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Bebê sobrevive 

Um.bebê recém-nascido sobreviveu a um acidente de carro na Suécia poucos segun- 
dos depois de ter vindo ao mundo. O incidente aconteceu na cidade de Gavle, no les- 
te do país. A mãe da criança entrou em trabalho de parto e foi levada pelo marido de 
carro ao hospital. No caminho, ela deu à luz a criança. O marido, Mokhles Raheema, 
tirou os olhos da estrada para assistir ao nascimento e acabou perdendo o controle 
do carro, que capotou várias vezes. A bordo estavam outros dois filhos do casal. Nin- 
guém se machucou gravemente do acidente. O bebê recém-nascido foi encontrado 
embaixo do assento de um dos passageiros. A família toda foi levada ao hospital onde 
se recuperou do acidente. 
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Homem picanha 

Pife Marmiteiro durante o dia, o 
axTMmmi j Homem Picanha atua também mCG*** jf' wmaÊÊ ■ Wwm _ 

em outros campos. O modelo 
e dançarino diz cobrar a par- 
tir de R$ 150 para sair com 
jogadores de dois dos princi- 
pais times de futebol do Bra- 
sil. Em entrevista, o alagoano 
Adenilson Nobre da Silva, 31, 
confirma que os programas 

sexuais o ajudaram a abrir as portas para invadir, nu, há três anos, uma 
partida entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro. O Homem Picanha 
tem umas das maiores próteses de silicone do mundo. Colocou peito, 
bunda, panturrilha e fez ainda lipoaspirações na barriga. A grana para 
as cirurgias não teria partido da venda de marmitas de uma pequena 
cozinha industrial, que mantém com um de seus 19 (!) irmãos, no litoral 
paulista: "Saio com os jogadores porque eles me procuram. Nem sempre 
recebo dinheiro. Como você acha que eu paguei minhas cirurgias, que- 
rido?! Eles me deram!". Ele diz que continua fazendo programa porque, 
simplesmente, recebe pedidos: "Não anuncio que faço programa, eles 
[jogadores e clientes fiéis] me ligam. Nisso só vou com eles. O maior va- 
lor que já recebi foi de R$ 1.500, mas você sabe, né, tem vez que... Ah, 
já recebi R$ 150. Vou como um amigo. Já virei amigo deles". 

Indicado por Bento XYI 

Em dezembro do ano passado, o vigário 
episcopal com status de bispo auxiliar de 
Massachusetts (EUA), Arthur M. Coyle 
(foto acima), foi nomeado, pelo Papa Ben- 
to XVI, Prelado de Honra, o segundo pos- 
to de três destinados a monsenhores na 
Igreja Católica. Na última segunda-feira, 
entretanto, o religioso foi flagrado com 
uma prostituta atrás de um cemitério em 
Boston. De acordo com o "Boston Globe", 

Coyle estava no banco traseiro de um carro com a garota de progra- 
ma, que já tinha ficha na polícia por prostituição. Flagrado por policiais, 
Coyle admitiu em delegacia ter oferecido US$ 40 (R$ 92) para que a 
prostituta fizesse sexo oral nele. A área atrás do cemitério é bastante 
freqüentada por profissionais do sexo. Após o incidente, a Igreja tirou 
Coyle de cena e pediu orações. Boston foi o coração de recentes de- 
núncias de casos de pedofilia envolvendo padres católicos nos EUA. 

Choque com ave 

Um avião da TAM pousou no Aeroporto 
Santos Dumont, no Centro do Rio, com 
sua parte dianteira amassada. O voo JJ 
3759 saiu de Confins, em Belo Horizon- 
te (MG), às 14h48 dessa terça-feira (6), 
e aterrissou às 15h38 na capital flumi- 
nense, segundo a companhia. A suspei- 
ta, segundo passageiros, é que um uru- 
bu tenha atingido a aeronave durante a 

descida. A repórter Isabela Scalabrini, da TV Globo em Minas Gerais, 
registrou o amasso no bico do avião. Procurada pela reportagem, a TAM 
confirmou que a aeronave foi atingida por uma ave, mas não detalhou 
a espécie. "Os passageiros desembarcaram normalmente e a aeronave 
seguiu para manutenção", informou a companhia aérea, por meio da 
assessoria de imprensa. Uma passageira do voo disse que, durante o 
processo de pouso, viu urubus ao lado esquerdo da aeronave. Segundo 
Isabela Scalabrini, o avião derrapou para o mesmo lado quando tocou 
a pista do Aeroporto Santos Dumont. No entanto, os passageiros não 
sentiram nenhum choque no ar. 

10 vezes mais Forte 

A Dise (Delegacia de Investigações so- 
bre Entorpecentes) de Jundiaí (a 58 km 
de São Paulo) informou ontem ter apre- 
endido 20 selos com uma droga sintética 
de alto poder alucinógeno, a DOB, deri- 
vada de anfetamina e também conheci- 
da como "cápsula do vento" ou "cápsula 
do horror". A droga seria até dez vezes 
mais forte que o LSD, segundo a polícia, 
e teria vindo da Holanda. Os selos foram 

encontrados em novembro do ano passado em uma operação realizada 
no morro do Jardim São Camilo, principal ponto de tráfico na região de 
Jundiaí, mas apenas nesta semana o laudo da Polícia Científica chegou 
à Dise. De acordo com o investigador Leandro Basson, essa é a primei- 
ra vez que a droga é encontrada em selos no país. "Só tínhamos conhe- 
cimento da venda em cápsulas", afirma. Segundo ele, cada selo seria 
comercializado a R$ 200. Conforme Basson, o selo é colocado embaixo 
da língua e pode provocar até 40 horas de alucinação. "É por isso que 
ela é chamada de cápsula do horror, pois a pessoa não consegue voltar 
ao normal", diz. "Com ecstasy, o efeito é de no máximo quatro horas. O 
DOB é até dez vezes mais potente que LSD." 

COLUNA DO SANCHES 

IMPERATRIZ E INVESTIMENTOS DO BNDES 
(D 

K BNDES 

Um grosso volume de 260 páginas, encader- 
nadas com capa dura, formam um importante 
documento para o desenvolvimento do Ma- 
ranhão: é a "Carta Consulta / 2013 - BNDES 
ESTADO E PROINVESTE", submetida à apre- 
ciação do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social. Imperatriz é mencionada 
diversas vezes. Abaixo, alguns exemplos. 

O DOCUMENTO 
O documento, elaborado pelo Governo esta- 
dual, refere-se ao Programa Viva Maranhão 
- Investimentos Integrados para o Desenvol- 
vimento Socioinclusivo, dividido em 11 áreas, 
chamadas "Componentes". A apresentação da 
Carta-Consulta considera o Viva Maranhão "o 
maior programa de investimentos nos últi- 
mos anos" e acredita que "deverá beneficiar 
aproximadamente cinco milhões de pessoas 
das áreas urbana e rural, abrangendo todas as 
regiões do estado". 

AS ÁREAS 
Esses Componentes, alvo dos investimentos 
a serem repassados pelo vão desde gestão 
territorial até administração (gerenciamento e 
monitoramento) do próprio Programa, pas- 
sando por outras áreas, como; tecnologia da 

informação e comunicação; modernização 
da gestão pública; infraestrutura e educação; 
saúde e saneamento; segurança pública e 
sistema penitenciário; integração rodoviária 
dos municípios do interior; desenvolvimento 
social, inclusão produtiva e superação da 
pobreza extrema; desenvolvimento econômico 
e promoção de emprego e renda; e mobilidade 
urbana. 

OS RECURSOS 

$ 

O total de recursos previs- 
tos é de R$ 3 bilhões 801 
milhões, a serem aplicados 
em quatro anos. A contra- 
partida do estado do Mara- 
nhão é de R$ 308 milhões 
e será financiada pelo 
BNDES por intermédio do 
programa Proinveste. 

IMPERATRIZ, A REGIÃO 15 
O município de Impe- 
ratriz sedia uma das 26 
Gerências de Articulação 
Regional em que foi 
dividido o Estado. Além 
de Imperatriz, integram 
a Região 15 outros nove 
municípios de Amarante 
do Maranhão, Buritirana, 

Davinópolis, Governador Edison Lobão, João 
Lisboa, Governador Ribamar Fiquene, Montes 
Altos, Senador La Rocque e Sítio Novo. A 
área total dos 10 municípios é de 18.804 km2, 
população urbana de 309.158 habitantes 

Edmilson Sanches 

e população rural de 91.649 habitantes. A 
riqueza total somada desses 10 municípios, o 
chamado Produto Interno Bruto (PIB), é de R$ 
2 bilhões 590 milhões 137 mil (com base em 
dados de 2009). 

MAIS IMPERATRIZ 
Imperatriz é citada 
como pólo da Univima, 
a universidade virtual 
estadual criada há 
exatos 10 anos, em 
2003, e que conta com 
mais de 20 mil alunos. 
O município, segundo 
o documento, tem o 

segundo maior número de estudantes do esta- 
do: 7.100 alunos. De 1991 a 2007 o Maranhão 
teve crescimento de 785%, o segundo maior 
do Nordeste em número de cursos de gradua- 
ção (perdeu para o Piauí, com 1035%). 

IMPERATRIZ - DIARRÉIA 

UNIVIMA 
Universidade Virtud 
do Estado do Maranhão 

Na área de saúde, a regional de Imperatriz 
apresenta o terceiro maior caso de incidência 
de "doenças diarréicas agudas (DDA)": foram 
5.093 casos em 2012. Perde apenas para São 
Luís, com 12.248 casos, e Santa Inês, com 
5.308 casos. 

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

- FORA VBL EM SAO LUIS 

& 

Cerca de 50 pessoas - entre estu- 
dantes, professores, sindicalistas, 
representantes de movimentos so- 
ciais e vereadores - foram recebi- 
dos em são Luís pelos deputados 
estaduais. O grupo saiu de Impe- 
ratriz em busca de mais apoio ao 
movimento, que é contra a empre- 
sa VBL. Os deputados Carlinhos 
Amorim, Valéria Macedo e Gardê- 
nia Castelo conseguiram uma au- 
diência entre os representantes do 
movimento e o presidente da As- 
sembléia Legislativa, Arnaldo Melo. 
O vereador Marco Aurélio, que tam- 
bém acompanhou o grupo até a ca- 
pital do estado, entrou em contato 
por telefone com a redação do Cor- 
reio Popular. Durante a ligação, o 
vereador disse que na audiência o 
grupo apresentou ao presidente da 
AL e aos demais deputados presen- 
tes a atual situação do transporte 
público de Imperatriz - até vídeos 
foram apresentados aos parlamen- 
tares. Ficou acertado que a Assem- 
bléia Legislativa do Maranhão reco- 
mendasse ao Tribunal de Justiça do 
Maranhão uma maior assistência ao 
caso. Hoje, o grupo, ainda em São 
Luís, se reunirá com a Comissão de 
Transportes da Assembléia Legisla- 
tiva e desembargadores, com quem 
vão elaborar o documento que será 
encaminhando ao TJ-MA. 

- DO CONTRA 
O vereador José Carlos Soares, 
sempre do contra quando o assunto 
é o Fora VBL, tentou desanimar o 
grupo de pessoas que saiu de Im- 
peratriz para buscar apoio em São 
Luís. Zé Carlos manifestou que o 
grupo perderia tempo indo até a 
capital, pois só seria recebido no 
dia 15 de agosto. Mas, para o en- 
gano do vereador líder da bancada 
do Governo na Câmara, o grupo foi 
recebido, sim, senhor, e muito bem 
recebido, diga-se de passagem. 

- ATENDENDO A PEDIDOS 

O vereador Esmerahdson de Pinho 
deve apresentar durante a ses- 
são de hoje, na Câmara Municipal, 
uma indicação solicitando ao Poder 
Executivo a continuidade do cantei- 
ro central que divide a tradicional 
rua XV de Novembro. O vereador 
quer que siga até a rua Santa Te- 
resa, nas proximidades do hospital 
da Unimed. A indicação de Esme- 
rahdson partiu dos apelos dos mo- 
radores da região. O jornal apoia 
a iniciativa, pois, além de deixar a 
rua mais bonita, o canteiro colabo- 
ra com o meio ambiente, já que re- 
ceberá novas mudas de árvores e 
plantas. Ponto positivo! 
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Assaltantes levam R$ 29 mil do Banco do Brasil 

"' â m 

O assalto foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos 

Antônio Pinheiro 

Dois assaltantes levaram, por volta 
das 14h30 de terça-feira (06), mais 
de R$ 29 mil do posto de atendi- 

mento do Banco do Brasil, localizado na 
rua Rio Grande do Norte, entre a Avenida 
Bernardo Sayão e a Avenida Santa Tereza, 
a menos de 20 metros do Banco do Brasil 
da Nova Imperatriz. Os dois elementos en- 
traram de arma em punho e dominaram o 
vigilante, tomando do mesmo um revólver 
calibre 38, com cinco munições. A arma 
era de cor preta, emborrachada e de pro- 
priedade de empresa Classi Segurança 
Privada. Em seguida, os bandidos domina- 
ram os três caixas, onde pegaram a impor- 
tância de R$ 29.548. 

O posto correspondente do Banco do 
Brasil "Atende Fácil" foi inaugurado re- 
centemente. Na ação, um dos elementos 
chegou a efetuar um disparo para o alto. 
Segundo informações, os dois fugiram em 
uma moto Titan preta, seguindo pela Ave- 
nida Santa Tereza no sentido 50° BIS. 

O assalto foi registrado na Delegacia 

de Roubos e Furtos. A Polícia Militar foi 
comunicada no momento em que estava 
acontecendo o assalto, sendo que se des- 
locaram várias viaturas, mas nâo foi possí- 
vel prender os assaltantes. No local não há 
nenhum circuito de câmera, o que dificulta 
localizar os criminosos. 

Outro assalto praticado por motoquei- 
ros aconteceu por volta das 15h de ontem, 
no estacionamento do Mix Mateus da rodo- 
viária. Dois elementos em uma moto Titan 
vermelha praticaram o assalto. No crime foi 
levada a importância de R$ 6 mil. A vítima, 
que reside em Lajeado Novo, estava che- 
gando ao Mix Mateus. O garupa da moto 
anunciou o assalto. 

A vítima foi à Delegacia de Roubos e 
Furtos para registrar a ocorrência, mas não 
foi possível uma determinação da Superin- 
tendência de Policia Civil, pois somente 
roubos superiores a R$ 27 mil podem ser 
registrados na D.R.F. Os valores abaixo de- 
vem ser registrados na delegacia do bairro 
onde aconteceu o assalto. Dessa forma, 
a vítima foi registrar o roubo no 4o Distrito 
Policial, que funciona no bairro Bacuri. 

YBL comeca a retirar a 

ônibus apreendidos 

Os 84 ônibus da Viação Branca do Les- 
te (VBL), que estavam apreendidos em cinco 
pontos diferentes da cidade, começaram a 
ser liberados nessa terça-feira (06). As Poli- 
cias Militar e Rodoviária Federal foram notifi- 
cadas de duas liminares do Tribunal de Justi- 
ça do Maranhão (TJ-MA). A primeira revogou 
a quebra de contrato feita pela prefeitura no 
dia 10 de julho e a segunda determinou a li- 
beração dos ônibus. Só no Parque de Expo- 
sições estavam mais de 30 veículos. Antes 
de serem liberados, eles passaram por uma 
vistoria do Detran. 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro 
(Art. 271). a restituição de veículos removidos 
só ocorrerá mediante o pagamento das mul- 
tas, taxas e despesas com remoção e estada, 
além de outros encargos previstos na legisla- 
ção especifica. 

A direção da VBL garante que os ônibus 
serão revisados antes de voltarem a operar 
nas linhas urbanas. Depois da fusão com a 
empresa Sião Tur, a VBL também garantiu 
que vai substituir a frota antiga por ônibus 

SET 

a 

A direção da VBL garantiu que os ônibus serão revisados 

novos, mas esses ônibus ainda precisam ser 
vistoriados pela prefeitura. Até agora, a Se- 
cretaria Municipal de Trânsito não fez a vis- 
toria. 

Houve redução considerável no número 
de ônibus disponíveis nas linhas urbanas de 
Imperatriz nos últimos dias. Segundo a em- 
presa. a situação deve ser normalizada até o 
fim do mês. 

Vara da Infância se reúne com 

barraqueiros para evitar trabalho infantil 

Será realizada na quinta-feira (8), às 
17h, uma reunião com a Associação dos 
Barraqueiros. Defesa Civil, Polícia Militar. 
Associação Cultural e Vara da Infância e 
Juventude para discutir a proibição do tra- 
balho infantil nas barracas e a venda de 
bebidas alcoólicas para crianças e adoles- 
centes. 

Durante o período de veraneio, grupos 
do Comissariado de Justiça vão realizar fis- 
calizações nas Praias do Meio e do Cacau 
para coibir algum tipo de irregularidade em 
relação ao trabalho infantil e à venda de 
bebida alcoólica. Se for encontrada criança 
realizando algum tipo de trabalho nas barra- 

cas. ou na venda de alimentos, o responsá- 
vel será penalizado com multa e será enca- 
minhado ao Ministério do Trabalho Federal. 

Outra punição será ao consumo de be- 
bidas alcoólicas por crianças e adolescen- 
tes, segundo a Portaria 01/2012 formaliza- 
da pelo Juiz Delvan Tavares, que responde 
pela Vara da Infância e da Juventude na ci- 
dade. No capitulo VIM, art. 17 do documen- 
to. diz que proprietários de estabelecimen- 
tos onde haja consumo ou venda de bebida 
alcoólica devem divulgar, de forma visível e 
legível, a seguinte a advertência: "É proibi- 
da a venda de bebida alcoólica a crianças e 
adolescentes". (Imirante) 

AL recebe comitiva de Imperatriz 

que protesta contra a empresa YBL 

m 

f 

"Vamos fazer o possível para resolver o problema", adiantou o deputado Arnaldo Melo 

O presidente da Assembléia Legislativa, 
deputado Arnaldo Melo (PMDB), e os deputa- 
dos Carlos Amorim (PDT), Gardênia Castelo 
(PSDB) e Valéria Macedo (PDT), receberam, 
na manhã dessa terça-feira (6). uma comitiva 
de estudantes, professores, sindicalistas e re- 
presentantes de movimentos sociais, que pro- 
testam contra a atual prestação de serviço do 
transporte público da empresa Viação Branca 
do Leste (VBL), em Imperatriz. 

Na ocasião, os deputados ouviram a de- 
núncia e, como encaminhamento, ficou acer- 
tado que amanhã (quarta-feira, 7), às 08h30, 
a Comissão de Transportes da Assembléia 
Legislativa irá recebê-los para elaborarem 
um documento, que consequentemente será 
encaminhando ao Tribunal de Justiça do Ma- 
ranhão. 

"Vamos fazer o possível para resolver o 
problema. Digo, em nome dos 42 deputados, 
que iremos fazer o encaminhamento para me- 
lhorar esse resultado", adiantou Arnaldo Melo. 

O vereador Carlos Hermes (PCdoB) disse 
que a idéia da visita da comitiva à Assembléia 
Legislativa é sensibilizar o Estado, como tam- 
bém o Judiciário, sobre a realidade que vive o 
transporte público de Imperatriz. "Queremos a 

retirada da VBL de Imperatriz pela realidade 
em que se encontra o nosso transporte públi- 
co", explicou Hermes. 

Carlos Hermes também contou que foi feito 
um ato de repúdio na Assembléia Legislativa 
com o intuito de sensibilizar os desembargado- 
res do Tribunal de Justiça sobre o problema do 
transporte público em Imperatriz. 

Vídeo 
A comitiva apresentou aos deputados um 

vídeo de quase cinco minutos em que de- 
monstrava a realidade da denúncia. Como, 
por exemplo, a superlotação, os ônibus sujos, 
quebrados, alguns até apreendidos por terem 
trafegado em condições degradantes. Outra 
situação mostrava um coletivo pegando fogo 
com usuários dentro. Além disso, o vídeo tam- 
bém mostrou diversas mobilizações que foram 
feitas em Imperatriz contra a VBL. 

Ordem jurídica 
Os manifestantes pressionam o poder ju- 

diciário contra a permanência da VBL. depois 
que o Tribunal de Justiça determinou à prefeitu- 
ra o reestabelecimento do contrato rescindido 
pelo gestor municipal, após decisão da judicial. 

Programa "Crack, é possível Vencer": 

adesão oficial aconteceu ontem em Brasília 

O programa de combate ao crack (e outras 
drogas) - "Crack, é possível vencer" - se toma re- 
alidade em Imperatriz após ato de adesão oficial 
do município ao programa, realizado ontem (06 
de agosto), no Salão Negro do Ministério da Jus- 
tiça em Brasília (DF), pelo prefeito de Imperatriz, 
Sebastião Madeira. 

O programa objetiva implementar junto com 
estados, Distrito Federal e municípios, o Plano 
Integrado de Enfrentamento ao Crack - e outras 
drogas -, estruturar, integrar, articular e ampliar 
as ações voltadas à prevenção do uso, tratamen- 
to e reinserção social de usuários de crack e ou- 
tras drogas, contemplando a participação dos fa- 
miliares e a atenção ao público vulnerável, entre 
crianças, adolescentes e a população de risco. 

Com a adesão, será destinado ao município 
repasse de recursos para ampliação dos servi- 
ços de saúde e assistência social, a realização 
de cursos de capacitação e a doação de equipa- 
mentos para atuação na segurança pública, além 
das ações de prevenção que visam fortalecer 
medidas de proteção e reduzir fatores de risco 
para o uso de drogas. 

Estiveram presentes ao ato: o prefeito de 
Imperatriz, Sebastião Madeira; a secretária de 
Desenvolvimento Social e coordenadora do Co- 
mitê Gestor Municipal do programa, Míriam Reis 
Ribeiro; os ministros da Justiça, José Eduardo 
Cardoz; da Saúde, Alexandre Padilha; do Desen- 
volvimento Social de Combate à Fome, Tereza 
Campello; e da ministra chefe da Casa Civil, Glei- 
si Hoffmann. 

"A adesão ao programa só foi possível após 
a gestão municipal criar o Comitê de Gestão do 
Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack do 
município de Imperatriz, por meio da articulação 
intersetorial das secretarias de Saúde, Educação 
e Desenvolvimento Social, responsáveis pela 
elaboração do plano de ação, conforme reco- 
mendações do Governo Federal, para que as- 

sim pudéssemos receber aprovação do plano de 
ação cadastrado no Sistema de Monitoramento 
da Presidência da República - SIM/PR, estando 
o Município apto a pactuação e, por fim, a ade- 
são oficial e implantação do programa, tendo 
como Secretaria referenciada no município a Se- 
cretaria de Desenvolvimento Social", informou a 
secretária Miriam Reis. 

Cristina Gross Villanova, diretora de Depar- 
tamento de Políticas, Programas e Projetos do 
Ministério da Justiça, revela que no Maranhão 
apenas as cidades de São Luís e Imperatriz 
produziram seus planos de ação e que somen- 
te "18 estados e o Distrito Federal realizaram a 
adesão ao programa, assim como 82 municí- 
pios", disse. 

Ações iniciais 
As ações que irão compor a política nacional 

de combate às drogas já estão sendo colocadas 
em prática no município. Na manhã da última se- 
gunda-feira (5) foi dado início ao Curso Nacional 
de Multiplicador de Polícia Comunitária (CNMPC) 
com tópicos especiais em Policiamento e Ações 
Comunitárias (TEPAC), Redes de Atenção e Cui- 
dado e Abordagem Policial a Pessoas em Situa- 
ção de Risco na cidade de Imperatriz, ministrado 
pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. 
No período de 05 a 30 de agosto, a Segurança 
Pública Municipal receberá treinamento específi- 
co na abordagem à população de rua, usuários 
de drogas e outras situações. 

Também já estão sendo preparadas toda a 
rede de saúde, através das redes de referência 
em atendimento, como o Centro de Atenção Psi- 
cossocial Álcool e Droga (CAPSad), Centro de 
Atenção Psicossocial Adulto e Infantil (CAPSij), 
hospitais e Consultório de Rua, além de toda a 
rede de prevenção que será realizada em par- 
ceria com a secretarias de Educação e Esporte. 
[Sara Ribeiro-Ascom] 
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►MAIS UMA MANIFESTAÇÃO 

População da Vila Davi II pede encanamento 
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"A obra está concluída, só falta o encanamento", pedem os populares 

Welbert Queiroz 

A população da Vila Davi II, na manhã des- 
sa terça-feira (06), reivindicou a falta de 
distribuição de água para as residências. 

São mais de 1.000 pessoas que necessitam 
de água na localidade e precisam ir buscá-la 
no poço. Muitas dessas pessoas utilizam bal- 
des e até mesmo carro de mão e dizem não 
estarem ainda totalmente satisfeitas com essa 
situação. 

Devido ao clamor da população, o pre- 
sidente da Câmara Municipal de Imperatriz, 
Hamilton Miranda de Andrade (PSD), e o ve- 
reador José Rodrigues da Silva (PTB), o Zé 
da Farmácia, solicitaram ao prefeito Sebastião 
Madeira e ao secretário municipal de Infraes- 
trutura, Transportes e Serviços Públicos (Sin- 
fra) a urgente perfuração de um poço artesia- 
no no bairro Vila Davi, em Imperatriz. 

O poço foi perfurado recentemente em 
uma parceria do Governo do Estado com o 
município de Imperatriz, mas a população exi- 
ge que a empresa contratada trabalhe em prol 
da distribuição de água para as residências. "A 

empresa já veio e furou o poço, e instalaram 8 
torneiras para a distribuição de água. Agora, 
nós pedimos que seja colocado o encanamen- 
to para que a água seja distribuída nas casas, 
pois fica muito difícil vir todo o dia buscar água 
aqui nas torneiras. A promessa é para que fi- 
zessem tanto o poço quanto a distribuição", 
afirmou seu N. Gomes, mais conhecido como 
"Sasá". 

Segundo informações fornecidas aos po- 
pulares, o poço tem a profundidade de 396 
metros e capacidade para atender plenamen- 
te a população. "O que a empresa diz é que 
eles estão esperando que a prefeitura faça 
uma limpeza e deixe as ruas prontas para que 
eles possam colocar o encanamento. Estamos 
esperando respostas para que essa situação 
seja resolvida", disse seu Sasá. 

A Associação C. dos Moradores de Vila 
Davi informou que são necessários mais de 
10.000 metros de cano para que sejam con- 
templadas todas as casas do bairro. Há pelo 
menos 16 anos a Vila Davi II sofre com a falta 
de água. 

Projeto solicita reforma 

no prédio da Umes 

Hyana Reis 

Por estar há mais de 8 anos sem passar 
por nenhum reparo na estrutura, o verea- 
dor Buzuca solicitou a reforma do prédio da 
União Municipal dos Estudantes Secundaris- 
tas (Umes). A indicação foi feita na sessão da 
Câmara Municipal dessa terça-feira (6), sendo 
aprovada e encaminhada ao Poder Executivo. 

A Umes foi fundada em 1993 e, ao longo 
desses 20 anos, praticamente não passou por 
reformas, segundo o atual diretor de cultura, 
Welinton Sousa. "A Umes existe há 20 anos 
e há oito anos este prédio não passa por ne- 
nhum reparo ou reformas, por questões de 
gestões anteriores. Estamos trabalhando em 
uma condição precária". 

A pintura de todo o prédio está descascan- 
do e o forro do teto está cheio de buracos. É 
nesta realidade que a atual gestão vem traba- 
lhando com dificuldade. "A entidade se encon- 
tra em uma condição precária, o prédio não 
está em boa condição, então está muito des- 
gastado. Mesmo com as condições não tão 
favoráveis, seguimos trabalhando", ressalta o 
diretor. 

Apesar de ser um prédio público, a Umes 
não recebe nenhum apoio ou recurso finan- 
ceiro da prefeitura, de acordo com Welinton 
Sousa. Eles se mantêm basicamente da con- 
fecção de carteirinhas estudantis. "Para nos 
mantermos, tivemos que fazer um reajuste no 
valor da carteirinha por questão de necessida- 
de, agora está R$12", ressalta. 

Para tentar solucionar os problemas de es- 
trutura, o vereador fez a solicitação de reforma. 
"Em visita ao prédio da Umes, eu constatei que 
há necessidade de reforma e ampliação, ten- 
do em vista que é um patrimônio do município. 
Como é um prédio grande, pode ser utilizado, 
inclusive, para outros fins", afirma Buzuca. 

O projeto foi encaminhado ao prefeito Se- 
bastião Madeira e ao secretário de Educação, 
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O prédio náo passa por nenhum reparo há 8 anos 

Zeziel Ribeiro. "Tenho certeza que eles vão 
olhar com mais atenção para aquele prédio, 
que é de suma importância para a juventude 
de Imperatriz, principalmente para os estudan- 
tes, que precisam se sentir mais valorizados e 
assistidos", ressaltou o vereador. 

Outras indicações- Durante a sessão des- 
sa terça-feira, o presidente da Câmara Muni- 
cipal, Hamilton Miranda, solicitou à direção da 
empresa Suzano Papel e Celulose patrocínio 
à Sociedade Imperatriz de Desporte (Cavalo 
de Aço) para o cumprimento do calendário 
esportivo deste ano. "Precisamos de toda a 
ajuda para manter os campeonatos", justificou 
Edvaldo Pereira Lima, presidente do Cavalo 
de Aço. 

O vereador Richard Wagner fez uma indi- 
cação solicitando reparo na iluminação públi- 
ca da Av. Bayma Júnior, no Povoado Lagoa 
Verde. Fátima Avelino indicou a realização de 
uma ação social no bairro Parque Alvorada II. 
O vereador Francisco Rodrigues solicitou a 
construção de um shopping popular na Praça 
Tiradentes, onde atualmente funciona o came- 
lódromo. 

Começa a revitalização 
' a 

da Avenida Beira-Rio 
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Começam os serviços de revitalização da Avenida Beira-Rio em Imperatriz 

Os serviços de revitalização da Avenida 
João de Deus Fiquene, a conhecida Beira-Rio, 
começaram a ser realizados pela Prefeitura de 
Imperatriz, por meio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Sinfra). O recurso é resul- 
tado de emenda ao orçamento da União pro- 
posto pelo então deputado federal Sebastião 
Madeira, na ordem de R$ 3,5 milhões. 

De acordo com o secretário Roberto Alen- 
car (Infraestrutura), o projeto da obra foi mo- 
dificado, aprovado e a empresa responsável 
pela execução dos serviços de engenharia foi 
licitada e contratada. "O tipo de calçamento 
utilizado inicialmente não era produzido em 
Imperatriz, o que dificultou o trabalho, mas de- 
pois de algumas alterações - necessárias no 
projeto—os serviços foram retomados", disse. 

Segundo o secretário, o projeto abrange 
a recuperação de todo o percurso da avenida 
com bloqueteamento, meio-fio e sarjeta, ilumi- 
nação, quiosques, quadras esportivas, instala- 
ção de bancos na orla do rio e contenção de 
erosão. 

Lagoas - O prefeito Sebastião Madeira 
lembra que o governo municipal, antes mesmo 
do inicio das obras de revitalização da Beira- 
-rio, buscou realizar os serviços de limpeza 
das duas lagoas, ainda na primeira gestão. 
"Foram retiradas várias toneladas de lixo, além 
de árvores plantadas ao redor das lagoas", as- 
sinalou. 

Madeira também observou que os serviços 
de revitalização da Beira-Rio chegaram a ser 
iniciados no ano passado, com o bloquetea- 
mento da primeira via de acesso, mas acabou 
sendo paralisado em função da demora para 
liberação dos recursos. 

No projeto de revitalização também consta 
a construção de uma "Academia de Saúde", 
em parceria com o Governo Federal - inau- 
gurada no mês passado pelo governo Madei- 
ra. "Com a readequação do projeto aprovado 
pelo Governo Federal, a Prefeitura Municipal 
pretende começar a revitalizar o maior e mais 
bonito cartão-postal da cidade de Imperatriz", 
finalizou. 

Prefeitura de Buritirana realiza 

entrega de carteiras dos idosos 

A Prefeitura de Buritirana realizou na últi- 
ma sexta-feira (2) a entrega de 102 carteiras 
dos idosos. A entrega foi feita por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, 
em solenidade realizada na sede do Peti 
(Programa de Erradicação do Trabalho In- 
fantil). Das que foram feitas, faltam entregar 
apenas 23. 

A Carteira do Idoso é o instrumento de 
comprovação para que o idoso tenha acesso 
gratuito ou desconto de, no mínimo, 50% no 
valor da passagem interestadual, de acordo 
com o Estatuto do Idoso (Lei n0 1 0.741/03). 

A carteira deve ser gerada apenas para as 
pessoas acima de 60 anos que não tenham 
como comprovar renda individual de até dois 
salários mínimos. O benefício da gratuidade e 
o desconto no valor da passagem interestadu- 
al aos idosos nos transportes rodoviário, fer- 
roviário e aquaviário é um direito assegurado 
pelo Estatuto do Idoso, de 2003. 

Para emitir sua carteira, o idoso deve pro- 
curar a Secretaria de Assistência Social, loca- 

Na solenidade, foram entregues 102 carteiras 

lizada na Avenida Senador La Roque, n0 360, 
no Centro de Buritirana. Para emitir a carteira, 
o idoso precisará estar munido de documen- 
tos pessoais, como CPF, RG, Título de Eleitor, 
comprovante de endereço e duas fotos 3x4. 
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Exposição homenageia Dom Affonso Felippe Gregory 
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5a edição do "Levanta Jovem" abordará a 

problemáticas sociais da juventude 

Exposição lembra cinco anos de morte do primeiro bispo da Diocese de Imperatriz 

Janaina Amorim 

Olhares atentos a cada imagem. A ex- 
posição fotográfica "Memória, história 
e vida" lembrou a trajetória do primeiro 

bispo da Diocese de Imperatriz - Dom Affonso 
Felippe Gregory. O evento aconteceu na ter- 
ça-feira (6), na Praça de Fátima, e lembrou os 
cinco anos da morte do líder religioso. 

"É bom lembrar a nossa história. Não po- 
demos deixar as fotografias criarem mofo. A 
fotografia fala, conta o momento da atividade, 
da história, do momento", disse uma das orga- 
nizadoras da mostra, a missionária francisca- 
na secular Anna Maria Mastorelli. 

Quem visitou aprovou a iniciativa. "É inte- 
ressante. Precisamos fazer isso com outros, 
como Frei Epifânio e Dom Marcelino. Sou 
apaixonado pelo resgate cultural. Não pode- 
mos deixar apagar a memória da cidade", ava- 
liou o empresário Jonas Júnior. 

Nos dias 15, 16 e 17, a mostra estará na 
Igreja São Francisco, próxima à Praça Brasil, 
e depois percorrerá outros locais, como Ufma, 
escola Santa Terezinha e Fundação Cultural. 

Textos escritos por personalidades como o 
escritor Livaldo Fregona, o vice-prefeito pasto 
Luis Carlos Porto, Fernando Antunes e pelo 

prefeito Sebastião Madeira, homenageavam o 
sacerdote. 

Formado em Filosofia, Teologia e Socio- 
logia, Dom Gregory chegou à Imperatriz em 
1987 e entre os destaques da sua atuação 
está o lado social. "Em 1990, ele criou a Cá- 
ritas e formou a equipe que se preocupava 
em preparar projetos do interior e também na 
cidade", informou Mastorelli. Ela citou, como 
exemplos, a criação da creche Dom Afonso e 
a assistência à Vila João XXII - que cuida de 
pessoas portadoras de hanseniase. 

Segundo a missionária, a ausência e as 
condições das estradas dificultavam as via- 
gens ao interior, no entanto isso não impedia 
que as lideranças religiosas estivessem sem- 
pre em sintonia. "Ele estava sempre nos cris- 
mas, inaugurações, festas patronal e depois, 
toda segunda-feira, eu estava em Imperatriz e 
nós encontrávamos essa acolhida na casa do 
bispo", acrescentou. 

Mesmo aposentado, Gregory preferiu con- 
tinuar na Diocese que o acolheu. Devido ao 
seu estado de saúde, ele foi para Porto Ale- 
gre, cidade onde faleceu - em 2008. No ano 
de 2010, a ponte que liga Imperatriz ao To- 
cantins foi inaugurada e recebeu o nome do 
religioso. 

Hyana Reis 

Com o objetivo de evangelizar jovens e in- 
vestir na mudança social, será realizado de 5 
a 8 de setembro a 5a edição do "Levanta Jo- 
vem". O evento, que foi lançado oficialmente 
na manhã dessa terça-feira (06), é uma inicia- 
tiva do Ministério Jovem da Renovação Caris- 
mática Católica (RCC). 

O tema deste ano é "Jovem, eu te orde- 
no: levanta-te e anda", baseada na passagem 
bíblica do evangelho de Lucas. "Nós percebe- 
mos que muitos jovens têm caído em uma vida 
vazia, inclusive os que são da igreja. Deus não 
quer isso para a juventude, quer jovens que 
estejam firmes, de pé", justifica Merison San- 
tos, coordenador diocesano do Ministério Jo- 
vem da RCC. 

Durante o evento serão abordadas proble- 
máticas sociais da juventude, de acordo com o 
coordenador; "Jovens de 15 a 30 anos estão 
na maior taxa de homicídio de Imperatriz, o 
que prova que eles precisam de atenção. Por 
isso, ao longo da programação, haverá espaço 
para debates e discussões de causas sociais, 
e vamos trabalhar o espiritual para que os jo- 
vens tenham consciência de que precisam ser 
agentes de transformação social onde estive- 
rem inseridos". 

Atrações e inscrição - Considerado o 
maior evento da juventude, o "Levanta Jovem" 
está sendo realizado pelo 5° ano consecutivo. 
Este ano, o evento acontece na quadra espor- 
tiva do Colégio Santa Terezinha. A abertura 
do evento acontece oficialmente no dia 6 de 
setembro com uma missa campal, que será 
realizada na Avenida Beira-Rio. 

Uma das principais atrações anunciadas 
é o pregador internacional David Biscone, de 
Nova York. "No Brasil, temos pregadores capa- 
citados para ministrar para a juventude daqui, 
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O evento foi lançado na manhã dessa terça-feira (06) 

mas David Biscone possui um testemunho de 
vida muito importante para passar à juventu- 
de. Nós acreditamos na força do testemunho, 
pois, como diz Santo Agostinho: as palavras 
convencem, mas o testemunho que arrasta", 
justifica Merison Santos. 

Também foi anunciado o show do cantor 
Diego Fernandes, "uma das principais atra- 
ções da Jornada Mundial da Juventude no Rio 
de Janeiro, que também estará ministrando e 
cantando para a juventude imperatrizense", 
ressaltou o coordenador do Ministério Jovem. 

Para participar é preciso preencher o for- 
mulário de inscrição e pagar uma taxa de 
R$10. "Basta procurar qualquer paróquia ou 
grupo de oração, preencher o formulário para 
efetuar a inscrição", explica Merison Santos. 
No ano passado, o evento reuniu cerca de 3 
mil jovens. Este ano, a organização pretende 
superar este número. 

SAMU ganha mais duas bases descentralizadas em Imperatriz 

A inauguração das bases descentralizadas 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) de Imperatriz aconteceu na última se- 
gunda-feira (05). Os novos endereços são Ave- 
nida Jacob, na Vila Redenção I, e rua Coriolano 
Milhomem, no Bacuri. 

Para Danylo Bílio, coordenador do órgão, 
as novas bases representam resposta mais rá- 
pida ao pedido de socorro e economia aos co- 
fres públicos. 

"Essa localização nos proporciona uma lo- 
gística de atendimento mais eficaz, tendo em 
vista que os novos pontos de partida estão 
mais próximos das ocorrências que abrangem 
os bairros Vila Redenção I e II, Parque das Es- 

trelas, Parque das Mangueiras, Vila Nova, Vila 
Lobão, Parque do Buriti, Parque Anhanguera e 
Bacuri, entre outros", esclarece o coordenador. 

A partir de agora, o SAMU de Imperatriz 
passa a operar com uma base central e duas 
descentralizadas no município, além de 14 ins- 
taladas nas cidades que compõem a regional. 
Dentro dessa nova estrutura, o SAMU está atu- 
ando com 9 equipes, sendo 6 unidades de su- 
porte básico, 2 unidades de suporte avançado 
e 1 motolância. 

Segundo Danylo, a prioridade é a melho- 
ria no atendimento da população, conforme 
orientação da secretária municipal de Saúde, 
Conceição Madeira. Ele informa ainda que, 

preconizando isso, foi ofertado no mês de julho 
um curso de regulação para os funcionários do 
SAMU. O treinamento foi realizado por meio de 
videoconferência em parceria com Ministério da 
Saúde e o Hospital Alemão Osvaldo Cruz. 

Participaram da formação os rádios ope- 
radores, médicos e telefonistas. Os módulos 
oferecidos foram: telemedicina, regulação das 
ocorrências e recebimento das ocorrências por 
telefone. "Esses treinamentos são fundamen- 
tais, pois só melhora o atendimento prestado a 
população, nos auxiliando no cumprimento da 
nossa missão de socorrer cada vez melhor as 
pessoas que nos procuram com pedidos de so- 
corro", ressalta Danylo. [Maria Almeida-Ascom] As novas bases foram instaladas nos bairros Bacuri e Vila Redenção I 
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Dom Affonso Felippe Gregory (Em memória) 

Welbert Queiroz 

Seu lema episcopal era "A verdade vos libertará" (Jo 8, 32). 
Dom Affonso Felippe Gregory, o primeiro bispo emérito de Im- 
peratriz, nasceu na cidade de Porto Alegre, em 6 de fevereiro 
de 1930. Ele exerceu sua função em Imperatriz (MA), de 1987 
até o ano de 2005, quando ocorreu a renúncia do cargo, sendo 
sucedido por Dom Gilberto Pastana de Oliveira. 

Durante sua vida e formação como sacerdote, Dom Affon- 
so estudou no Seminário São José de Gravataí (1942-1949), 
no Seminário Nossa Senhora da Conceição de São Leopoldo 
(1950-1952) e na Pontifícia Universidade Gregoriana (1952- 
1956). 

Querido por toda a população imperatrizense. Dom Felippe 
foi homenageado diversas vezes pela população, inclusive, em 
uma das maiores construções que trouxeram desenvolvimen- 
to para a cidade: a ponte que recebeu seu nome no ano de 
2010. A Assembléia Legislativa aprovou projeto de lei 250/2009, 
capeado da mensagem do Governo do Estado 099/2009, que 

denominou de "Dom Felipe Gregori" a ponte que liga o estado 
do Maranhão ao Tocantins. 

Vítima de leucemia (câncer no sangue), o religioso faleceu 
às 20h30 do dia 6 de agosto de 2008, em uma quarta-feira, no 
Hospital Mãe de Deus, na cidade de Porto Alegre, onde estava 
internado. Aos 78 anos de idade, Dom Affonso foi sepultado na 
cidade de Imperatriz. 

Atividades de Dom Affonso 
Em 25 de fevereiro de 1956, aos 26 anos, Dom Gregory re- 

cebeu a ordenação presbiteral. Foi o primeiro pároco de São 
Carlos, na Arquidiocese de Porto Alegre (1961-1962); professor 
no Seminário de Viamão; primeiro diretor executivo do Centro 
de Estatística Religiosa e Investigações Sociais (1963-1980); 
membro da Equipe de Reflexão Teológico-Pastoral do CELAM 
(1956-1980); membro do Pontifício Conselho Cor Unum da San- 
ta Sé em 1977; perito da Segunda Conferência Geral do Epis- 
copado Latino-Americano, em Medellin (1968); membro da Co- 
missão de Desenvolvimento e População da OEA (1968-1970). 

m 

Em 1987, foi nomeado bispo de Imperatriz (MA), onde ficou até 
tornar-se emérito em agosto de 2005. Neste tempo, foi presi- 
dente da Cáritas Internacional; membro da Comissão Episcopal 
Pastoral da CNBB e presidente do Nordeste 5 da CNBB (Estado 
do Maranhão). 
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Sagrima e parceiros promovem ações 

Secretário Cláudio Azevedo assina Termo de Ajustamento de Conduta com laticínios 

Para dar continuidade às ações de com- 
bate à clandestinidade e ao aumento 
e melhoria da qualidade do leite e do 

queijo produzidos no Maranhão, o secretá- 
rio de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Sagrima), Cláudio Azevedo, assinou nessa 
terça-feira (6) os dois primeiros Termos de 
Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Sagri- 
ma, Agência de Defesa Agropecuária (Aged), 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Em- 
presas (Sebrae), Serviço Nacional da Indús- 
tria (Senai) e laticínios dos municípios de Bal- 
sas e Igarapé Grande. 

O Termo de Ajustamento de Conduta pre- 
vê uma série de adequações para que os la- 
ticínios produzam leite e derivados com qua- 
lidade e higiene e possam obter, num prazo 
de até dois anos, o certificado do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), emitido pela Aged. 
"A assinatura deste documento vai permitir 
que estes laticínios comercializem em todo 
o estado, aumentando as vendas e conse- 
quentemente isso vai estimular o aumento da 
produção de leite", explicou Cláudio Azevedo. 
"O governo do estado está trabalhando com o 
objetivo de aumentar ainda mais o número de 
laticínios formalizados no Maranhão", finalizou 
o secretário. 

Os laticínios que assinaram o TAC - Casa 
do Queijo, em Igarapé Grande, e Cooperati- 
va Agroindústria! de Balsas (Comalba) - terão 
que adotar procedimentos, adequar estru- 
turas, implementar ações sob orientação do 
Sebrae, Senai, Secretaria de Desenvolvimen- 
to Social e Agricultura Familiar (Sedes), Sa- 
grima, Agência Estadual de Pesquisa Agro- 
pecuária e de Extensão Rural do Maranhão 
(Agerp) e Ministério Público Estadual, além da 
fiscalização da Aged. 

Também participou da assinatura do do- 
cumento, que aconteceu no gabinete da Sa- 
grima, o adjunto da Pasta, Raimundo Coelho 
de Sousa. 

O diretor geral da Aged, Fernando Lima, 
explicou que o órgão estadual executa o pro- 
grama de combate à produção clandestina 
de produtos de origem animal. "Como a Aged 

é um órgão fiscalizador, nós apreendemos 
produtos e interditamos agroindústrias. Em 
parceria com as instituições, nós fizemos um 
diagnóstico e propomos um termo de ajusta- 
mento de conduta buscando a formalização 
das agroindústrias", explicou Fernando Lima. 

Desde o início do ano, foram apreendidas 
pela Aged 52 toneladas de queijo impróprio 
para consumo. 

O proprietário da Casa do Queijo, Seifer 
Medeiros Filho, faz novos planos a partir da 
assinatura do Termo de Ajustamento de Con- 
duta. "Vamos ampliar as vendas, que eram 
muito restritas. A partir de agora trabalhare- 
mos para conseguir não só o Serviço de Ins- 
peção Estadual, mas também o Serviço de 
Inspeção Federal", afirmou ele. 

O presidente da Comalba, Jaquesfranc 
Martins Coelho, disse que a assinatura deste 
termo é "um ponto de partida para conseguir 
trabalhar e expandir as vendas, dentro da for- 
malidade", afirmou. "Nós recebemos da Sagri- 
ma um tanque de resfriamento de 2.000 litros 
que está nos ajudando muito a armazenar 
nosso produto com qualidade", acrescentou 
ele. 

Produção de leite 
As principais bacias leiteiras maranhenses 

estão localizadas na região Tocantina e no 
Médio Mearim. A região tocantina responde 
por cerca de 70% de toda a produção de leite 
no Estado. 

Segundo dados fornecidos pela Aged, 
até agosto de 2012, os laticínios maranhen- 
ses receberam um total de 8.260.337 litros. A 
produção, no período, doLeite Tipo C foi de 
2.385.901,00 litros. Também foram contabi- 
lizadas as produções de queijo (499.036,34 
kg), Iogurte (2.053.475,88 kg), Doce de Leite 
(6.320,00 kg) e Bebida Láctea (69.142,00 li- 
tros). 

Atualmente, no Maranhão, apenas 15 lati- 
cínios possuem o Serviço de Inspeção Esta- 
dual (SIE), 15 o Serviço de Inspeção Munici- 
pal (SIM) e apenas 6 o Serviço de Inspeção 
Federal (SIF). 

Dr. Pádua e vereador Enoc voltam 

a solicitar DPCA para Imperatriz 

Em audiência agendada com o secretário 
Luís Fernando Silva (Infraestrutura) e a go- 
vernadora Roseana Sarney nesta semana, o 
vereador Enoc Serafim e o deputado estadual 
Dr. Pádua entregam documento com abaixo- 
-assinado da população pedindo o retorno da 
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adoles- 
cente (DPCA) em Imperatriz. Na ocasião esta- 
rá presente ainda o prefeito Sebastião Madeira 
(PSDB). 

O documento foi elaborado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adoles- 
cente (CMDCA) na mobilização feita na sema- 
na destinada à "Não Violência Contra Crianças 
e Adolescentes", no mês de maio. 

"É muito importante que essa causa seja 
abraçada pelo vereador e o deputado para 
que a delegacia volte a ser instalada na cida- 
de. Os casos, infelizmente, têm crescido ape- 
sar do trabalho de conscientização e da ação 
dos conselheiros tutelares. Nós relacionamos 
isso à falta de punição para os agressores, 
por conta da pouca estrutura para investiga- 
ção dos casos e conclusão dos inquéritos na 
Delegacia da Mulher em Imperatriz", destaca o 
presidente do CMDCA, Ariston de França, que 
entregou o documento ao vereador. 

Da reunião com o governo do Estado, par- 

ticipam ainda o prefeito Sebastião Madeira 
(PSDB) e deputado estadual Dr. Pádua para 
tratar ainda sobre a liberação de terrenos em 
Imperatriz como áreas públicas, para constru- 
ção de postos de saúde, escolas, quadras de 
esporte, entre outros; assinatura de convênio 
para aplicação de asfalto para o Conjunto Vi- 
tória; e construção de uma Unidade do Centro 
de Referência de Assistência Social (CRAS), 
no Grande Vitória, em Imperatriz. 

O deputado Dr. Pádua reforça solicitações 
que foram aprovadas no legislativo de Impera- 
triz para que sejam viabilizados projetos nas 
áreas da infraestrutura, da saúde e da ação 
social na região do Grande Vitória. 

"Temos acompanhado a luta da Rede 
Proteger e o clamor de toda a sociedade de 
Imperatriz sobre a necessidade de uma dele- 
gacia especializada para apurar crimes contra 
crianças e adolescentes. Nessa reunião, eu, 
Dr. Pádua, que tem lutado por isso na Assem- 
bléia Legislativa desde 2009, e o prefeito Ma- 
deira, vamos sensibilizar o governo do estado. 
Temos certeza que a decisão será favorável 
para Imperatriz, assim como para cada uma 
das solicitações que vamos apresentar, já que 
é beneficio direto para o povo", completa o 
parlamentar. 

SES promove seminário em comemoração 

à Semana de Amamentação 

Técnicos que trabalham na atenção básica 
de saúde dos municípios maranhenses parti- 
ciparam, nessa terça-feira (6), no auditório do 
Palácio Henrique de La Rocque, do II Seminá- 
rio Amamentar é Cuidar do Futuro - promovido 
pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). O 
evento fez parte das comemorações pela Se- 
mana de Amamentação e reuniu especialistas 
para discutir e refletir sobre a importância do 
ato. 

A secretária adjunta da Atenção Primária da 
SES, Cristina Maria Loyola, enfatizou que o lei- 
te materno é um dos fortes aliados no combate 
à mortalidade infantil. "Este seminário é mais 
uma forma de incentivarmos os profissionais a 
continuarem nesta grande conquista construída 
a cada dia, com campanhas anuais de incenti- 
vo à amamentação, à doação de leite materno, 
além de todo um conjunto de políticas públicas 
voltadas para a família, à gestante e à criança", 
explicou. 

Nos primeiros seis meses de vida, o bebê 
que mama no peito não precisa de nenhum 
outro alimento e nem de outros líquidos, pois o 
leite materno é completo. "Mata a sede, a fome 
e possui todos os nutrientes que ele necessita 
para crescer e se desenvolver forte e saudá- 
vel", explicou Cristina Loyola. Após os seis me- 
ses, o bebê deve comer alimentos saudáveis e 
continuar sendo amamentado até os dois anos 
ou mais, pois assim ele receberá todos os nu- 
trientes e os benefícios que a amamentação 

oferece. 
Ministraram palestras também a coordena- 

dora do banco de leite da Maternidade fVarly 
Sarney, enfermeira Irenildes Rodrigues Costa, 
sobre "Manejo da lactaçáo e critérios para doa- 
ção de leite humano" e o nutricionista da SES, 
Leudimar Carvalho Soares Filho, sobre o terra 
"Amamentar é proteger - aspectos epidemiolc- 
gicos do aleitamento materno e amamentação 
como fator de proteção". As "Dificuldades de 
amamentar" foi o tema da aula da enfermeira 
do banco de leite humano do Hospital Univer- 
sitário Unidade Materno Infantil, Eloá Mamédio. 

A técnica do departamento da Criança e do 
Adolescente, Ledjane Leite explicou que os te- 
mas abordados fazem parte do cotidiano dos 
enfermeiros, agentes comunitários de saúde e 
técnicos da atenção primária convidados para 
o II Seminário Amamentar é Cuidar do Futuro. 
"São temas pertinentes ao ambiente de traba- 
lho e que vão ajudá-los a melhor desenvolver 
suas atividades". 

A consultora do Ministério da Saúde para a 
Área Técnica da Criança do Estado do Mara- 
nhão, Ana Lúcia Nunes, falou sobre a importân- 
cia da sala de apoio à mulher trabalhadora que 
amamenta. Já a promotora da Saúde, Glória 
Mafra, falou sobre os aspectos legais do alei- 
tamento materno. A técnica do Hospital Univer- 
sitário Materno Infantil, Ângela Lúcia Nunes, 
ministrou palestra sobre "Amamentar é criar 
vínculo - aspectos emocionais do amamentar". 

MAGAZINE LILIANI S/A 
CNPJ/MF N0 11.590.296/0001-64 

NIRE 21300008144 
"ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10/06/2013" 

DATA. HORA E LOCAL: 
Aos dez dias do mês de Junho de 2013, às 09:00 (nove) horas, na Sala de Reuniões da Sede 

social da Companhia, à Av. Getúlio Vargas, n0 974 - Centro, CEP 65901-550, município de Imperatriz, 
Estado do Maranhão. 
CONVOCAÇÃO: 

Convocados diretamente e em prazo hábil, dispensadas as formalidades do edital de convocação, 
na conformidade do que dispõem o Parágrafo 4o do Artigo 124 da Lei 6404/76 
QUQRUM: 

A presente reunião instalou-se com a presença de todos os acionistas, conforme assinatura no 
respectivo livro, integrantes do Conselho de Administração, Srs. Antonio Paulo Marques de Souza, 
Edmilson Limeira de Souza e Luis Wanderlei Santana da Silva, que juntos compõem o capital votante 
da Companhia. 
COMPOSIÇÃO DA MESA: 

Presidçntç: Luis Wanderlei Santana da Silva, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, 
empresário, natural de Montanha/ES. portador do CPF n0 251.773.203-59 e RG n0 035881372008-9 - 
SSP/MA, residente e domiciliado em Imperatriz/MA; 

Sgçretáriç: Antonio Paulo Marques de Souza, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Anápolis/ 
GO, portador do CPF n0 253.406.788-57 e RG n0 29.235.037-5 SSP/SP, residente e domiciliado em 
Imperatriz/MA. 
ORDENS DO DIA: 
a)Deliberar sobre a criação de filial na cidade de Ananindeua, Estado do Pará. 
b)Deliberar sobre alteração cadastral de filial na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão 
DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNIÃO DO CONSELHO: 
I - Foi deliberado e aprovado por unanimidade a Criação da Filial n0. 82 (LOJA 83), localizada na BR 
316, n0 1800- KM 09 - Bairro centro, CEP 67033-000, município de Ananindeua, Estado do Pará, com 
o objetivo principal: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo - CNAE 47.53-9/00; e Secundários; comércio varejista de móveis-CNAE 47.54-7-01; comércio 
varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado (secador, pranchas, malas) - 
CNAE 47.59-8-99; e ; Comércio varejista de equipamentos para escritório- CNAE 47.89-0-07; conforme 
Estatuto Social -Art. 3o, para a qual é atribuído o capital de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), desta- 
cados do capital social da matriz para as finalidades fiscais, com início de atividade previsto para o dia 
15 de Julho de 2013. 
II - Foi deliberado e aprovado a alteração de endereço e alteração de atividade econômica principal da 
filial n0. 60 (LOJA 61), devidamente registrada na JUCEMAsob NIRE n0. 21900188305 por despa- 
cho em 13/06/2008. com CNPJ/MF N0. 11.590.296/0061-03 e Inscrição Estadual n0 12'.288.332-2, 
situada à Rua Ceará, n" 524, CEP 65907-090, Bairro Nova Imperatriz, Município de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, e passará a ser à Avenida Babaçulândia, n0 850, Bairro Vila Lobão- CEP 65910-000, 
Município de Imperatriz- MA. O objetivo principal de Comércio varejista de móveis - CNAE 47.54-7-01; 
e os secundários Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
(secador, pranchas, malas) - CNAE 47.59-8-99; Comércio varejista de equipamentos para escritório- 
CNAE 47.89-0-07; e Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo - CNAE 47.53-9-00; passará a ser como objetivo principal: Comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - CNAE 47.53-9/00; e os secundários passarão a 
ser Comércio varejista de móveis - CNAE 47.54-7-01; Comércio varejista de outros artigos de uso pes- 
soal e doméstico não especificados (secador, pranchas, malas) - CNAE 47.59-8-99; Comércio varejista 
de equipamentos para escritório- CNAE 47.89-0-07; Serviços de Corretores e agentes de seguros, de 
planos complementar(intermediação de contrato de garantia estendida)- CNAE 66.22-3/00; e Atividades 
de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (remuneração 
pelo serviço de angariação de seguro)- CNAE 74.90-1/04; conforme previsto no Estatuto Social-Art 
3o - Cap. I. 
ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata no livro próprio, que foi lida e aprovada, e devidamente assinada pelo Presidente, pelo 
Secretário, e no Livro de Presença por todos os acionistas que se encontram nesta Assembléia para as 
formalidades legais. Acionistas: Luís Wanderlei Santana da Silva, e Antônio Paulo Marques de Souza. A 
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. 
Imperatriz-(MA), 10 de Junho de 2013 

LUIS WANDERLEI SANTANA DA SILVA ANTONIO PAULO MARQUES DE SOUZA 
Presidente Secretário 
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08. 

% Farmácias 

DROGARIA DROCASOL (RUA LUIS DOMINGUES, 1565-CENTRO) 

DROGARIA JULINE (RUA BOM JESUS, 765-SANTA RITA) 

DROGARIA BIFARMA (RUA RUI BARBOSA, 775-A V.REDENCAO II) 

wwwcoqueiel.com.br/jogos 

ORUZADINHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 

Afundar (embarca- ção) 
Das hâtxtatB de peixes de aguaóoce 

Quantidade (bras.) \ 
Pintar da corda certo metal 

Lago do Canadá 
Conjunção aditiva 

Solo de ópera 
(?) Errai, pintor alemão 

Fortificante á base de ovos \ 
Responsá- vel legal 

Alode estocar alimentos • 
+ + ♦ ♦ 

r 

Trabalho (pop- SP) 
Guilherme (?), ator 

■* Cidade da Gréda 
Antiga 

Ave sul- 
americana 
Peça do waHonan ♦ 

(?)de Gaza, 
região da Palestina 

♦ Cédula que dá di feito a brinde 

texto jornalístico * Samuel (?Y inventou o revólver 
i Halo Calvino, estrita 

Dizer Plana 

L 
Registro escntodos lemas da reunião 

Haste de plantai 
Não, em francas 

- * i 

r 

Sem acento tônico (Gram.) 

♦ 
-> 

♦ 
iroche, em inglês ■* 

Esoava de Abraão 
♦ 

Gordurosa ♦ 
(?) secreto, espião lodo (símbolo) 

Cuecas a lingeries ♦ 
* 

Respostas desta cruzadinha na próxima edição 

piadas 

Uma Onda Gisante 

O marido da Maria chega em casa todo estressado, e Maria pergunta: 

— O que foi Manoel? 

Ele responde: 

— Ah... nessa cidade só tem corno, queria que viesse uma onda e levas- 
se todos os cornos embora daqui! 

Maria quase chorando fala: 

— Aí amor, nem brinca com isso, eu ia morrer de saudades de você! 
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□ NOVELAS 

Maihaçâo 
Globo, 17h45 - Anita confessa que ouviu a conversa de Ben 
e ele aproveita para desviar o assunto. Bernardete diz a Ca- 
etano que vai embora de casa. Caetano se ajoelha diante 
de Bernardete e promete que fará todas as suas vontades 
por uma semana. Ronaldo afirma que o dinheiro arrecadado 
com a venda na garagem será dividido entre os filhos. Fré- 
déric e Pedro ajudam o homem do ferro-velho a consertar 
seu carro e ele paga com as taças de cristal de Maura. Vitor 
treina com Paulino para o teste do time de vôlei da escola. 
Frédéric inclui as taças nos produtos à venda na garagem. 
Ben tropeça nos pertences de Virgílio e os dois discutem. 
Os alunos debocham da aparência de Micaela no colégio e 
Julia tenta defendê-la. Felipinho reencontra Pedro na volta 
às aulas. Julia pergunta a Anita se ela vai se declarar para 
Ben. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Manolo diz a Samuel que Klaus Wagner era 

um homem perigoso e sombrio. Candinho é impedido por 
Tais de falar com Dionísio. Dionísio expulsa Nicole de sua 
casa. Ester consegue reproduzir a foto de Dionísio quando 
jovem e mostra para Manolo. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Bento se desespera com a possibilidade 
de ser irmão de Malu. Salma conta para Wilson onde Lívia 
está enterrada. Irene culpa Plínio pelo sumiço de Fabi- 
nho. Verônica conta para Érico o que Renata fez para que 
ele conseguisse a conta do Kim Park. Júlia avisa a Natan 
que não encontrou nada sobre Palmira Valente em suas 
pesquisas. Bento conta para Malu que eles podem ser ir- 
mãos. Wilson aconselha Érico a perdoar Renata. Verôni- 
ca incentiva Renata a ir atrás de Érico. Bárbara denigre 
a imagem de Fabinho para a imprensa. Amora convence 
Bento a fazer o exame de DNA. Cardoso exige que a reu- 
nião com a Crash Mídia seja na casa de Lara. Salma e 
Gilson decidem conversar com Plínio e Irene sobre seu 

filho. Fabinho ameaça Odila. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Félix e Edith discutem e ele desiste de se 
desculpar com ela. Pilar pede para César dar mais um 
tempo para seu filho reatar com a esposa. Eron se afasta 
de Amarilys e diz que não vai trair Niko. Félix decide re- 
conquistar Edith. Patrícia descobre que Michel reatou com 
Silvia e decide se vingar. Félix mostra a gravação que fez 
da vida que Atílio levou quando perdeu a memória e o ame- 
aça. O administrador fica confuso e procura Renan. Már- 
cia e Valdirene vão ao shopping procurar emprego. Pilar 
pressiona Edith por causa do que ela fez com Félix. Maciel 
enfrenta Valdirene, e Ignácio aparece para ajudá-la. Márcia 
e Pilar se esbarram no shopping e se reconhecem. Ignácio 
leva Valdirene para casa e fica interessado nela. Atílio apa- 
rece na casa de Márcia. Paulinha tem sua primeira mens- 
truação, e Paloma a ajuda. Bruno procura Paloma. Félix 
leva flores para Edith. 

'P Áries 21-03/19-04 
Que tal se divertir um pouco e relaxar das preo- 
cupações diárias? Sol e Lua permanecem asso- 
ciados em sua quinta casa. Programas culturais 
e intelectualmente estimulantes devem fortalecer 
sua autoestima e energia! 

b Touro 20-04/20-05 
Sua vida doméstica é harmonizada pela asso- 
ciação de Sol e Lua. em sua área familiar. Ouça 
as pessoas e converse, pois isto fortalecerá os 
vínculos de confiança e ajudará a superar as di- 
ferenças nas relações! 

bGemeos 21-05/21-06 
Sua comunicação é ressaltada pela conjunção 
Sol-Lua em sua terceira casa, que também lhe 
traz vigor e sensibilidade. Saiba usar a inteligên- 
cia emocional ao defender idéias em meios for- 
mais e ao harmonizar a vida particular! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Você age de maneira mais objetiva e criteriosa 
em relação à vida material, neste momento em 
que Sol e Lua continuam associados em sua se- 
gunda casa. Aja pontualmente em prol de sua es- 
tabilidade, mesmo que a longo prazo! 

SI Leão 23-07/22-08 
Seu espírito de liderança, assim como outras 
qualidades suas, é ressaltado pela conjunção 
Sol-Lua, que permanece em seu signo. Canalize 
seu maior magnetismo e carisma para conquistar 
o que quer. Busque parcerias! 

TIV Virgem 23-08/22-09 
Sua vida fica mais harmonizada e serena, neste 
momento em que Sol e Lua continuam harmo- 
nizando sua área de crise. Essa paz alimenta a 
autoestima e lhe ajuda a refletir e tomar decisões 
que você vinha procrastinando! 

^ Libra 23-09/22-10 
A conjunção Sol-Lua permanece estimulando 
seu poder de articulação nas relações. Você re- 
presenta um porto seguro para as pessoas que 
ficam agradecidas e lhe oferecem atenção. Reú- 
na as pessoas e promova momentos agradáveis! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Sua inteligência emocional continua estimulada 
pela harmonia Sol-Lua, que favorece a vida pro- 
fissional. Faça escolhas de maneira criteriosa, 
mesmo que para isso precise sair dos holofotes e 
ficar mais em segundo plano! 

y Sagitário 22-11/21-12 
Continue refletindo sobre seus ideais, pois Sol e 
Lua permanecem conjuntos, lhe trazendo uma 
nova visão de vida. Esteja aberta para o novo e 
avalie que mudanças você pode promover para 
melhorar sua vida. Seja corajosa! 

VSCapricórnio 22-12/19-01 
Sua demanda por apoio emocional é intensifica- 
da por Sol e Lua, que continuam associados. En- 
tre em contato com as emoções, abrindo-se para 
as trocas afetivas e aproveitando o bem estar as- 
sociado aos familiares e amigos! 

Aquário 20-01 /18-02 
Sua vida afetiva continua em foco, pois Sol e Lua 
ainda se encontram associados. Mostre sua dis- 
ponibilidade para atender às demandas das pes- 
soas a sua volta. Além de prazeroso, isto tornará 
as relações mais maduras! 

K Peixes 19-02/20-03 
Promova o bom entendimento em suas rela- 
ções profissionais e procure participar mais nas 
atividades em equipe, pois Soi e Lua continuam 
conjuntos em sua sexta casa, indicando que as 
pessoas se sentem bem ao seu lado! 
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"As condições são ruins. Onde tem aquelas pias, a água escorre pela rua. Não tem banheiro e nem lixeira. 
Moleque vem à noite e faz o que não deve", diz a comerciante Monaliza Kaamimura 
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A voz da comunidade 

Falta estrutura na Fraca do 

Camelódromo", diz comerciante 

Janaina Amorim 

Falta banheiro, segurança e higiene. As 
condições da Praça do Camelódromo 
têm causado incômodo. A situação tem 

afastado clientes e comerciantes. "Tem muita 
barraca vazia", revela a dona de loja Monaliza 
Kaamimura. "Não tem banheiro. Quando pre- 
ciso, peço para amigos das lojas. Seria melhor 
se tivesse um banheiro aqui. Já pensamos até 
em fazer por conta própria e pagar uma pes- 
soa para cuidar, mas nem todos concordam", 
acrescenta. 

Segundo ela, o local é muito visado por 
vândalos. A insegurança é tanta que os pró- 
prios comerciantes se juntaram e contrataram 
um vigia, mas, para Kaamimura, é inaceitável 
chegar a esse ponto, já que a segurança públi- 
ca é um direito de todo cidadão. "Moleque vem 
à noite e faz o que não deve", conta. 

A falta das condições de higiene é outro 
problema. "Deveria ter latões de lixo, não só 
aqui, mas em toda a cidade. A pessoa não vê 
lixeira e joga na rua, o que é errado", analisa 

a comerciante. 
A praça é dividida em duas partes: em uma 

delas, são vendidas mercadorias como confec- 
ções, calçados, bolsas e acessórios. Na outra, 
é comercializada comida caseira. No entanto, 
a água usada nas pias dos restaurantes es- 
corre ao ar livre. "A comida das mulheres são 
boa, a gente vê que é bem higienizado, mas 
as condições são ruins. Ali onde tem aquelas 
pias, a água escorre pela rua", afirma. 

Ao lado, na Praça Tiradentes, um banheiro 
público existe, mas faz muito tempo que não é 
utilizado. A tinta branca mostra que o coreto 
foi pintado recentemente, porém o lixo na en- 
trada dos banheiros revela o abandono. 

Tentamos contato com a Secretaria Muni- 
cipal de Infraestrutura, mas ninguém atendeu 
o telefone. 

Antigamente, nas décadas de 70 e 80, o 
Camelódromo também fazia parte da Praça 
Tiradentes. Na época, era palco de apresenta- 
ções musicais e de manifestações populares. 
Presidentes da República, como Geisel e Fi- 
gueiredo. chegaram a discursar no local. 
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Banheiros da Praça Tiradentes continuam abandonados 
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Água das pias escorre ao ar livre Lixo toma conta da entrada dos dois únicos banheiros públicos da praça 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Indenização à família de "Papai Noel" que trancou barba em rapei e morreu 

A 4a Câmara de Direito Público do TJ manteve condenação 
aos organizadores das festividades natalinas que resultaram 
na morte de um jovem fantasiado de Papai Noel, em dezembro 
de 1998, em cidade da Região Sul catarinense. A Prefeitura, a 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e uma empresa local te- 
rão de arcar, solidariamente, com indenização por danos mo- 
rais arbitrada em R$ 25 mil, assim como garantir o pagamento 
de pensão mensal aos pais do rapaz, até a data em que ele 
completaria 70 anos. 

A sentença reconheceu culpa parcial da vítima e sua 
equipe. Por esta razão, as despesas materiais foram dividi- 
das entre as partes, assim como os índices da pensão foram 

divididos pela metade. Inconformados, os organizadores e o 
município apelaram. Os primeiros disseram que a culpa pelo 
evento foi exclusivamente da vítima, enquanto o segundo sus- 
tentou não ser parte na questão, já que tudo foi comandado 
pela CDL. 

De acordo com o processo, o moço desceu por uma ti- 
rolesa defronte da praça da cidade e, no meio do caminho, 
teve a barba da fantasia enroscada na corda do aparelho. A 
solução do problema veio em forma de tragédia; uma pessoa 
da equipe foi até o rapaz e cortou a barba trancada, mas com 
ela a corda que o segurava, o que o fez cair e perder a vida. 
A responsabilidade dos entes ficou clara porque nem sequer 

havia bombeiros no local, além de ficar provado que o jovem 
contratado não era profissional. 

"Todos colaboraram para o acidente, mesmo que de forma 
involuntária, motivo pelo qual não há como acolher a preten- 
são dos réus, ou seja, atribuir a culpa exclusiva à vítima, como 
também a dos autores, que é de excluir o grau de culpabilidade 
de seu filho", anotou o desembargador José Volpato de Souza, 
relator da apelação. No seu entender, por mais altruístas que 
fossem as nobres intenções dos jovens da comunidade, maior 
cuidado e segurança deveriam ter sido providenciados por to- 
dos os envolvidos no episódio. A decisão foi unânime (Ap. Cív. 
n. 2010.020385-8). 

Supermercado é condenado a pagar R$ 6,5 mil por acusar indevidamente cliente de furto 

O Supermercado Rainha (F.J. Supermercados Ltda.), lo- 
calizado no município de Camocim, foi condenado a pagar 
R$ 6.500 por acusar indevidamente o consumidor A.M.M. 
de furtar mercadoria. A decisão da 7a Câmara Cível do Tri- 
bunal de Justiça do Ceará (TJCE) teve como relator o de- 
sembargador Francisco Bezerra Cavalcante. 

Segundo os autos, em julho de 2004, o cliente foi ao 
estabelecimento comercial adquirir produto para engraxar 
sapato. Ao pegar o frasco, como a tampa estava danificada, 
ele desistiu da compra e saiu do local. 

No caminho de volta, sofreu abordagem de policiais mili- 
tares e de uma funcionária do supermercado. Eles alegaram 
que A.M.M. havia furtado mercadoria. O cliente foi levado à 
loja e ficou constatado que ele não havia cometido o delito. 

Sentindo-se injustiçado, ingressou com ação na Justiça 
requerendo indenização por danos morais. O Juízo da 2a 

Vara da Comarca de Camocim (distante 379 km de Fortale- 
za) condenou o supermercado a pagar R$ 6.500. 

Objetivando modificar a decisão, a empresa interpôs 
apelação (n0 0001167-12.2004.8.06.0053) no TJCE. Sus- 

tentou que não houve a configuração do dano moral e que 
não tem comando sobre policiais. 

Ao julgar o recurso, na terça-feira (30/07), a 7a Câma- 
ra Cível manteve a sentença. Na avaliação do relator, ao 
constatar que "o dano restou plenamente comprovado, 
mediante os depoimentos e documentos acostados aos 
autos, deve-se considerar configurado o dano moral sofri- 
do pelo apelado [A.M.M.], pois a situação enfrentada por 
este supera um mero aborrecimento e atinge a esfera da 
personalidade". 
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Seduc e Uema anunciam novas datas 

■i 

Secretário Pedro Fernandes, reitor José Augusto Oliveira e equipes técnicas durante reunião 

O secretário de Estado da Educação, 
Pedro Fernandes Ribeiro, e o reitor da 
Universidade Estadual do Maranhão 

(Uema), José Augusto Silva Oliveira, se reuni- 
ram nessa terça-feira (6), na sede da Seduc, 
para anunciar a alteração das datas de aplica- 
ção das provas do Processo Seletivo de Aces- 
so à Educação Superior (PAES 2014). 

Na reunião, o reitor José Augusto Oliveira 
informou ao secretário Pedro Fernandes que, 
pelo novo cronograma, as provas do PAES 
2014 serão aplicadas nos dias 3 de novembro 
e 1o de dezembro de 2013, referentes à 1a e 2a 

etapas, respectivamente. 
A alteração ocorre com o propósito de 

atender a expressiva demanda de alunos 
egressos do terceiro ano do ensino médio 
da rede estadual de ensino. Tal modificação 
havia sido proposta no dia 22 de julho pelo 
secretário Pedro Fernandes ao reitor José Au- 
gusto Oliveira, durante encontro na Secretaria 
de Educação (Seduc). 

Segundo o reitor José Augusto Silva Oli- 
veira, "a mudança no calendário de aplicação 
das provas do PAES contempla a solicitação 
da Secretaria de Educação, contribuindo para 
a participação mais qualificada dos alunos da 
rede pública estadual no seletivo". 

Pedro Fernandes se mostrou satisfeito 

com a mudança. Ele ressaltou que a data 
prevista inicialmente para a primeira etapa do 
processo seletivo coincidiria com a realização 
do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). 
"A coincidência de datas poderia dificultar a 
participação não apenas dos alunos da rede 
pública, mas de todos os candidatos ao aces- 
so à graduação". 

Para Leuzinete Pereira, a modificação é 
positiva, pois além de evitar o conflito de da- 
tas, permite aos alunos da rede pública um 
tempo maior de preparo ao seletivo, neces- 
sário em virtude do período de paralisação 
das atividades em decorrência da greve dos 
professores. 

A pró-reitora de Graduação, Maria Auxilia- 
dora Cunha, explicou que a alteração também 
leva em conta a inquietação causada pelo nú- 
mero de vagas não preenchidas nos últimos 
seletivos. "A Uema modificou alguns procedi- 
mentos e está oferecendo novas opções para 
os alunos a fim de que todas as vagas venham 
a ser preenchidas". 

O PAES 2014 está oferecendo 3.544 va- 
gas para o primeiro e o segundo semestres 
do próximo ano, das quais 3.154 vagas para 
a modalidade presencial e 390 para a mo- 
dalidade à distância, distribuídas nos campi 
da Uema. 
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SES capacita técnicos dos Núcleos 

Hospitalares e Epídemíologia 

Oficina de Fortalecimento dos Núcleos Hospitalares e Epidemiologia oferecida aos profissionais de 11 municípios 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), 
por meio da Coordenação Estadual dos Núcle- 
os Hospitalares de Epidemiologia, reuniu nessa 
terça (6) e quarta-feira (7) profissionais de saú- 
de de 11 municípios maranhenses na Oficina 
de Fortalecimento dos Núcleos Hospitalares e 
Epidemiologia do Maranhão, no auditório Pro- 
fessora Dinah Gomes, na sede da Fundação 
Sousândrade, no Renascença I, em São Luís. 

O objetivo é subsidiar os técnicos que atu- 
am na vigilância dos Núcleos Hospitalares de 
Epidemiologia (NHEs) no seu processo de tra- 
balho e na utilização dos indicadores (dados) 
dos referidos NHEs para assegurar a atuação 
mais efetiva no desenvolvimento das ações de 
vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar, 
tais como: elaborar e manter em operação um 
sistema de busca ativa para os pacientes inter- 
nados e atendidos em pronto-socorro e ambu- 
latório da unidade hospitalar, para a detecção 
das doenças e agravos constantes na Portaria 
n.0 04/25/01/2011/SVS/MS - portaria que esta- 
belece a notificação imediata de 45 doenças, 
a exemplo de dengue, coqueluche, botulismo, 
hanseníase, hepatites virais, acidentes por ani- 
mais peçonhentos, entre outros. 

Segundo o secretário-adjunto de Vigilância 
em Saúde da SES, Alberto Carneiro, a capaci- 
tação dos profissionais de saúde é fundamen- 
tal para o processo de fortalecimento da saúde 
pública de forma integrada. "O grande avanço 
que o governo do estado está fazendo, na gran- 
de revolução da saúde, ela prescinde também 
na estruturação dos núcleos hospitalares com 
capacitação, prescinde da valorização dos ser- 
viços de saúde disponibilizados nos hospitais e, 
os Núcleos de Saúde são fundamentais. Hoje 
você não pode tratar de um agravo ae forma 
isolada", observa o secretário. 

Na Oficina de Fortalecimento dos Núcleos 
Hospitalares e Epidemiologia do Maranhão, a 
coordenadora estadual do CIEVS/NHE/MA, 
Jakeline Trinta Rios, destacou a importância da 
atuação dos NHEs no processo de trabalho no 
ambiente hospitalar. A oficina conta ainda com 
a participação de técnicos da Superintendência 
de Epidemiologia e Controle de Doenças da 
SES e da técnica do Cievs Nacional do Minis- 
tério da Saúde, Edilaine Faria de Moura Vilela, 
com a apresentação da Estratégia do Cievs; 
alerta, detecção e monitoramento das emer- 
gências em saúde pública. 

Atribuições dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHEs) 

Notificação e investigação de doenças e agravos; 
Participação em investigação de surtos; 
Monitoramento; 
Consolidação, análise e divulgação de informação; 
Promoção de integração entre setores afins do hospital; 
Realização de estudos epidemiológicos; 
Avaliação das ações de Vigilância Epidemiológica (VE) por meio de indicadores; 
Participação em atividades de imunização; 
Recomendação e promoção de medidas de controle; 
Retroalimentaçâo das informações: 
Vigilância Sentinela, entre outras. 

AMI ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE IMPERATRIZ 

EDITAL N" 05/2013 

A Diretoria da Associação Médica de Imperatriz (AMI). Toma de 
conhecimento publico de seus associados e do público em geral que no dia 
31/08/2013, acontecerá à eleição para a escolha da nova Diretoria, biênio 2013 a 
2015. 

Informamos os interessados em participar do pleito para a escolha da 
nova Diretoria que deverão protocolar, na Secretaria da AMI, o requerimento de 
registro das chapas contendo os nomes e funções a que se candidata e 
autorização escrita de cada participante, até 10 (dez) dias após a publicação do 
Edital na Imprensa local (JORNAL CORREIO POPULAR). 

Conforme disposto no art 62. inciso I e parágrafo único do Estatuto da AMI. 

Na certeza de que ao transmitirmos estas informações estamos 
contribuindo para a renovação e crescimento da nossa Entidade, reitero os mais 
sinceros votos de estima e levada consideração. 

Cordialmente, 

Dr. Carlos Amiito 

Imperatriz - MA 05 de agosto de 2013. 
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ECONOMIA 

Movimento de consumidores nas lojas cresce 0,2% em julho 

O movimento dos consumidores nas lojas 
avançou 0,2% na comparação com Junho, de 
acordo com o Indicador Serasa Experian de 
Atividade do Comércio. Os maiores avanços 
foram vistos nas lojas de veículos, motos e 
peças (1,0%), de combustíveis e lubrificantes 
(0,4%) e de móveis, eletroeletrônicos e equi- 
pamentos de informática (0,2%). Os segmen- 
tos que tiveram recuos foram os de material 
de construção (-0,2%) e o de supermercados, 
hipermercados, alimentos e bebidas (-0,1%). 

Segundo os dados, na comparação com 
julho de 2012, o movimento no comércio de 
varejo ficou estável. No acumulado do ano foi 
registrada alta de 6,8%, com influência dos 
segmentos de combustíveis e lubrificantes 
(7,4%), de móveis, eletroeletrônicos e infor- 
mática (6,0%) e o de supermercados, hiper- 
mercados, alimentos e bebidas (6,0%). 

Os segmentos de veículos, motos e pe- 
ças e de tecidos, vestuário, calçados e aces- 

sórios apresentaram desempenhos seme- 
lhantes (3,8% e 3,6%, respectivamente) e o 
de material de construção exibiu expansão 
de 2,2% no período. 

De acordo com os economistas da Se- 
rasa Experian, o crescimento verificado no 
mês pode ser considerado moderado levan- 
do em conta o cenário econômico de queda 
do poder aquisitivo do consumidor, inflação, 
juros altos e crédito seletivo. 

"Chama a atenção que os dois maiores 
crescimentos de atividade no mês são de 
setores interligados: veículos, motos e au- 
topeças (1%) e combustíveis e lubrificantes 
(0,4%). A data-base, negociação salarial, 
de classes de trabalhadores representa- 
tivas (bancários, metalúrgicos etc.) neste 
segundo semestre, as promoções das mon- 
tadoras e o lançamento dos modelos 2014 
podem ter alavancado o movimento nesses 
segmentos". 
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Confiança do consumidor chega ao nível mais baixo desde 2009 

Em julho, o índice de Confiança do Consumi- 
dor (ICC) chegou a 136,7 pontos, o mais baixo 
nível desde maio de 2009, quando o indicador 
ficou em 128,95 pontos. O ICC é apurado pela 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Tu- 
rismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 

Segundo Altamiro Carvalho, assessor eco- 
nômico da FecomercioSP, a queda no índice de 
confiança deve-se principalmente à persistência 
da inflação. "Isso fez com que as famílias [paulis- 
tanas] passassem a se preocupar com a situação, 
reduzindo-se sua confiança na economia. Além 
disso, a inflação em alta impacta diretamente no 
poder aquisitivo e no orçamento doméstico das 
femílias. Há também o cenário de pessiniismo no 
ambiente econômico", disse Carvalho. 

Em julho, houve queda de 14,8% no índice 
em comparação com julho de 2012 e de 5,7% 
em relação ao mês anterior. Foi a quinta queda 

consecutiva do índice. De acordo com Carvalho, 
não foi só a inflação que contribuiu para a queda 
do ICC. "Hoje temos um cenário bastante diferen- 
te do que tínhamos no ano passado. A inflação 
superou o teto da meta, o que não havia ocorrido 
em 2012." 

O economista lembrou que, no começo do 
ano passado, havia uma política nitidamente ex- 
pansionista do governo, com incentivos, desone- 
rações e reduções sucessivas da taxa de juros. 
"Hoje temos o ciclo inverso, com aumento na 
taxa de juros. Isso significa maior rigor e preocu- 
pação do governo com a política de expansão, o 
que está sendo interpretado pelas famílias como 
sinal de dificuldade." 

Para ele, a intensificação das manifestações 
de protesto nas mas. nos últimos meses, tam- 
bém contribuiu para a queda da satisfação ou do 
otimismo do consumidor paulistano. 

Apesar da queda, a confiança do consumidor 
continua positiva. O ICC segue uma escala na 
qual resultados acima de 100 indicam otimismo 
e, abaixo de 100, pessimismo. "O índice está em 
trajetória de queda do otimismo e da satisfação. 
O que notamos é que a queda está se dando de 
maneira muito forte. Houve queda de quase 15% 
nesse índice em menos de 12 meses", disse Car- 
valho. Ele aponta tendência de queda para os 
próximos meses. "Ainda não surgiu nenhum fato 
que venha a indicar que tenhamos uma reversão 
desse processo". 

Dois componentes do índice indicaram retra- 
ção em julho. O índice de Condições Econômi- 
cas Atuais apresentou queda de 7,5%, passando 
de 147,5 pontos em junho para 136,4 em julho. 
Já o índice de Expectativa ao Consumidor teve 
queda de 4,5% em comparação com junho, al- 
cançando 136,9 pontos. 

EDUCAÇÃO 

Alunos do ProUni podem concorrer a bolsas do Programa Institucional 

Alunos de licenciatura do Programa Univer- 
sidade para Todos (ProUni) poderão concorrer 
pela primeira vez a bolsas de estudos do Pro- 
grama Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid). A Coordenação de Aperfeiço- 
amento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
vai oferecer 10 mil bolsas a esses estudantes e 
aos supervisores e coordenadores que os aju- 
darão a desenvolver os projetos inscritos. 

O Pibid seleciona projetos e oferece bolsas 
de R$ 400 a estudantes de licenciatura que de- 
senvolvem atividades pedagógicas em escolas 
públicas. Para desenvolver o projeto, os alunos 
devem ter supervisores, que sejam professo- 
res das escolas, e coordenadores, responsá- 
veis pelo projeto. Eles também são remunera- 
dos com bolsas de R$ 750 a R$ 1.500. Pelo 
programa são repassados ainda os recursos 
de custeio para execução de atividades vincu- 
ladas ao projeto. 

Além das 10 mil bolsas para projetos de 

í. 

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS 

beneficiários do ProUni, a Capes vai oferecer 
62 mil bolsas a alunos dos cursos de licencia- 
tura e a professores das instituições de ensino 
superior e das escolas da rede pública de en- 
sino. De acordo com o edital, o início das ati- 
vidades dos projetos será até março de 2014. 

As propostas deverão ser inscritas a partir 
das 14h do dia 19 de setembro até as 18h do 

dia 4 de outubro de 2013, por um formulário 
eletrônico disponível em: pibid.capes.gov.br. 

A solicitação de senha para o cadastramen- 
to da proposta de projeto deverá ser feita no pe- 
ríodo de 12 de agosto a 25 de setembro. Serão 
selecionados projetos que visem ao aperfeiço- 
amento da formação inicial de professores. 

Sisutec vai oferecer quase 240 mil vagas em cursos técnicos 

O Sistema de Seleção Unificada da Educa- 
ção Profissional e Tecnológica (Sisutec) vai ofe- 
recer 239.792 vagas gratuitas em cursos técni- 
cos. As inscrições estarão abertas de terça-feira 
(6) a 12 de agosto. A seleção dos alunos será 
feita de acordo com a nota no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Nessa seleção será 
usada a nota do Enem 2012. O Sisutec foi lan- 
çado na segunda-feira (5) pelo ministro da Edu- 
cação, Aloizio Mercadante. 

Os candidatos às vagas devem ter concluí- 
do o ensino médio. Do total de vagas, 85% são 
destinadas aos candidatos que cursaram o en- 
sino médio na rede pública ou na rede privada 
na condição de bolsista integral. As vagas são 
ofertadas em instituições da rede pública, priva- 
da e do Sistema S. Os cursos têm de um a dois 
anos de duração, com carga horária entre 800 
e 1.200 horas-aula. A partir deste mês haverá o 

início dos cursos, de acordo com o Ministério da 
Educação. 

Mercadante disse que a oferta de ensino 
técnico profissionalizante é uma alternativa para 
os estudantes que não vão ingressar no ensino 
superior e para quem já está no mercado de tra- 
balho e quer se especializar. "Quem já está no 
mercado de trabalho sabe que se fizer o curso 
cresce mais rápido, melhora os salários e a car- 
reira. Outros que querem entrar no mercado de 
trabalho têm uma excelente opção". 

Os cursos com maior oferta de vagas são 
os ligados á tecnologia da informação, saúde e 
área industrial. Lideram a lista os de técnico em 
informática (23 mil), técnico em enfermagem (14 
mil), técnico em logística (13 mil), técnico em se- 
gurança do trabalho (13 mil) e técnico em redes 
de computadores (11 mil). Os estados onde há 
maior oferta são São Paulo (76 mil), Pernambu- 

co (40 mil), Minas Gerais (27 mil), Paraná (17 
mil) e o Distrito Federal (8 mil). 

A maior oferta de vagas é em instituições 
privadas, que foram selecionadas de acordo 
com o desempenho na avaliação da qualidade 
da instituição e do curso. 

A exemplo do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), a oferta de vagas e a seleção dos inscri- 
tos serão feitas por um sistema informatizado, 
que entrará no ar pelo endereço http://sisutec. 
mec.gov.br. As inscrições terminam no dia 12 de 
agosto e o resultado da primeira chamada será 
divulgado no dia 14. com matrículas nos dias 15 
e 16 de agosto. 

O Sisutec é uma modalidade do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em- 
prego (Pronatec), criado em 2011 com o obje- 
tivo de ampliar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica. 
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VACINA BRASILEIRA CONTRA 
OHIY COMEÇARÁ A SER 

TESTADA EM MACACOS EM 
SETEMBRO 

Uma vacina brasileira contra o vírus 
HIV será testada em macacos a partir de 
setembro, O imunizante, que começou 
a ser desenvolvido em 2001, conseguiu 
bons resultados nas avaliações feitas em 
camundongos. 

"Nos camundongos nós tivemos uma 
resposta muito forte, muito intensa, que 
agora a gente vai desafiar para saber se 
essa resposta é forte assim nos maca- 
cos", explicou um dos responsáveis pelo 
projeto, o pesquisador da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), Edecio Cunha Neto. 

O estudo está sendo conduzido pelo 
Instituto de Investigação em Imunologia, 
vinculado ao Ministério da Ciência, Tec- 
nologia e Inovação (MCTI) e apoiado 
pela Fundação de Amparo ã Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp). Os 
trabalhos também são conduzidos pelos 
pesquisadores da FMUSP Jorge Kalil e 
Simone Fonseca. 

A nova fase de testes é decisiva, uma 
vez que os macacos têm o sistema imu- 
nológico muito mais próximo do humano 
do que os camundongos. "Se no macaco 
nós tivermos uma resposta da força que 
nós tivemos no camundongo, nós temos 
um candidato à vacina muito poderoso", 
diz Cunha. Nesta fase. a vacina será mi- 
nistrada a quatro animais e os pesquisa- 
dores precisarão de ao menos seis me- 
ses para começar a avaliar os resultados. 

O vírus causador da Aids tem uma 
série de características que dificultam a 
criação de uma vacina, apesar das inten- 
sas pesquisas desenvolvidas em todo o 
mundo para isso. Uma delas é a grande 
variação do genoma nas diversas varie- 
dades do vírus. Segundo Cunha, essa 
diferença pode chegar a 20%. "Para nós 
contornarmos isso, nós selecionamos 
'regiões' do HIV que eram muito conser- 
vadas, que não mudavam de um vírus 
para o outro", explicou. 

Os pesquisadores tiveram que iden- 
tificar dentre esse material genético 
que não variava os elementos que são 
reconhecidos pelo sistema imunológi- 
co da maior parte da população. "Nós 
conseguimos fazer isso com auxílio de 
programas de computador e testes quí- 
micos e biológicos", disse o pesquisador, 
explicando o processo de elaboração da 
vacina. 

A partir daí, foi desenvolvido um imu- 
nizante que aumenta a resposta do corpo 
á ação do HIV, atenuando os efeitos da 
doença. "Essa vacina não é capaz de blo- 
quear ou neutralizar os vírus totalmente. 
Ela é capaz de atenuar a infecção, reduz 
a quantidade de vírus que vai replicar", 
diz Cunha. Com isso, a pessoa infectada 
teria menos sintomas da doença e uma 
capacidade muito menor de contaminar 
outras pessoas. "Isso ia significar, ao lon- 
go do tempo, a diminuição de centenas 
de milhares ou milhões de casos novos 
de HIV na população". 

De acordo com o pesquisador, com a 
tecnologia atual, esse é o único modelo 
viável de imunização. A vacina que blo- 
queia completamente a ação do vírus 
"nem em modelo animal tem obtido su- 
cesso". 

Após o teste com o primeiro grupo de 
macacos, a vacina passará por uma nova 
fase de testes, também em símios, com 
uma amostragem maior. "Vai ter peque- 
nas variações na vacina e vai ter vários 
grupos de quatro animais cada um para 
ver qual variação que tem a resposta 
mais forte", detalha Cunha. A partir daí 
será possível passar para os testes em 
humanos. 

O pesquisador ressalta, no entanto, 
que a avaliação de eficácia em larga es- 
cala dependerá de "uma decisão política" 
para o desenvolvimento dessa tecnologia 
no Brasil, devido aos custos envolvidos. 
Seriam 10 mil pessoas avaliadas por cin- 
co anos, com um investimento que varia 
de R$ 100 milhões a R$ 200 milhões. 
"Não é um recurso que um fundo de pes- 
quisa vai financiar", enfatiza. Até agora 
foram investidos, segundo Cunha, R$ 1 
milhão no projeto. Os testes em macacos 
deverão demandar mais R$ 2 milhões, 
segundo a estimativa do especialista. 
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CORINTHIANS, INTER E VASCO 

"Sortudos" do sorteio da Copa do Brasil 

Os duelos das oitavas de final da Copa 
do Brasil deste ano já são conheci- 
dos. Em evento realizado no inicio 

da tarde dessa terça-feira (06), no Hotel 
Windsor, na Barra da Tijuca, a CBF sorteou 
os confrontos da quarta fase da competi- 
ção. A possibilidade de clássicos estaduais 
acontecerem acabou não se concretizando. 
Corinthians, Internacional e Vasco foram os 
"sortudos" e terão pela frente as surpresas 
da competição: Luverdense (MT), Salgueiro 
(PE) e Nacional-AM, respectivamente. 

Se os clássicos estaduais não acontece- 
rão já nas oitavas da Copa do Brasil, duelos 
de grande apelo foram definidos; Grêmio x 
Santos; Palmeiras x Atlético-PR; Atlético-MG 
x Botafogo e Flamengo x Cruzeiro. A tendên- 

cia é que os jogos de ida aconteçam nos dias 
21 e 22 deste mês, com os de volta sendo 
realizados nos dias 28 e 29. Veja todos os 
confrontos abaixo. 

CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL 
Diagrama 1 

1 - Corinthians x Luverdense (MT) 
2 - Grêmio x Santos 
3 - Internacional x Salgueiro (PE) 
4 - Palmeiras x Atlético-PR 

Diagrama 2 
1 - Fluminense x Goiás 
2 - Vasco x Nacional-AM 
3 - Atlético-MG x Botafogo 
4 - Flamengo x Cruzeiro 
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Corinthians, Inter e Vasco terão caminhos mais tranqüilos na Copa do Brasil 

Exame aponta lesão e Guinazú 

para por até três meses 

Spider diz que treinará com Chuck Norris 

para revanche contra Weidman 

Contratado como um grande reforço 
para fortalecer o sistema defensivo do Vas- 
co, o volante argentino Guinazú estreou 
pela nova equipe, no último domingo (04), 
no clássico contra o Botafogo, vencido por 
3x2 pelo rival, no Maracanã. Sua estreia, 
no entanto, não poderia ser pior: o jogador 
ficou apenas 30 minutos em campo, sendo 
substituído com suspeita de lesão na coxa 
direita, confirmada nessa terça-feira (06). 

Segundo o departamento médico do clu- 
be cruz-maltino, o resultado do exame do 
argentino apontou uma ruptura muscular de 
grau 3 no músculo superior da coxa direita, 
o que implica um afastamento do jogador 
por 2 a 3 meses. 

Na próxima semana, o atleta irá fazer 
uma nova ressonância magnética para ava- 
liar se houve redução no edema e na ruptu- 
ra. Também será avaliado se será necessá- 
rio realizar cirurgia. 

: 

Guinázú desfalcará Vasco da Gama nas próximas rodadas do Brasileirão 

'JWk 

Nos últimos anos, o ator de filmes de 
ação Steven Seagal tem sido figurinha certa 
nos bastidores das lutas do ex-campeão dos 
médios do UFC, Anderson Silva. A presença 
de Seagal foi questionada por muitos, mas é 
justificada pelo próprio Spider - que credita o 
espetacular chute que nocauteou Vitor Belfort 
em 2011 à técnica ensinada pelo astro. Mas 
depois da derrota para Chris Weidman, Ander- 
son decidiu aumentar o número de estrelas 
em seu treinamento para a revanche contra o 
norte-americano. 

"Vou treinar e manter o foco para lutar (con- 
tra Weidman) em 28 de dezembro. Mas eu es- 
pero que (a superluta contra Jon Jones) final- 
mente aconteça. Essa é a luta que todos estão 
esperando... Tive um pesadelo com Weidman, 
mas não tenho medo dele. Ele é determina- 
do, mas tem dois braços e duas pernas como 
eu. Agora, vou trazer Chuck Norris (para meu 
camp). Vou trazer tanto Chuck Norris quanto 
Steven Seagal", revelou o Spider durante par- 

Anderson afirma que pode treinar com Chuck Norris para UFC 168 

ticipação no "Programa Pânico" de rádio. 
Mesmo deixando no ar se falava em tom 

de brincadeira ou não, a proposição de Ander- 
son não é infundada. Afinal de contas, Chuck 
Norris é ex-campeão de caratê e, segundo o 
site "Bleacher Report", foi o primeiro ocidental 
a conquistar a faixa preta 8o grau de taekwon- 
do. Será que se pode esperar que o Spider 
aplique um "Roundhouse Kick" no dia 28 de 
dezembro? 
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OS RESULTADOS APARECEM 

QUANDO VOCÊ DÁ UMA 
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