ficou prejudicada "pelas 
idas e vindas na definição de marcos regu- 
latórios em áreas como portos e aeroportos". 

Para piorar, ele acredita que a resposta 
às manifestações de ruas que ocorreram re- 
centemente também gera insegurança para 
os empresários. "Houve recuo nos reajustes 
e isso do ponto de vista empresarial é quebra 
de contrato e não estimula mais investimen- 
tos", afirma. 

Governo do Ceará embarga usina da MPX por problemas ambientais 

Uma usina termelétrica no Ceará perten- 
cente ao grupo MPX, de Eike Batista, terá 
parte de sua operação embargada pela Se- 
mace (Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente) após recomendação do Ministé- 
rio Público Federal no Ceará. 

Segundo a Procuradoria, a Semace re- 
solveu, nessa sexta-feira (12), expedir termo 
de embargo para paralisar o funcionamento 
da esteira transportadora da termelétrica 
Energia Pecém, por apresentar riscò de da- 
nos ao ambiente. 

A usina produz energia à base de car- 
vão mineral pulverizado, com capacidade de 
720 MW, dos quais 50% pertencem à MPX 

e 50% à EDP, grupo português que atua no 
Brasil. 

Análise da Procuradoria apontou que a 
operação da esteira tem "potencial causa- 
dor de danos ambientais e sociais", porque 
o vento pode transportar partículas finas do 
carvão até a vegetação ou a casas próximas 
à usina. 

Na recomendação, o Ministério Público 
Federal pede que a suspensão seja mantida 
até que a empresa tome medidas necessá- 
rias "para o adequado controle ambiental do 
funcionamento deste equipamento". 

O empresário Eike Batista, que enfrenta 
queda no valor de mercado de empresas do 

grupo, renunciou ao cargo de presidente do 
conselho da MPX no início do mês. 

Há uma expectativa dos bancos que lhe 
emprestaram dinheiro de que Eike venda 
suas ações da MPX. 

Em nota, a Energia Pecém afirmou que 
ainda não foi notificada do embargo da es- 
teira e que avaliará a adoção de medidas 
cabíveis para garantir o funcionamento do 
equipamento. 

A empresa diz que tem comunicado pre- 
viamente a Semace sobre as operações da 
esteira e feito análises e monitoramentos 
exigidos pelo órgão ambiental, para avaliar 
a adoção de medidas de aprimoramento. 

EDUCAÇÃO 

Embraer tera estágios para estudantes do Ciência sem Fronteiras 

A Empresa Brasileira de Aeronáutica 
(Embraer) vai oferecer vagas de estágio 
para estudantes do Programa Ciência sem 
Fronteiras (CsF) a partir deste ano. A parce- 
ria foi firmada no inicio do mês e, segundo 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), um dos res- 
ponsáveis pelo CsF, terá a duração de três 
anos e serão ofertadas 20 vagas por ano. 

Os estágios, em sua maioria para alunos 

da área de engenharia, terão a duração de 
até três meses nas unidades da empresa 
nos Estados Unidos, na França e em Por- 
tugal. As vagas serão ofertadas a bolsistas 
que já estiverem nesses países. 

A Embraer fará uma seleção própria para 
escolher os estagiários. Os bolsistas rece- 
berão uma bolsa adicional a do CsF no valor 
de mil dólares mensais, no caso dos Estados 
Unidos, e de mil euros na França e em Portu- 

gal. A bolsa será repassada diretamente aos 
estudantes. 

O CNPq adianta que outras parcerias 
serão assinadas pelo programa ainda neste 
ano, como é o caso da empresa de teleco- 
municações TIM; a Statoil ASA, companhia 
norueguesa de extração de gás natural e 
petróleo, a Associação Brasileira da Infra- 
estrutura e Indústrias de Base (Abdib), en- 
tre outras. 

Brasileiros farão este ano o Revalida 

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

O teste servirá para avaliar se o Revali- 
da está dentro das diretrizes curriculares do 
Brasil. A intenção é que estudantes de esco- 
las de medicina públicas e privadas partici- 
pem do exame voluntariamente. Eles farão o 
mesmo exame, no mesmo dia dos estudan- 
tes com diploma estrangeiro. A prova será 
aplicada a brasileiros inicialmente apenas 
neste ano. 

O Revalida foi criado em 2011 e é apli- 
cado uma vez por ano, em duas etapas. A 
primeira, uma avaliação escrita - composta 
por uma prova objetiva, com questões de 
múltipla escolha, e uma prova do tipo discur- 
siva. Na segunda etapa, avaliam-se as habi- 
lidades clinicas. 

Entram na avaliação conteúdos e compe- 
tências das cinco áreas de exercício profis- 

sional: cirurgia, medicina de família e comu- 
nidade, pediatria, ginecologia-obstetrícia e 
clínica médica. Além disso, o exame estabe- 
lece níveis de desempenho esperados para 
as habilidades específicas de cada área. 

Antes do Revalida, cada instituição de 
ensino superior estabelecia os processos de 
análise da correspondência curricular, se- 
guindo a legislação de revalidação de diplo- 
mas prevista no país. 

O exame é conhecido pelo alto grau de 
dificuldade. No ano passado, o índice de 
aprovação variou entre 6,41% de aprova- 
ção entre estudantes bolivianos e 27,27% 
de aprovação entre os venezuelanos. Os 
brasileiros com diploma estrangeiro tam- 
bém são obrigados a fazer o exame para 
trabalhar no país - o índice de aprovação 
deles no ano passado, 7,5%, foi inferior ao 
de 2011 (7,89%). 
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Saúde e X 

Bem Estar 

ALIMENTOS COM POTÁSSIO 

SÃO ALIADOS CONTRA O 

INCHAÇO 

Está sentindo a upa mais aper- 
tada do que no dia enor? Costu- 
ma ter dores nas pernas? A sensa- 
ção de inchaço tem se tornado uma 
rotina? Fique atento, pois pode ser 
resultado de uma alimentação com 
muito sal, do consumo inadequado 
de água ou até sintoma de várias 
doenças. Descartada esta última hi- 
pótese, aposte nos alimentos ricos 
em potássio para se prevenir contra 
o problema do acúmulo de líquidos 
no organismo. 

De acordo com a nutricionista 
Roseli Rossi, da Clínica Equilíbrio 
Nutricional, "o edema ou inchaço 
é resultado do extravasamento de 
líquidos que saem dos vasos san- 
güíneos e vão para o tecido subcu- 
tãneo". 

A nutricionista Renata Bressan, 
nutricionista da Clínica Alfredo Hal- 
pern e membro da Abeso (Asso- 
ciação Brasileira para o Estudo da 
Obesidade e da Síndrome Metabó- 
lica), complementa: "O sódio (sal) é 
quem carrega a água para dentro 
dos vasos. Quando há um consu- 
mo excessivo de sódio, o organis- 
mo fica sobrecarregado de líquidos 
e o rim, responsável por eliminar o 
líquido acumulado, não consegue 
cumprir esta tarefa, o que causa o 
edema". 

O efeito disso pode ser sentido 
no inchaço dos pés, mãos, coxas, 
tornozelos, mamas e região abdo- 
minal, o que é visível se pressionar- 
mos o dedo sobre a pele, pois deixa 
uma marca temporariamente. A pele 
fica com um aspecto brilhante tam- 
bém. E o peso pode subir cerca de 
2 quilos. Além de ter uma alimenta- 
ção com uma quantidade adequada 
de sal e beber muita água, outros 
hábitos são indicados para prevenir 
o problema, como o consumo de ali- 
mentos diuréticos e, como já citado, 
os ricos em potássio. 

Hormônios 
Desequilíbrios no nosso organis- 

mo, como variação de pressão san- 
güínea, quantidade de proteínas no 
sangue, alterações hormonais, ficar 
muito tempo em pé, uso de alguns 
medicamentos ou sedentarismo 
também podem favorecer o apare- 
cimento de edemas. 

Além disso, há hormônios que 
podem provocar o inchaço: proges- 
terona, cortisol, antidiurético, reni- 
na e aldoesterona. A nutricionista 
Roseli Rossi esclarece que "esses 
hormônios favorecem a retenção 
de líquidos. A progesterona, por 
exemplo, prepara o organismo para 
a gravidez, deixando o revestimen- 
to do útero pronto para a implan- 
tação do óvulo fertilizado. Isto faz 
aumentar o fluxo de líquidos pelo 
corpo". 

E não é só na gravidez que a 
progesterona entra em ação, mas 
também antes da menstruação. Re- 
nata Bressan acrescenta: "No ciclo 
menstrual, após a ovulação até o 
sangramento, a progesterona está 
em níveis aumentados. E o hormô- 
nio é responsável pela retenção de 
líquidos e sódio, entre outras alte- 
rações". 

O cortisol é produzido em situa- 
ções de estresse, colaborando para 
a retenção de líquidos. Já a renina 
estimula a produção de um hormô- 
nio que eleva a pressão sangüínea, 
o que pode causar falha renal. E a 
aldoesterona atua nos rins aumen- 
tando a reabsorção de sódio e, con- 
sequentemente. de água. 
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Flamengo assina contrato para jogar no Maracanã 

O Flamengo é o segundo clube a fechar 
um acordo com o Complexo Maracanã 
Entretenimento S.A., que administrará 

o Maracanã. Depois do acerto com o Fluminen- 
se, foi a vez de os rubro-negros anunciarem o 
desfecho positivo na negociação. 

O contrato válido apenas até o fim deste 
ano - o Tricolor havia acertado por 35 anos - 
foi assinado na tarde dessa sexta-feira (12), na 
Gávea, pelo presidente do Rubro-Negro, Edu- 
ardo Bandeira de Mello, e pelo presidente do 
consórcio que administra o estádio, João Bor- 
ba. A volta do Flamengo ao Maracanã aconte- 
cerá no dia 28 de julho, no clássico diante do 
Botafogo. 

"Este acordo foi feito de maneira muito bem 
pensada, levando-se em conta a força do Fla- 
mengo e seu enorme potencial de geração de 
receitas. Até o final do ano, vamos avaliar os 
resultados financeiros e técnicos obtidos com 
os jogos no Maracanã para decidir sobre um 
possível futuro contrato. Tenho certeza que a 
torcida está feliz", disse Bandeira de Mello. 

A negociação, que se arrastou durante 
semanas, foi concluída nesta sexta. As duas 
partes informaram que se trata de um contrato- 
-teste, para avaliar o funcionamento antes da 
assinatura de um compromisso longo. Por isso, 
o clube e o consórcio afirmaram que há uma 
cláusula de confidencialidade que impede a di- 
vulgação de detalhes do acordo. 

"Fechamos um contrato de seis meses e 
vamos testar este modelo. As duas partes es- 
tão felizes. Não tenha dúvida de que podemos 
dizer que o Maracanã é nosso. Não nos senti- 
mos inquilinos. Floje temos condições melho- 
res do que antes. Temos que encher o estádio. 
Esses seis meses serão perfeitos para fazer- 
mos uma avaliação melhor. Depois voltamos a 
conversar e analisar, em cima de dados, para 
qual modelo que vamos caminhar", disse o 
vice-presidente de finanças do Flamengo, Ro- 
drigo Tostes. 

"Um grande clássico tem que ter um pon- 
tapé inicial. Esse contrato tem maleabilidades 
que permitem às partes alavancar outros con- 
tratos, Ainda não temos um modelo fechado, 
e nosso acordo é confidencial. Ele é parte im- 

Tite admite dar prioridade à decisão da 

Recopa: "Não dá para mentir" 

'amerigo é o segundo clube a fechar um acordo 

portante do contrato grande que vamos fazer 
depois. Não podemos divulgar neste momento. 
O do Fluminense divulgamos porque foi um 
contrato definitivo, consolidado", explica. 

Depois do treino desta sexta da equipe 
rubro-negra, em Brasília, o técnico Mano Me- 
nezes comemorou o retorno do clube ao Mara- 
canã. "Temos grandes jogos aqui em Brasília, 
mas é ótimo saber que vamos voltar ao Mara- 
canã. É o grande palco do futebol do Rio de 
Janeiro, do país, do mundo. Jogar lá tem um 
sabor especial. É a casa do Flamengo". 

Os dirigentes rubro-negros avisaram que 
está mantido o acordo anunciado para a dis- 
puta de cinco partidas em Brasília - à exceção 
do jogo contra o Botafogo, que passou para 
o Maracanã -, sendo o primeiro desta série o 
clássico do próximo domingo, diante do Vasco. 

Mano Menezes 
Ao contrário do Flamengo, o Fluminense 

divulgou detalhes do contrato no momento da 
assinatura, na última quarta-feira (10). No caso 
do Tricolor, o clube terá direito á renda de 43 
mil ingressos em todos os jogos nos setores lo- 
calizados atrás dos gols nos próximos 35 anos. 
O restante, como camarotes e área vip, ficará 
com o concessionário. Outro que negocia para 
mandar jogos no local é o Botafogo, que só 
terá o Engenhão de volta no início de 2015. 

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam 
neste domingo (14), às 16h (horário de Brasí- 
lia), no estádio do Pacaembu, em situação pe- 
culiar; ambos terão, apenas três dias depois, 
decisões continentais. Enquanto o Timão defi- 
ne o título da Recopa Sul-Americana contra o 
São Paulo, o Galo inicia sua primeira disputa de 
final de Taça Libertadores da América diante do 
Olímpia, no Paraguai. O técnico Tite não foge 
da questão: bater o rival na próxima quarta-feira 
é prioridade. 

O inicio de Campeonato Brasileiro do Co- 
rinthians foi instável. Em cinco jogos antes da 
pausa para a Copa das Confederações, fo- 
ram três empates, uma derrota e apenas uma 
vitória. O triunfo por 2 a 0 sobre o Bahia, no 
último domingo, serviu como embalo à equipe, 
que agora ocupa a oitava colocação do torneio 
nacional, com nove pontos. Mesmo com força 
máxima contra o Atlético-MG, Tite sabe que a 
possibilidade de erguer a segunda taça do ano 
chama maior atenção. 

"Não dá para mentir. As decisões tém um 
peso maior. Mas também quero ver do outro 
lado. São duas das equipes que estão apre- 
sentando melhor nível e regularidade no futebol 
brasileiro. Você pega os quatro melhores do 
Brasil, as duas estão. Esse ingrediente por si 
só fala da importância que tem o jogo. São dois 
grandes elencos", analisou o técnico, em entre- 
vista coletiva no CT Joaquim Grava. 

Os meio-campistas Danilo e Douglas e o 
atacante Emerson Sheik, por exemplo, traba- 
lham de olho no jogo de volta da Recopa. O 
trio treinará, inclusive, no dia do jogo contra o 
Atlético-MG, em busca de condições ideais 
para encarar o São Paulo. Após conversa com 
o preparador físico Fábio Mahseredjian e com 
os médicos do clube, Tite se mostrou otimista 
em relação à evolução de seus atletas e citou a 
dificuldade ainda maior para o Galo em focar a 
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"As decisões tém um peso maior", afirmou o técnico 

partida de domingo. 
Em Belo Horizonte, o técnico Cuca deu in- 

dícios de que escalará reservas no Pacaembu. 
No treino técnico dessa sexta-feira (12), o único 
titular utilizado foi o goleiro Victor. Mesmo com 
sua formação principal, Tite acredita que as 
equipes chegarão em igualdade de forças para 
o duelo no próximo domingo. Ambos com a ca- 
beça na América. 

"Os dois tém de saber trabalhar com essas 
situações. Eu vou falar por mim: chamei o de- 
partamento médico e o físico, e todos os atle- 
tas que estavam machucados, e coloquei da 
seguinte forma: não acredito em escolher entre 
treinamento e jogo. É preciso fazer bem feito a 
cada partida. Vamos buscar vencer o Atlético, e 
depois é outra história", completou. 
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