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Teresina registra aumento de10,6% na frota  

(Edienari dos Anjos)

Teresina, dona da pior renda per capita do país, R$ 8,3 mil, tem 10,6% mais carros do que tinha ao fim de 2008, ou 
118,6 mil automóveis, ou seja um carro para cada seis pessoas. A capital piauiense acompanha as 10 entre as 15 capitais
onde a frota cresceu acima da média entre 2008 e 2009 e possuem renda per capita inferior a R$ 14,5 mil reais, valor 
médio do Brasil. O levantamento foi feito pela Folha de São Paulo. Os dados de expansão da frota são do Departamento 
Nacional de Trânsito e de renda per capita, do IBGE. 
A crescente facilidade para financiar carros e, mais recentemente, os incentivos do governo falaram mais alto à 
população das capitais mais pobres do país, que lideraram o crescimento na frota de automóveis em 2009, durante a 
crise. As 15 capitais com aumento de frota superior à média estão fora do eixo Sul-Sudeste. Onze são do Norte ou 
Nordeste --que, com exceção de Manaus, são as que têm a pior renda. 
Essa facilidade crescente de financiamento nos últimos anos, e a ascensão da classe C ao consumo --definição, segundo 
o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas para famílias com renda entre R$ 1.064 e R$ 4.591- 
favorecem a chegada dos carros. 
Durante o período, o governo manteve reduzido o IPI para carros novos. Benefício que será cortado no dia 31 de março. 
A reportagem da Folha diz ainda que o fenômeno de crescimento da frota em capitais pobres começou faz cinco anos. 
Desde então, a tendência é ainda mais forte. No crescimento de renda acumulado desde 2004, treze cidades cresciam 
mais do que a média nacional. Nove tinham renda abaixo da média. 
A tomada das ruas nessas cidades preocupa especialistas, por faltar planejamento público e pelo fato de algumas já 
conviverem com congestionamentos. Em Teresina já há vários pontos de conflito no trânsito que já não são mais 
comuns apenas em horários de pico. Mesmo com a realização de várias intervenções pela cidade como abertura de novas
vias e alargamento de outras, construção de novas pontes entre outros, ainda há muito que ser feito.
Na edição de ontem deste caderno trouxemos um matéria que falava que Teresina precisa de pelo menos mais oito novas
pontes para desafogar o trânsito. A informação foi dada pelo secretário executivo, Augusto Basílio, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, que acrescentou ainda que mais uma medida para conter os conflitos no trânsito, seria o 
alargamento das pontes já existentes. De acordo com a Semplan, as obras de alargamento da Ponte da Primavera, 
deverão começar a partir do dia 22. Outro ponto colocado por Augusto Basílio seria a estruturação do transporte coletivo
como forma de atrair mais usuários.
A construção da Ponte Estaiada, que integra o projeto do Ministério do Turismo de apoio a projetos de infra-estrutura 
turística está sendo uma das grandes apostas para desafogar o trânsito, principalmente em algumas vias da zona leste e 
zona norte. A expectativa é de que a obra, que vai ligar as avenidas Dom Severino, na zona Leste, à Alameda Parnaíba, 
na zona Norte, seja concluída até o próximo mês. A ponte começou a ser construída há nove anos e as obras estavam 
paradas desde 2005. 

Matrícula para aprovados começa hoje 
As matrículas para os candidatos aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) inicia hoje e segue até o dia 
12 de fevereiro. A pró-reitoria de ensino da Universidade Federal do Piauí pede que os candidatos fiquem atentos às 
datas das matrículas para cada centro, a fim de evitar transtornos. A lista dos aprovados foi divulgada na última 
sexta-feira (5) pelo site do Ministério da Educação e Cultura (MEC). A listagem de documentos solicitada por cada 
instituição é disponibilizada pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU).
Os alunos que não forem aprovados na primeira etapa devem, na segunda, repetir todos os passos: acessar o SiSU, 
escolher um curso que esteja disponível e se inscrever.
O prazo de inscrições da segunda etapa é de 15 a 20 de fevereiro. O resultado sai no dia 22. Para os aprovados nessa fase
as matrículas ocorrerão entre 23 e 26 deste mês. Já a terceira etapa vai de 1º a 3 de março, a lista dos aprovados será 
divulgada no dia 5 e as matrículas deverão ser feitas entre 9 e 12 de março. Os horários nos dias de inscrição serão 

            sempre os mesmos: de 6h a 23h59.
O MEC registrou na primeira etapa, ao fim de seis dias, 793,9 mil inscrições de estudantes para os 974 cursos de 
graduação oferecidos por 51 instituições de educação superior que participam do Sistema de Seleção Unificada. 
O curso de Pedagogia (com 3.442 inscritos) foi o mais procurado pelos candidatos. O curso de Medicina apareceu em 
terceiro lugar. Ao todo, a Ufpi recebeu 34.228 inscritos, sendo a oitava instituição de ensino mais procurada pelos 
candidatos do Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

Início das aulas requer cuidados
e atenção com a visão das crianças
O início do ano letivo é uma ótima oportunidade para realizar um check-up oftalmológico nas crianças. O tempo de 
folga da escola pode e deve ser aproveitado pelos pais para evitar que constrangimentos e prejuízos causados por algum 
problema de visão possam ser detectados apenas pela dificuldade das crianças em ler ou acompanhar visualmente as 
explicações dos professores. 
Já na primeira infância é possível perceber a presença de "vícios de refração", como miopia, hipermetropia e 



astigmatismo, que são comuns e devem ser corrigidos com uso de óculos ou lentes de contato. O estrabismo também é 
freqüente nesta faixa etária, além das conjuntivites infecciosas e alérgicas. 
"O exame oftalmológico de rotina é muito importante, pois muitas crianças não conseguem notar que não enxergam bem
de um dos olhos, ou muitas vezes acreditam que não enxergar bem de longe, ou enxergar mais embaçado seja normal. 
Além disso, muitos problemas oftalmológicos só podem ser resolvidos se descobertos antes dos 7 anos de idade", 
explicou o oftalmopediatra David Kirsch. 
O médico aconselha os pais a aproveitarem o período de férias e levarem os pequenos para uma "visita" ao consultório. 
No entanto, para muitos, as férias escolares já se foram, mas ainda é tempo de fazer uma consulta. 
"Tem aumentado muito o número de escolas, tanto no Brasil como no exterior, que tem exigido um exame 
oftalmológico das crianças quando estas vão se matricular. Esta medida é muito efetiva, e provavelmente em alguns anos
deve se tornar uma rotina em todas as escolas", afirmou o especialista.
Para se ter uma idéia da freqüência de problemas oculares em crianças, um estudo publicado recentemente, em uma das 
revistas científicas mais importantes do Brasil, mostrou que em um grupo de estudantes de 4 a 6 anos de idade, mais de 
50% das crianças precisavam usar de óculos e a frequêcia de estrabismo foi de 3,6%.

Evento marca o início do ano letivo na rede municipal
A Secretaria Municipal de Educação prepara para hoje o I Dia de Mobilização pela Família na Escola. A atividade 
marca a abertura oficial do ano letivo na rede municipal e tem como tema O Primeiro Dia de Aula com a Família é 
Especial. A abertura oficial será na Escola Municipal Porfírio Cordão, zona Sudeste de Teresina, às 8h. 
A atividade visa mobilizar as famílias dos alunos da rede municipal de ensino a construir um compromisso de 
co-responsabilidade entre escola-família, a fim de melhorar a aprendizagem do aluno. Os professores e gestores de cada 
escola municipal ou centro municipal de Educação Infantil convidarão as famílias para elaborar um contrato didático, 
em que serão estabelecidas regras de convivência entre escola, alunos e família. 
"Os pais terão a oportunidade neste momento de esclarecer suas dúvidas, opinar e aprender sobre as regras da escola, as 
atividades a serem promovidas e de participar do cotidiano escolar de seu filho", explica Madalena Leal, gerente de 
Assistência ao Educando da SEMEC. 
De acordo com a gerente, todas as escolas municipais e centros municipais de Educação Infantil receberam da SEMEC 
diretrizes e orientações para o planejamento do primeiro dia de aula com as famílias. O foco do encontro será o mesmo 
em todas as unidades de ensino da rede: a importância da colocaboração das famílias para o sucesso escolar dos seus 
filhos.


