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O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos da
Universidade Estadual do Piauí (Nucepe/Uespi) divulgou na
última sexta-feira, o resultado dos recursos contra questões das
provas do Vestibular 2006, aplicadas nos dias 18 e 19 de dezembro,
em 24 municípios, para 41.190 candidatos. O resultado do
vestibular será divulgado até o dia 3 de fevereiro. Estão sendo
ofertadas 4.535 vagas para 29 cursos de graduação.

Na prova de Português - Literatura - Língua Estrangeira foram
mantidas as alternativas das questões 13 (letra E), questão 43 (letra B),
questão 44 (letra E), questão 46 (letra B). Na prova de Português -
Literatura - Inglês foi mantido o gabarito D, da questão 58. Já na avaliação
de Biologia/Química, a questão 39 e 55 tiveram os gabaritos mantidos
nas letras B e D, respectivamente, mas a questão 54 foi anulada.

Na prova de Geografia e História, o gabarito da questão
53 permanece a alternativa "D". Enquanto na prova de Física/
Matemática, a questão 03 continua sendo a letra C a alternativa
correta, mas a questão 10 teve o gabarito alterado para letra D. Já
as questões 46 e 51 foram anuladas. A prova de Matemática/História
teve as questões 16 e 21 anuladas.

O deputado estadual Xavier Neto disse, após o governador
Wellington Dias anunciar a construção da barragem Serra do Brejo,
que vai resolver o problema da água em Queimada Nova, 544 km
ao Sul de Teresina, que a população do município concretiza um
sonho de ter água de boa qualidade, obra do Governo do Estado,
além da energia elétrica trazida agora com universalização, o que
vai permitir o desenvolvimento da região.

"Eu, o prefeito Edinaldo Alves e a população de
Queimada Nova estamos satisfeitos com a energia, porque a
cidade não tinha luz elétrica para iluminar as praças e
residências; água deixará de ser um problema sério, pois na
época mais crítica, as pessoas pegavam água de barreiros
contaminados, o que causava uma série de problemas de saúde",
disse o deputado estadual Xavier Neto, representante do
município na Assembléia Legislativa.

"Através do nosso trabalho, juntamente com o vice-
governador Osmar Júnior, conseguimos a liberação inicial de
recursos no valor de R$ 441 mil para a construção da barragem
Serra do Brejo junto ao ministro Ciro Gomes, da Integração
Nacional, do total de R$ 4,6 milhões que serão liberados de
acordo com o cronograma", afirmou Xavier Neto.

"Essas obras são importantes para todos nós e tenho
certeza que um homem que consegue tirar uma população como
a de Queimada Nova dessa privação terrível provocada pela
falta de água para o consumo, que é o governador Wellington
Dias, deve se sentir satisfeito, alegre e cheio de júbilo, porque
representa uma conquista histórica e tenho certeza que o meu
nome e do vice-governador Osmar Júnior vão ficar registrados
nas páginas da história de Queimada Nova, porque esse é o
primeiro marco mais importante depois da energia que o povo
de Queimada Nova está vivendo para começar o seu
desenvolvimento", ressaltou o deputado Xavier Neto.

O deputado estadual Flávio Nogueira, por sua vez, disse
que Wellington Dias marca uma página de destaque na história
do município de Queimada Nova, com o conjunto de obras de
infra-estrutura que vem contemplando a população da região,
lembrando que na área de saúde o Governo do Estado vem
dispensando atenção redobrada à comunidade com a
implantação de Unidade de Tratamento Intensivo nos hospitais
regionais de Picos, Parnaíba, Floriano e Parnaíba, que estão
agilizando o atendimento médico hospitalar em todas as regiões.

O prefeito de Queimada Nova, Edinaldo Alves, disse que
a população do município saberá ser grata com quem traz obras
para melhorar a qualidade de vida das famílias e que jamais esquecerá
os benefícios que o município vem recebendo agora, como a
solução do problema da água nas residências e na zona rural com
a construção de cisternas para captação da água da chuva e serviço
de água tratada a partir da barragem Serra do Brejo, a universalização
do fornecimento de energia elétrica, além de projetos produtivos
envolvendo recursos de R$ 30 milhões.

O governador Wellington Dias foi recebido com festa
pela população e lideranças políticas e empresariais de Queimada
Nova, na quinta-feira, 22, e em solenidade na Câmara Municipal
anunciou outro conjunto de obras, autorizando a construção
de mais 100 cisternas, aquisição de uma ambulância e convênio
da Companhia de Desenvolvimento do Piauí (Comdepi) com a
Prefeitura de Queimada Nova para utilização de trator de esteira
para limpeza de barragens, barreiros e açudes, e ainda anunciou
os recursos para a construção da barragem Serra do Brejo e
inaugurou a Casa de Mel das comunidades Vereda Grande e
Pereiros, construída com recursos do Governo do Estado,
através do Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR).

O presidente da Associação de Trabalhadores Rurais das
Comunidades Vereda Grande e Pereiros, Expedito José de Sousa,
40 anos, seis filhos, disse que a entidade produtora de mel tem 23
associados no projeto produtivo de apicultura, que vem melhorando
as condições de renda das famílias beneficiadas.

O governador Wellington Dias anunciou, nesta quinta-
feira (22), em Queimada Nova, 544 km ao Sul de Teresina, um
conjunto de obras com a aplicação de recursos no valor R$ 30
milhões, como a construção da barragem, estrada asfaltada,
partindo de São João do Piauí e indo até Afrânio, em Pernambuco,
e a universalização da energia elétrica no município.

"Nós fizemos aqui um balanço, uma prestação de contas
do que fizemos de 2003 até 2005; fizemos melhoramento de
Queimada Nova a Paulistana, retirando a cidade do isolamento;
já concluímos vários projetos de energia elétrica, como o da
comunidade Cantinho e outras localidades", disse o governador.

"O mais importante é que estou anunciando hoje
aqui,  no máximo em 120 dias,  todas comunidades de
Queimada Nova terão energia elétrica, é um investimento

Queimada Nova festeja
recebimento de água e energia

Wellington visita obra em Queimada Nova

Uespi altera gabarito de
questões do vestibular

da ordem de R$ 25 milhões e é um dos 26 municípios do
Piauí terão energia elétrica agora. Ao mesmo tempo, nós
tivemos investimento aqui na área de educação, da
alfabetização, bibliotecas, livros, equipamentos e reforma
de prédios escolares", ressaltou Wellington Dias.

Ele disse que autorizou a implantação de mais 100
cisternas, que vai contemplar toda a população da zona
rural também, e implantou vários projetos produtivos, além
do Programa de Agricultura Familiar e a parceria com o
Ministério da Integração Nacional e Ministério do
Desenvolvimento Social  na área das comunidades
quilombolas, projetos de caprinos e ovinos, apicultura e
outros projetos vinculados à capacitação dessas comunidades,
o programa do crédito fundiário, arca das letras.

"Com emenda de bancada, conseguimos recursos e
vamos mandar fazer a licitação no próximo ano e iniciar a
obra neste trecho que vem de São João do Piauí, em direção a
Campo Alegre do Fidalgo, Lagoa do Barro, Queimada Nova a
Afrânio, em Pernambuco, trecho de 170 quilômetros, que
deverá ser concluída em três anos, mas é uma obra que liga
toda essa região que detém o potencial da mineração do Piauí",
ressaltou o chefe do Poder Executivo Estadual.

"Eu fico muito feliz em estar aqui anunciando uma
obra que é um sonho, uma cobrança de muitos anos que é a
água, pois estamos liberando um convênio de aproximadamente
de R$ 4,6 milhões e hoje liberei a primeira parcela de R$ 441
mil para que seja feita a barragem Serra do Brejo e adutora,
com capacidade de 6 milhões metros cúbicos de água, que vai
solucionar de vez o problema da água em Queimada Nova",
completou o governador Wellington Dias.

Por sua vez, o prefeito Edinaldo Alves disse que Queimada
Nova está vivendo um momento histórico com várias obras
anunciadas pelo governador Wellington Dias, especialmente a
relacionada à construção da barragem Serra do Brejo, considerando
que o terreno do município é cristalino e os poços perfurados são
de pouca vazão e a água imprópria para o consumo humano. Ele
reafirmou que parte dos recursos está liberada no valor de R$ 441
mil, ressaltando a universalização da energia trazida por
Wellington Dias, que vem mudar a condição de vida da
população de Queimada Nova. O prefeito ressaltou ainda a
construção da estrada que será feita de Queimada Nova,
passando pelo povoado Jacu até Paulistana.

Valéria Madeira, reitora da Uespi

Wellington Dias anuncia obras Queimada Nova

Coral do Servidor se apresentou no Karnak

O Coral do Servidor foi uma das atrações da programação natalina do
Palácio de Karnak, da noite de quinta-feira, 22. Formado por 29 pessoas e criado
em setembro de 2003, o coral abre inscrições para mais 11 componentes em janeiro
e ganha sede nova para os ensaios e fardamento para os coralistas.

O maestro Teotônio Rodrigues informou que foi a segunda vez que o coral
se apresentou no Karnak e a quarta vez deste mês. A partir de janeiro terá 40 vozes,
já autorizadas pela secretária da Administração, Regina Sousa, que assistiu à
apresentação do coral no Palácio de Karnak. As inscrições para os novos 11
componentes começam em janeiro e os interessados podem procurar uma das
coordenadoras no setor pessoal da Secretaria da Administração do Estado.

Sobre a nova sala para os ensaios, o maestro disse que irá melhorar o
trabalho, pois vai evitar interrupções. A diretora de Gestão de Pessoas da Sead,
Lucile Moura, informou que já foi autorizada a licitação para a compra do
fardamento para os 40 componentes.

A apresentação no Karnak deixou a servidora da Administração
Marlene Ferreira de Sá emocionada. Ela contou que, apesar de ter feito este
mês várias apresentações, sempre há nervosismo. Marlene Ferreira e outros
coralistas aproveitaram o convite para conhecer o Palácio de Karnak e admirar
a decoração natalina.

Na opinião de Rubem de Jesus Reis e Silva, os integrantes estão em
evolução e com o trabalho que vem sendo realizado a tendência é sempre melhorar
mais e mais o trabalho do Coral do Servidor. Para ele foi prazeroso se apresentar
no Karnak. “Pra quem gosta de música, fazer música é a melhor coisa que existe”.

Apresentação do Coral do Servidor


