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HOMEM É PRESO AO 

PEGAR CERTIDÃO DE 

ANTECEDENTES CRIMINAIS 

SERÁ QUE A CASA CAI? 

DEFESA CIVIL VISTORIA 

IMPERIAL 

DE ÚLTIMA HORA: 

Um acidente no início da noite de ontem, sexta-feira (08), 

na BR-010, na altura do Atacadão, deixou uma funcionária 

da Unimed com o joelho fraturado. Cleide Muniz Costa, 42 

anos, estava na garupa da moto de seu namorado indo para 

Davinópolis quando os dois foram atingidos por uma carreta 

que ia entrar no Atacadão para descarregar. O acidente 

causou engarrafamento nos dois sentidos da BR-010. 
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Arriscado 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina flagrou um bebê de seis me- 
ses sendo transportado no chão de um automóvel, em frente ao banco da frente da 
passageira. De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu na tarde de quinta-feira 
(7) na BR-282 em Campos Novos, no Oeste catarinense. Os pais foram multados e 
o veiculo retido até que a cadeirinha fosse providenciada. Segundo a PRF, o bebê 
estava no automóvel com os pais, com placas de Irani, Oeste do estado, e encon- 
trava-se nos pés da mãe, de 19 anos. Eles estavam fazendo uma viagem de Ponte 
Serrada, no Oeste, para Palmas, no Paraná, um percurso de aproximadamente 
duas horas em rodovia federal. Após a abordagem, os pais foram multados e o 
carro retido. Conforme a PRF, transportar um bebê de forma inadequada é conside- 
rada uma infração gravíssima, com multa de R$ 191,27. Eles só seguiram viagem 
após a cadeirinha ter sido providenciada. 
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POPULAR 

Endureceu o discurso 

enormrmcM A governadora Roseana Sarney 
endureceu o discurso, hoje (7), du- 
rante agenda de inaugurações nos 
municípios de Codó, São João do 
Sóter e Timon, contra a banda da 
oposição que, segundo ela, apenas 
"fala mal" da família Sarney. Rose- 
ana disse que a oposição "não tem 
assunto para falar", por isso "o úni- 
co assunto deles é falar do Sarney". 
"Nós não subimos em palanque 
para falar mal dos outros. Andamos 
no Maranhão é para mostrar tra- 
balho, inaugurar hospital, entregar 
estradas e promover geração de 
empregos. Os outros falam porque 
não têm assunto para falar. O único 
assunto deles é falar do Sarney. O assunto é só esse, eles não falam 
que o Maranhão vai crescer, que estamos gerando emprego, capaci- 
tando nossos jovens, só sabem é falar mal", desabafou a governadora 
em São João do Sóter, onde foi inaugurado um hospital de 20 leitos. 

Coca-Cola Investigada 

Condenado no 

Dia das Hulheres 

O goleiro Bruno Fernandes foi 
condenado pelo Tribunal de Júri de 
Contagem (região metropolitana de 
Belo Horizonte) na madrugada desta 
sexta-feira (8), Dia Internacional da 
Mulher, três anos depois de uma 
declaração polêmica, na qual afir- 
mou ser normal trocar socos com a 
parceira. "Quem nunca saiu na mão 
com sua mulher?", disse Bruno em 6 

de março de 2010, ao ser questionado sobre um episódio de agressão 
mútua entre o jogador Adriano e a noiva dele. A declaração, feita três 
meses antes da morte de Eliza Samudio, pegou mal e obrigou o goleiro 
a se retratar. Dois dias depois, no Dia da Mulher, ele pediu desculpas, 
citando suas duas filhas. "Eu fui muito mal interpretado, talvez não 
tenha usado o termo certo na declaração. Peço desculpas a todos pelo 
que foi dito. Tenho filhas e as amo muito. Todas as mulheres merecem 
carinho." 

AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, 38 
ANOS 

Em 9 de março de 1975 o governador do 
Maranhão. Pedro Neiva de Santana, inaugura 
a estrada que liga Imperatriz a João Lisboa 
e que foi totalmente asfaltada, passando a 
chamar-se Avenida Pedro Neiva de Santa- 
na. Anteriormente, os nove quilômetros da 
estrada eram só lamaçal e ficava intransitável 
durante diversos meses todo ano. 

GINÁSIO DORGIVAL PINHEIRO DE SOU- 
SA 
Há 41 anos, em 
9 de março de 
1972, o prefeito de 
Imperatriz, Renato 
Cortez Moreira, 
assinava lei de 
criação do Ginásio 
Municipal Dorgival 
Pinheiro de Sousa. 

Na foto, Dorgival está à direita, abraçado a 
Renato Moreira. 

240 TÁXIS EM 1975 
O município de Imperatriz 
limitou a 240 a quantida- 
de de táxis. Eram 220 na 
sede, 12 em Açailândia 
(que ainda era povoado 
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Um comercial da Coca-Cola deve ser avaliado pelo Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentaçâo Publi- 
citária) por ter utilizado a bandeira do Brasil adulterada com o logotipo da empresa. O vídeo com o título de "A 
Copa de Todo Mundo" traz o logotipo da multinacional de refrigerantes ao centro da bandeira nacional, o que 
poderia ser caracterizado como manifestação de desrespeito à bandeira nacional", conforme a legislação. 
Segundo a lei n0 5.700, é proibido "mudar a forma, as cores, as proporções, o dístico [letreiro] ou acrescentar 
outras inscrições" à bandeira nacional. 

COLUNA □□ SANCHES 
Edmilson Sanches 

CONTE ATÉ SEIS,., 
Do ano 2006, quando foi promulgada a Lei 
Maria da Penha, até 2012, o número de 
agressões contra mulheres relatadas ao 
governo federal por meio do serviço Ligue 
180 cresceu mais de 600% (exatamente 
600,29%). A maioria dos casos são agres- 
sões físicas, 57% (as agressões físicas 
aumentaram 433%). Em 2012 foram 88.685 
relatos de agressão; em 2006, registraram-se 
12.664. Pelos meus cálculos, são quase 243 
por dia, mais de 10 por hora. UMA A CADA 
SEIS MINUTOS. 

VIOLÊNCIA SEXUAL 
Foram 18.007 casos em 2012, no Brasil, 
mais de duas mulheres violentadas a cada 
hora. E esse número refere-se apenas às 
mulheres violentadas cujo atendimento foi 
registrado em estabelecimentos de saúde da 
rede pública. Não há como contar os casos 
que deram entrada na rede particular ou que 
foram registrados sob outro nome ou mesmo, 
pela situação de opressão, ameaça e medo, 
sequer chegou ao conhecimento de autorida- 
des médicas e policiais. E quem pratica essas 
violências contra as mulheres brasileiras? De 
60% a 65% SAP pessoas conhecidas das 
mulheres vítimas: é o pai, o padrasto, o avô, 
o namorado, o amante, o vizinho. Inimigos 
íntimos. 

MORTES 
No Brasil, de 2001 a 2010 foram assassina- 
das 43.700 mulheres. De 1980 a 2010 foram 
92.000 mulheres mortas. O Brasil tem a subi- 
da "honra" de ser o 7° (sétimo) país que mais 
mata suas mulheres em todo o mundo. Em 
todo o planeta Terra. 7 em cada 10 mulheres 
sofrem ou sofrerão violência durante sua vida. 
No maior país do mundo, os Estados Unidos, 
o governo já gasta com a violência doméstica 
5 bilhões 800 milhões de dólares todo ano. 

de Imperatriz) e 8 no povoado Itinga (hoje 
município de Itinga do Maranhão). A lei que 
autorizava a expedição dessa quantidade 
de alvarás para táxis foi assinada em 9 de 
março de 1975 pelo engenheiro Antônio 
Rodrigues Bayma Júnior, que era interventor 
estadual em Imperatriz. Atualmente Impera- 
triz tem mais de 600 táxis. 

NÚMEROS CONCRE- 
TOS 
O setor de materiais 
de construção está em 
festa ~ em Imperatriz 
e no Brasil. Em todo 
o país, a venda de 
materiais de construção 
no varejo deverá somar 

R$ 119,24 bilhões em 2013, aumento de 
26,4% em relação a 2012. São números do 
IBOPE e referem-se somente ao material de 
construção destinado para reformas residen- 
ciais e pequenas construções. A explicação; 
aumento da renda, aumento da capacidade 
de consumo, maior quantidade e maior diver- 
sidade de linhas de crédito para as famílias. 

NÚMEROS VIOLENTOS 
CONTRA A MULHER 

llt 
ü 
ti 
tt 

iü 

- DEU AZAR 

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

Citando o famoso dito popular; 'De boas 
intenções o inferno tá cheio', podemos 
traçar um paralelo entre a já amiga íntima 
da nossa Corneta, VBL, e o nosso que- 
rido time, Imperatriz. Cheia de denúncias 
por conta do descaso com a população 
da cidade, a VBL decidiu limpar um pouco 
sua barra e patrocinar o cavalo manco 
que é o Imperatriz. É claro que o jornal 
reconhece a importância de se investir 
no esporte local, mas quando a empresa 
não consegue nem fazer o seu trabalho de 
casa direito, acaba ficando difícil conser- 
tar a bagunça dos outros. Não sabemos 
de quanto é esse patrocínio da VBL, mas 
para uma empresa que vive reclamando 
poucos lucros e que paga mal seus funcio- 
nários, qualquer centavo deve fazer falta 
né? E parece que todo o peso da VBL 
acabou se refletindo no jogo do Imperatriz 
desta quinta-feira (07), o time não con- 
seguiu fazer nem um golzinho na partida 
contra o Maranhão. Vai dar azar assim lá 
na caixa prego! 

- CADÊ BUZUCA? 
O vereador Buzuca recebeu alta de sua 
internação desde a última quinta-feira 
(07), e até agora não se apresentou na 
Delegacia em virtude do acidente do últi- 
mo fim de semana, em que duas pessoas 
morreram. Porque será que o vereador 
anda fugindo dessa obrigação? E a cole- 
tiva de imprensa que foi anunciada pelo 
assessor da prefeitura, cadê? Todos es 
peravam pela alta médica do vereador 
para que o acidente fosse esclarecido. 
Os questionamentos são muitos; Buzuca 
estava realmente alcoolizado? Qual era a 
sua velocidade? O motociclista avançou a 
preferencial? Tudo isso pode ou não ser 
esclarecido pelo vereador, basta que ele 
apareça na delegacia para dar sua versão 
dos acontecimentos. 

- TIREM SUAS CONCLUSÕES 
Em sessão tumultuada por protestos e 
com os votos mínimos necessários, o de- 
putado federal evangélico Marco Felicia- 
no (PSC-SP) foi eleito nesta quinta-feira 
(07) presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara. Além de presidente 
da igreja Tempo de Avivamento e contrário 
ao casamento gay e ao direito ao aborto, 
o parlamentar é uma figura polêmica, alvo 
de processo por estelionato no Supremo 
Tribunal Federal, acusado de ter faltado 
a um evento pelo qual recebeu pagamen- 
to. Também responde a ação no STF por 
homofobia: foi denunciado no início deste 
ano pelo procurador-geral da República, 
Roberto Gurgel, que considerou discrimi- 
nação uma das mensagens de Feliciano 
no seu Twitter, que dizia; "A podridão dos 
sentimentos dos homoafetivos leva ao 
ódio. ao crime, à rejeição". Já o deputado 
Jean Willis lembrou-se de uma publicação 
que o pastor fez também em seu Twitter 
sobre os negros: "Africanos descendem 
de ancestral amaldiçoado por Noé. Isto 
é fato". Recentemente foi divulgado um 
vídeo nas redes sociais onde o deputado 
usa a religião para tirar dinheiro dos fiéis. 
Em ação, Marcos Feliciano foi filmado na 
hora de tomar dinheiro, moto e até cartão 
de crédito de crentes à espera de graças 
divinas. Entre alguns trechos do vídeo, 
o pastor Feliciano pede para doarem R$ 
1.000, mas para quem não tem o valor, o 
pastor incita a doar "apenas R$ 500". Um 
dos fiéis doa o cartão e Feliciano diz: "É a 
última vez que eu falo. Samuel de Souza 
doou o cartão, mas não doou a senha. Aí 
nâo vale. Depois vai pedir o milagre pra 
Deus e Deus nâo vai dar e vai falar que 
Deus é ruim". Caros leitores do Jornal 
Correio Popular, será que um cara desses 
que tanto recrimina as minorias deveria 
presidir justamente a comissão que teori- 
camente deve defender as minorias? Que 
cada um possa tirar sua conclusão acer- 
ca dos fatos, mas para aqueles que não 
concordam, já está disponível na internet 
no site http://www.avaaz.org/ uma petição 
para que Marcos Feliciano se afaste da 
comissão. 
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►NA PORTA DE CASA 

Ex-funcionário da prefeitura é executado 

JORGE VICENTE DE ARAÚJO 
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O executor atirou sem levar nem um pertence da vítima 

Antônio Pinheiro 

Assaltantes em uma moto Broz, verme- 
lha, executaram o ex-funcionário da 
Prefeitura de Imperatriz, Jorge Vicente 

Araújo, 63 anos. A vítima estava sentada em 
uma cadeira na frente de sua residência, na 
Rua Ricardo Prado, N0 63, entre Rua 3 e Rua 
4, bairro Bacuri, quando dois homens chega- 
do em uma moto e um deles teria perguntado 
por uma pessoa. A vítima falou que não co- 
nhecia quem eles procuravam e, em seguida, 
o garupa teria sacado o revólver e dado voz 

de assalto. 
Populares informaram que o executor efe- 

tuou toda a descarga do revólver, dois tiros 
ainda acertaram o portão da residência. Seu 
Jorge era proprietário de um codomínio próxi- 
mo à residência. Após os tiros, os assassinos 
fugiram sentido rua Osvaldo Cruz. A perícia 
demorou chegar ao local porque tinha ido a 
Açailândia. A Polícia Militar de imediato fe- 
chou as saídas da cidade. Até às 21h, nenhum 
dos suspeitos tinha sido localizado. Este foi o 
segundo assassinado registrado no mês de 
março. 

Coordenadores da Rede Municipal 

discutem violência na escola 

-Violência no ambiente escolar" foi tema 
da formação continuada com coordenado- 
res pedagógicos da rede municipal de en- 
sino de Imperatriz. A proposta foi resultado 
das ações realizadas pela Secretaria Mu- 
nicipal de Educação (SEMED), através do 
Serviço de Orientação Educacional (SOE). 

Ivetilde Delgado, coordenadora 
geral do Setor Pedagógico da SEMED ex- 
plica em que consiste o SOE. "O Serviço 
de Orientação Escolar (SOE) que realiza 
em toda a rede municipal acompanhamen- 
to de alunos que apresentam dificuldade de 
aprendizagem e de comportamento através 
de atendimentos individuais e em grupo, 
como; reuniões, palestras educativas, con- 
versas com os pais e auxilio à gestão es- 
colar. Com esse objetivo, a SEMED desen- 
volve programas como; Escola que Protege, 
Mais Educação e CRESCER; além dos pro- 
gramas em parceria com a Policia Militar; 
PROERD e GEAP". 

Ivetilde explicou também que o SOE 
realiza palestras e formações continuadas 
com professores, coordenadores e gesto- 
res de acordo com a necessidade das esco- 
las, como é o caso desta reunião específica. 

"De acordo com a necessidade e a rea- 
lidade das nossas escolas, decidimos reali- 
zar a primeira reunião com coordenadores 
pedagógicos das escolas objetivando tratar 
um tema muito relevante na atualidade que 
é Violência no ambiente escolar. Esta temá- 
tica geral foi trabalha através de um filme 
sobre bullying, sistematização de slides, 
explicações, atividades, questionamentos e 
discussões". 

Ovídia Almeida, orientadora educacio- 
nal e coordenadora do SOE explica os pro- 
jetos desenvolvidos nas escolas: 

Projeto Escola que Protege; visa mo- 
bilizar escolas da rede municipal de ensino 
para o desenvolvimento de ações e projetos 
pedagógicos voltados para o enfrentamento 
e prevenção das diferentes formas de vio- 
lência contra criança e adolescente, bem 

como para a efetivação e defesa dos seus 
direitos, O projeto já atendeu cerca de 1,200 
alunos, 1300 pais e responsáveis e 200 
gestores, coordenadores e professores. 

Programa CRESCER: prevê ações de 
combate à evasão e fracasso escolar atra- 
vés do acompanhamento da infrequência 
por meio da FICAI - Ficha de Monitoramento 
e Acompanhamento do Aluno Infrequente. 
O Programa conta com a parceria do Minis- 
tério Público, Conselhos Tutelares. Atende 
pais, alunos e professores. 

Mais Educação: Em Imperatriz, o Pro- 
grama Mais Educação funciona desde 2010 
e, este ano atende 2704 alunos em 20 es- 
colas da Rede Municipal de Ensino. O pro- 
grama aumenta o tempo de permanência 
do aluno na escola por meio de atividades 
optaíivas que foram agrupadas em macro- 
campos como acompanhamento pedagógi- 
co, meio ambiente, esporte e lazer, direitos 
humanos, cultura e artes, cultura digital, 
prevenção e promoção da saúde, educo- 
municação, educação científica e educação 
econômica, Tem como público-alvo estu- 
dantes que estão em situação de risco, vul- 
nerabilidade social e sem assistência; além 
de estudantes em defasagem série/idade. 

PROERD: Funcionando em Impera- 
triz desde 2007, o Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência 
(PROERD) é realiza em escolas públicas e 
particulares, no 5o ano e 7o ano do Ensino 
Fundamental, palestras educativas e ações 
de combate ao uso de droga e violência. No 
último ano, 1.850 alunos participaram das 
ações. 

GEAP; O Grupo Especial de Apoio às 
Escolas (Geap) da Policia Militar realiza 
rondas escolares e passa aos alunos orien- 
tações de como evitar a violência, drogas e 
o álcool, além de repassar informações so- 
bre bulliing e alguns cuidados pertinentes a 
internet principalmente sobre redes sociais. 

Homem é encontrado morto com profundo 

corte no pescoço e várias perfurações 
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A vitima tinha 40 anos e era conhecida como Flamenguista 

Antônio Pinheiro 

Nas primeiras horas de ontem (08), popula- 
res encontraram no final da rua XV de Novem- 
bro, em um matagal da Vila Ipiranga, o corpo 
de um homem. O achado de cadáver mostrou 
que a vítima foi morta com vários cortes e per- 
furações de arma branca. Um grande corte no 
pescoço quase separou a cabeça do corpo e 
havia mais dois na mão direita e no joelho da 
vítima, além de muitas perfurações na barriga e 
uma nas costas. 

A vítima foi identificada como sendo de Ed- 

son Vieira da Silva, 40 anos, conhecido como 
Flamenguista. Pessoas que residem próximo 
ao local informaram à polícia que a vítima, jun- 
tamente com outras pessoas, vinha todos os 
dias usar droga no local nos fins de tarde. 

Edson Vieira era morador da rua Santa Lu- 
zia, bairro Invasão. O perito do IML esteve no 
local onde foram feitos os primeiros procedi- 
mentos. Próximo ao corpo, foi encontrado um 
boné e uma camiseta. Um morador informou 
que a esposa de Flamenguista esteve no final 
da tarde anterior ao crime à procura do mesmo. 
Este é o primeiro assassinato do mês de março. 

66 motos e quatro veículos são apreendidos 

em operação da PM e SETRAN 

Onze viaturas deram suporte à operação 

Antônio Pinheiro 

Uma grande operação realizada na noite 
de quinta-feira (07) pela Polícia Militar com 
o apoio da SETRAN fez a apreensão de 46 
motos, quatro automóveis e um caminhão. To- 
dos os veículos foram levados para o pátio da 
CIRETRAN. A operação foi comandada pelo 
comandante do 3o BPM, Cel. Edeilson Carva- 
lho, tendo a participação de cinco oficias, 48 
praças e seis agentes de trânsito. 

Onze viaturas e dois guinchos estiveram 

dando suporte. A operação foi dividida em 
onze frentes de blitz, montadas simultanea- 
mente em pontos estratégicos da cidade. Fo- 
ram feitos 95 Autos de Infração de Trânsito, a 
maioria de pessoas não habilitadas. 

O Cel. Edeilson informou que o objetivo 
desta operação é a fiscalização de trânsito 
para diminuir o número de acidentes que vêm 
ocorrendo na cidade. Disse, também, que a 
operação não foi só desta vez, pois no final de 
semana as blitzes vão ser intensificadas. 

Homem é preso ao pegar certidão de 

antecedentes criminais 

Antônio Pinheiro 

Ontem (08), um homem recebeu voz de 
prisão dentro do fórum Henrique de La Roque 
no momento em que ia pegar uma certidão de 
antecedentes criminais. Jonas Moura da Silva 
foi detido pelos oficiais de Justiça P. Costa e 
Cezar. Contra ele havia um mandado de pri- 
são expedido pelo juiz Ernesto Guimarães Al- 
ves, titular da 3a Vara Criminal. 

O mandado foi emitido em 05 de novem- 
bro de 2010, de acordo com o Artigo 157, pa- 
rágrafo II, por assalto a Inês Pereira. Jonas é 
morador da rua Paraíba, bairro Nova Impera- 
triz. Uma viatura da Polícia Militar auxiliou os 
oficiais na condução do acusado até a Dele- 
gacia Regional de Segurança, onde o mesmo 
ficará aguardando a decisão da Justiça. 

Na Regional de Segurança, outro caso 
semelhante foi registrado na tarde de ontem. 

Gildemar Fernandes do Espírito Santos, 37 
anos, recebeu voz de prisão no momento em 
que estava tentando registrar uma ocorrência 
policial sobre a perda de sua Carteira de Tra- 
balho. Quando o agente colocou o nome de 
Gildemar no SIGO, o alarme acendeu confir- 
mando que o mesmo tinha um mandado de 
prisão. 

De imediato, os agentes entraram em con- 
tato com o fórum, que confirmou o mandado 
expedido pela juíza Samira Barros Helluy, da 
5a Vara Criminal. O mesmo iria prescrever no 
mês de junho, mas seria renovado. Gildemar 
foi citado no Artigo 155 por furto qualificado, 
sendo condenado a 4 anos de reclusão. Ele já 
esteve preso por um período, mas tinha sido 
colocado em regime aberto, sendo que uma 
vez por mês teria que se apresentar na casa 
de assistência ao albergado, porém nunca 
compareceu. 
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►NÃO VAI CAIR 

Shopping é vistoriado pela Defesa Chnl 

, V, . 

Agentes da Defesa Civil realizaram vistoria no Imperial Shopping em janeiro e março deste ano 

Hyana Reis 

Para todos que acreditam que o recém- 
-inaugurado Imperial Shopping irá 
desmoronar, a Defesa Civil garante 

que não há esse risco após duas vistorias 
realizadas em janeiro e março deste ano em 
todo o prédio do novo centro comercial de 
Imperatriz. 

Os boatos sobre o possível desmorona- 
mento do shopping se espalharam recen- 
temente pela cidade, algumas pessoas até 
deixaram de freqüentar o local. É o caso de 
Adriana Almeida, "depois dos boatos que o 
prédio ia cair eu fiquei com muito medo de 
voltar lá, têm lojas que eu adoro e tudo, mas 
preferi não arriscar", confessa a estudante. 

Um risco inexistente, de acordo com Fran- 
cisco das Chagas, superintendente da Defe- 
sa Civil. Ele afirma que todo o prédio foi vis- 
toriado pelo órgão. "Em janeiro, fizemos uma 
vistoria em todo o prédio do Imperial Shop- 
ping. do subsolo à cobertura, todas as alas 
administrativas e os corredores". Um pedido 
feito pelo próprio shopping, de acordo com 
Francisco das Chagas, "foi uma solicitação 
da própria direção administrativa do empre- 
endimento para que pudessem se enquadrar 
nas normas". 

O superintendente comenta o resultado 

das vistorias, "na primeira vistoria, foram 
detectadas algumas medidas que teriam 
que ser tomadas na parte de extintores, si- 
nalização e lâmpadas de emergência. Foi 
feita uma notificação e demos 60 dias para 
regularização". Após o vencimento do prazo, 
os agentes voltaram a fazer uma nova fiscali- 
zação, "na última fiscalização, esta semana, 
fizemos o retorno e comprovarmos que está 
dentro dos padrões para emitirmos o certifi- 
cado anual". 

Francisco das Chagas garante que o des- 
moronamento não passou de boatos. "Na re- 
alidade, é uma obra de bastante segurança, 
uma acidente desta natureza não tem porque 
acontecer, é um boato fantasioso e sem fun- 
damento. A população pode ficar tranqüila, o 
shopping é bastante seguro, tem um projeto e 
uma engenharia bem feita e tenho convicção 
que esta tragédia não chegará a acontecer". 

LOJAS- Na próxima semana, a Defesa 
Civil informou que fará fiscalizações nas lojas 
do Imperial Shopping para atestar medidas 
de segurança, principalmente de incêndio. 
"Notamos que muitas lojas do empreendi- 
mento não têm extintores ou sinalização de 
emergência, e nós iremos fiscalizar e notifi- 
car os que não tiverem seguindo as normas", 
garante o superintendente. 

Professora da UFMA recebe título de Amigo 

do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) 

No último dia 4. a professora do curso de 
Pedagogia da Universidade Federal do Ma- 
ranhão, campus Imperatriz, Herli de Sousa 
Carvalho, recebeu o título "Amigo do Centro 
de Lançamento de Alcântara - CLA". Esse ti- 
tulo foi concedido às personalidades que, no 
âmbito de suas atribuições profissionais, ma- 
nifestam especial carinho para com o Centro 
de Lançamento de Alcântara e contribuem 
com ajuda e cooperação para o sucesso do 
Programa Espacial Brasileiro. 

O evento em comemoração ao 30° ani- 
versário do CLA. no município de Alcânta- 
ra, a 421km de São Luís. contou com uma 
ampla programação com Missa em Ação de 
Graças, Concerto Sinfônico, Cerimônia Mili- 
tar e uma apresentação da Esquadrilha da 
Fumaça. 

O título de "Amigo do CLA" foi concedido 
à professora da UFMA em reconhecimento 
às atividades realizadas pelo Grupo ALMA 
- Alcântara Maranhão: reescrevendo a histó- 
ria dos quilombolas no Maranhão, que tem 
como objetivo escrever um livro que conte 
a história e mostre os avanços e tradições 
das comunidades quilombolas do Maranhão, 
e ainda assim, tentar contribuir para a reso- 
lução de problemas sociais dos moradores. 
O projeto, que realiza atividades nos eixos 
de pesquisa e extensão, conta com alunos 
de sete cursos do campus de Imperatriz, 
além de representantes do Centro de Cultura 
Negra Negro Cosme e da Coordenação de 
Igualdade Racial. 

Com o objetivo de propor o debate entre 
o CLA e as comunidades quilombolas, em 
julho de 2012, durante a reunião anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência 2012 (SBPC), realizada na UFMA, o 
grupo participou de uma mesa-redonda com 
integrantes apresentando diferentes pontos 
de vista sobre a questão dos quilombolas. Na 
oportunidade, participaram, além da coorde- 
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Grupo Alma faz resgate 

nadora do Alma, Herli Carvalho, moradores 
das comunidades quilombolas, representan- 
tes do Centro de Lançamento de Alcântara 
(CLA) e do Alcântara Cyclone Space (ACS). 

Tanto o CLA, quanto o ACS participaram 
também do II Colóquio Internacional Memó- 
rias, Diversidades e Identidades, promovido 
em novembro pelo Grupo Alma. 

A coordenadora do Grupo, Herli Carva- 
lho, fala da emoção de receber o titulo Amigo 
do CLA na semana em que o Grupo Alma 
completa três anos de atividades (07 de mar- 
ço). "Ficamos muito felizes com o reconhe- 
cimento das comunidades pelo trabalho que 
o Alma desenvolve; quando esse reconhe- 
cimento vem de instituições como o CLA, a 
nossa satisfação é dupla. Essa homenagem 
se estende aos alunos, parceiros e principal- 
mente para os quilombolas. É para eles que 
realizamos nosso trabalho". 

Lançado 1° Plano de Políticas a 

Públicas para Mulheres 
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O lançamento ocorreu no auditório da Universidade Aberta do Brasil e reuniu representantes das secretarias do município 

Hyana Reis 

Em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher, comemorado nesta sexta-feira 
(8), a Secretaria da Mulher apresentou o 1° 
Plano de Políticas Públicas. O lançamento 
reuniu representantes de todas as secreta- 
rias do município e o prefeito Sebastião Ma- 
deira, no auditório da Universidade Aberta 
do Brasil (UAB). 

Os gestores do município assinaram um 
termo de compromisso para executar o Pla- 
no de Políticas Públicas. "O objetivo principal 
é que cada secretário cumpra sua parte para 
que seja implantado este plano para as mu- 
lheres", afirma Francely Feitosa, membro do 
Conselho de Mulheres do município. 

O plano foi elaborado pela secretária de 
Políticas Públicas para Mulheres, Conceição 
Formiga. "É resultado de uma pesquisa e es- 
tudo das necessidades das mulheres de Im- 
peratriz", afirma a secretária. O projeto inclui 
8 capítulos com mais de 120 ações em vários 
segmentos. 

Entre as prioridades do plano estão a 
autonomia econômica das mulheres, além 
de igualdade no mundo do trabalho, "que- 
remos promover a autonomia financeira das 
mulheres", afirma Francely Feitosa. A educa- 
ção também está citada no projeto com uma 

ação prevista de capacitação de igualdade 
de gêneros aos educadores do município. 

O projeto também prevê uma ação para 
reduzir a mortalidade de câncer de mama 
em mulheres. Para isso. a prefeitura deverá 
investir em campanhas de prevenção à do- 
ença. O enfretamento à violência contra as 
mulheres e o desenvolvimento sustentável 
com direito a moradia digna e infraestrutura 
também constam no plano. Foi citado ainda a 
criação de um centro de cultura popular vol- 
tado para as mulheres por meio de uma par- 
ceira com a Fundação Cultural de Imperatriz. 

"Aumentar e incentivar a participação da 
mulher em espaço de poder e decisão" tam- 
bém foi citado como prioridade. A vereadora 
Fátima Avelino, que compareceu ao lança- 
mento, comentou que gostaria de ver mais 
mulheres na Câmara de Vereadores: "Temos 
3 mulheres na Câmara, e esse número pre- 
cisa ser ampliado. Fiquei feliz em ver que o 
plano inclui essa ação de incentivo". 

O prefeito Sebastião Madeira encerrou 
a reunião afirmando que espera que o pla- 
no seja cumprido ao longo de seu mandato, 
e finalizou parabenizando as mulheres pelo 
seu dia. "As mulheres desta gestão estão de 
parabéns pelo seu belíssimo trabalho e só 
posso dizer que a prefeitura vem investindo e 
continuará investindo cada vez mais nelas". 
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O Shopping do coração da cidade! 

SEMANA DA MULHER 

DIA: 08/03/2013 ■ SEXTA-FEIRA 

MULHER ACOMPANHADA NÍO PAGARÁ ENTRADA 

NO CINEMA INCLUINDO A SALA 3DE MAIS 

ESTACIONAMENTO GRÁTIS 

OBS: DISTRIBUIÇÃO DE ROSAS VERMELHAS 



►GOVERNADORA EM TIMON 

Roseana participa de aula inaugural do Cetecma 

O início dos cursos de qualificação pro- 
fissional oferecidos pelo Governo do 
Estado nos Centro de Capacitação 

Tecnológica do Maranhão (Cetecma), nes- 
te primeiro semestre de 2013, foi marcado 
por aula inaugural no município de Timon, 
realizada no Lions Clube, nesta quinta-feira 
(7), com presença da governadora Roseana 
Sarney e da secretária de Estado da Ciên- 
cia, Tecnologia e Ensino Superior, Rosane 
Guerra. A aula foi transmitida, por meio de 
videoconferência, a seis mil alunos nos 11 
polos do Cetecmas, instalados em diferentes 
regiões do Estado. 

A governadora ressaltou que o governo 
tem programas que são sucesso e que dão 
resultados positivos para o cidadão, como 
o Maranhão Profissional e o Estágio Viva 
Primeiro Emprego, que depois de qualificar 
mão de obra, gera inclusão no mercado de 
trabalho, com emprego e renda para mara- 
nhenses. "Estamos fazendo uma política de 
governo de atração de negócios e investi- 
mentos para nosso estado e esses cursos 
irão qualificar mão de obra local para investi- 
mentos que se instalam no estado", explicou. 

Os alunos vão participar dos cursos de 
Auxiliar de Agronegócio, Auxiliar de Insta- 
lações Elétricas. Auxiliar de Eletrônica de 

Membros do Grupo Gestor Estadual do 
Programa Agricultura de Baixo Carbono- 
ABC se reuniram, esta semana, no auditório 
da Agência Central do Banco do Nordeste 
em São Luís, para discutir os avanços do 
programa no Maranhão e a criação de pro- 
jetos para subsidiar a elaboração do Plano 
Estadual, cuja conclusão está prevista para 
o primeiro semestre deste ano. 

De acordo com presidente do Comitê 
Gestor Estadual do Plano ABC no Mara- 
nhão, Luiz Coelho, conhecer a realidade e 
o potencial agropecuário do Maranhão é de 
extrema importância para a elaboração do 
Plano Estadual. Na reunião, foi decidida a 
criação de uma comissão para elaborar um 
projeto de diagnóstico situacional das prin- 
cipais regiões do estado, com o objetivo de 
conhecer as potencialidades de cada uma. 

O projeto terá apoio dos técnicos da 
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuá- 
ria e Extensão Rural (Agerp) e dos Bancos 
do Brasil e do Nordeste. "Não se pode fazer 
um plano como esse sem que se busque a 
participação dos atores envolvidos no cená- 
rio produtivo do estado, ou seja, técnicos, 
produtores e entidades", afirma Luiz Coelho. 

O diagnóstico será elaborado por uma 
comissão formada por representantes da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecu- 
ária e Pesca (Sagrima), Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Uni- 
versidade Estadual do Maranhão (Uema), 
Banco do Brasil e Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

"Nós no Maranhão não estamos atra- 
sados em relação aos demais estados do 
Brasil. Em alguns estados sequer existe um 
grupo gestor, e já realizamos seminários 
de sensibilização e oficinas de capacitação 
para técnicos agropecuários e produtores 
interessados em investir nos sistemas pro- 
dutivos de baixa emissão de carbono", afir- 
ma Luiz Coelho. 

Dentre os avanços apresentados está o 
ciclo de seminários sobre "Solos e Serviços 
Ambientais" que será realizado em parceria 

Manutenção, Auxiliar de Contabilidade/Infor- 
mática, Auxiliar de Telecomunicações, Auxi- 
liar Administrativo/Informática e Montagem e 
Manutenção de Micro. Cada turma oferece 
30 vagas e cada curso tem carga horária de 
160 horas, divididas em 100 horas aulas pre- 
senciais mediadas por tecnologia e 60 horas 
de estudos dirigidos. 

Ao ingressar nos cursos oferecidos pelo 
Cetecma, os alunos passam a integrar tam- 
bém a plataforma do Programa Maranhão 
Profissional, que somente em 2012 formou 
cerca de 110 mil pessoas. 

É nessa estatística que o jovem Felipe 
Melo, 24 anos, deseja entrar. Ele inicia um 
novo momento em sua vida no curso de Auxi- 
liar de Contabilidade e reconhece o incentivo 
do Governo do Estado. "Assim como eu, es- 
tamos todos aqui agradecidos à governadora 
pelo investimento e oportunidade que nos dá 
com os cursos. Eu tenho boas expectativas e 
vou aproveitar para aprender, crescer e me- 
lhorar de vida", declarou. 

A secretária de Ciência e Tecnologia, Ro- 
sane Guerra, destacou que os cursos do Ce- 
tecma visam qualificar jovens e adultos am- 
pliando as chances de inserção no mercado 
de trabalho. "A governadora nos autorizou a 
ampliar e criar mais duas mil vagas. Teremos 

com a Universidade Estadual do Maranhão. 
O primeiro seminário está marcado para 15 
de abril, dia em que se comemora o Dia Na- 
cional da Conservação do Solo. Será rea- 
lizado no auditório do Sebrae com o tema: 
"Conservação de Solos". O evento é gratuito 
e destinado a técnicos, produtores e pesqui- 
sadores. Em seguida serão realizados se- 
minários com os temas "Serviços ambien- 
tais, ciclos biogeoquímicos e solos" (22/04), 
"Matéria orgânica: propriedades, funções e 
dinâmica" (23/04), "Da argila até o solo; uma 
viagem biogeoquímica" (27/04) e "Física do 
solo" (09 a 11/05). 

PRIORIDADE 
O Programa ABC é uma das priorida- 

des do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, e tem como objetivo promo- 
ver a redução das emissões de gás carbono 
na atmosfera. Para isso, o Governo Federal 
disponibilizou linhas de crédito especiais 
através dos bancos oficiais (Banco do Bra- 
sil, Banco do Nordeste e Banco da Amazô- 
nia). 

Produtores que adotarem práticas sus- 
tentáveis em suas propriedades têm mais 
facilidade de acesso a essas linhas de finan- 
ciamento, contando com limite de crédito de 
até R$ 1 milhão e taxa de juros de 5%. 

Além do presidente do Comitê Gestor 
Estadual do Plano ABC no Maranhão e re- 
presentante da Sagrima, Luiz Coelho, esta- 
vam presentes na reunião, Maria de Araújo 
e Pedro Menezes, representantes da Secre- 
taria de Estado de Meio Ambiente (Sema), 
Antônio Carlos de Freitas, representante 
da Embrapa Cocais; Sandra Maria Sá e Lu- 
ciano Cavalcante, representante da Uema; 
Edvaldo Coqueiro e Djalma Guedes, repre- 
sentantes do Banco do Nordeste; Genilson 
Santana e Álvaro Cardoso, representante 
do Mapa; João da Graça de Carvalho, re- 
presentante da Secretaria de Estado do De- 
senvolvimento Econômico e Social (Sedes) 
e Jardiane Cristina Viégas, representante 
do Banco do Brasil. 

mais três mil vagas, graças a parceria com 
a Seduc", afirmou. Ela observou que o Ma- 
ranhão Profissional aproxima alunos do mer- 
cado empresarial, uma vez que o conteúdo 
aprendido na sala de aula pode ser utilizado 
na experiência prática nas empresas. 

Também participaram da solenidade os 
secretários de Estado Luis Fernando Sil- 
va (Infraestrutura); Hildo Rocha (Cidades e 
Desenvolvimento Urbano): Sérgio Macêdo 
(Comunicação): e José Ribamar Vieira (Ga- 
binete Militar): prefeito de Timon, Luciano 
Leitoa; presidente da Assembléia Legislativa, 

Arnaldo Melo; deputados estaduais Alexan- 
dre Almeida, Edilázio Júnior, Antonio Pereira; 
deputado federal Sétimo Waquim; prefeitos, 
vereadores e lideranças políticas da região. 

Nas regionais, autoridades também par- 
ticiparam da aula inaugural. Em Bacabal, o 
prefeito José Alberto; o secretário de Estado 
do Trabalho e Economia Solidária, José An- 
tonio Heluy; deputado estadual Roberto Cos- 
ta; e o coordenador executivo do Programa 
Maranhão Profissional, Fernando Lima. Em 
Chapadinha, o ato teve presença da prefeita 
Ducilene Belezinha. 

Agricultura de Baixo Carbono 

avança no Maranhão 

No Maranhão já existem experiências bem sucedidas de sistemas agrícolas com baixa emissão de carbono 
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Governadora Roseana e demais autoridades descerram placa de inauguração da Delegacia Regional 

UNBTED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
Rua Ceará, 701- Centro - CEP 65901-610 

Fone (99) 3525-3398 - Fax (99) 3523-3400 
CNPJ 07.057.185/0001-10 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O PERÍODO DE 
2013/2014 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO -2012 
DESTINAÇÀO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2012 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

1*, e 3* Convocações 

O Presidente da UNIMED IMPERATRIZ - COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os 
senhores cooperados para, em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 20 
de Março de 2013, às 17h, em T (primeira) CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 
dos cooperados; às 18h, em 2a (segunda) CONVOCAÇÃO, com a presença de metade 
mais 01 (um) dos cooperados; ou ainda, às 19h, em 3a (terceira) CONVOCAÇÃO, 
com qualquer número de sócios presentes, para deliberarem sobre a pauta abaixo 
registrada. A Assembléia realizar-se-á na sede da Associação Médica de Imperatriz - 
AMI, localizada na Rua Goriolano Milhomem, 39 - Centro, nesta cidade de Imperatriz 
(MA), tendo em vista no momento não haver espaço adequado na sede da Cooperativa 
para sua realização. 

ORDEM DO DIA - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (DIA 20 DE MARCO 
DE 20131 

í. Apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Geral e Demonstrativo de Resultados, 
acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2012; 

2. Destinaçâo dos resultados do exercício de 2012; 
3. Eleição dos Novos Membros do Conselho Fiscal para o período de 2013/2014; 
4. Assuntos Diversos. 

Nota: O número de Cooperados nesta dataé de 179 (cento setenta e nove) cooperados. 

PES 
Presidente 

EDITAL PUBLICADO NO JORNAL "CORREIO POPULAR" 
NOS DIAS 09; II E 12 DE MARÇO DE 2013. 



CORREIO Imperatriz-MA 
Sábado, 09 março de 2013 
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"O elevador sem funcionar e o estádio não ter uma rampa, cadeiraníe que vai ao estádio tem que ser 
carregado por várias pessoas, a administração do estádio precisa urgentemente resolver estes problemas 
disse um blogueiro em seu perfil no Facebook. 

a Bronçap 

A voz da comunidade 

Falta de rampas no estádio Frei Epifânio 

A postagem de um blogueiro sobre a falta 
de acessibilidade no estádio Frei Epifâ- 
nio D'Abadia foi feita em seu perfil no 

Facebook, logo após a partida entre Imperatriz 
e Maranhão, jogo válido pelo Campeonato Ma- 
ranhense 2013, na noite da última quinta-feira 
(07). Como em outros jogos, desde que o es- 
tádio foi reinaugurado em 2010, cadeirantes, 
idosos e pessoas com tipos diversos de defici- 
ência física têm dificuldade em acompanhar as 
partidas das arquibancadas. 

Não foi a primeira vez que um cadeirante 
precisou receber ajuda para subir a escadaria 
que dá acesso à área coberta do estádio. No 
mesmo local existe um elevador, que a exem- 
plo do placar eletrônico, nunca funcionou. E 

até funcionou, cerca de uma semana atrás, 
quando um professor de Educação Física foi 
testar o equipamento e desabou de uma altura 
considerável. O mestre sofreu fraturas em al- 
gumas partes do corpo e ainda está internado 
no Hospital Municipal de Imperatriz. 

A postagem feita pelo blogueiro não surtiu 
efeito instantâneo, apesar de ganhar dezenas 
de curtidas e compartilhamentos, mas chamou 
a atenção de quem fixou os olhos por alguns 
instantes, para depois refletir sobre o assunto. 
Acessibilidade, por sinal, foi discutida na ma- 
nhã do mesmo dia na Câmara Municipal, du- 
rante uma audiência pública que tratava sobre 
os direitos e respeito às pessoas com deficiên- 
cia física, principalmente às mulheres. 

Quem resolveu argumentar as duas fotos 
postadas pelo blogueiro usou os seguintes co- 
mentários: "ISSO SÔ VAI RESOLVER SE O 
ESTÁDIO FOR INTERDIDATOÜ ISSO É UMA 
VERGONHA !! ONDE ESTÁ NOSSOS VERE- 
ADORES ?". Outro; "olha que ontem na Câma- 
ra de Vereadores teve uma audiência pública 
sobre este assunto: ACESSIBILIDADE..." e 
mais: "vergonha !!" 

O estudante Jeorge Alves afirma que "Im- 
peratriz tem muito a melhorar com relação à 
acessibilidade. É muito precária a conside- 
ração que o poder público tem com os defi- 
cientes de nossa cidade. Temos muito o que 
melhorar, ainda são poucos os locais que têm 
essa preocupação com os deficientes". Jeorge 

trabalha na Câmara Municipal, onde os vere- 
adores ouviram as cobranças de entidades 
voltadas para as questões das pessoas com 
deficiência física. 

Para não dizer que não falamos do jogo, 
o Imperatriz perdeu por 1 x 0 para o MAC e 
caiu da vice-liderança para a 4a colocação. A 
torcida não gostou do desempenho do Cavalo 
de Aço, que no próprio 'pasto' não teve forças 
para se soltar das rédeas e galopar pra cima 
dos visitantes. Coisas do futebol. Coisas do fu- 
tebol de Imperatriz. E para completar, olha aí 
a outra foto que o mesmo blogueiro postou, do 
camisa 10, de costas. Essa sim deu o que falar 
ao fazer referência ao patrocinador do 'Mais 
Querido'. Foram comentários contra e a favor. 

Depois de algumas tentativas, chegam mais algumas pessoas para ajudar 
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Ao fundo, grupo empurra cadeirantes escadas à cima Foto de um dos jogadores de costas destaca o patrocinador do grupo, e deu o que falar 

«S M % DIREITOS DO CONSUMIDOR H 

Dicas para evitar fraudes no uso do seu cartão de crédito ou débito 

Cada vez mais os cartões de crédito e débito têm conquis- 
tado espaço como o meio de pagamento preferido do consu- 
midor ao sair às compras. Existem várias razões que justificam 
a preferência do consumidor, que deve tomar alguns cuidados 
simples para evitar a ação de fraudadores. 

Na maioria dos casos, estamos falando de rever hábitos 
simples do dia-a-dia. Manter o cartão em local seguro, solicitar 
sua devolução logo após o uso em uma compra e conferir se 
o cartão devolvido é realmente o seu, podem prevenir alguns 
golpes. A melhor forma de prevenir qualquer problema é vigiar 
seu cartão o tempo todo, tratando-o como um bem valioso. 

NÃO COMPARTILHE SEUS DADOS 
Evite emprestar o seu cartão para terceiros e não forne- 

ça dados pessoais, como senha e números de contas. Esse 
procedimento deve ser mantido mesmo em se tratando de 
parentes e pessoas de confiança. Afinal, elas podem não ser 
tão cuidadosas com o seu cartão, que pode acabar caindo em 
mãos erradas. 

Grande parte das fraudes acontece por descuido do pró- 
prio cliente que. sem querer, compartilha seus dados pesso- 
ais. Esse é o caso, por exemplo, das pessoas que respondem 
a e-mails fraudulentos pedindo informações e dados pessoais, 
pois acreditam estar respondendo a uma solicitação do banco 
emissor do cartão. Nunca é demais lembrar: as instituições 
financeiras não pedem esse tipo de informação por e-mail. Na 

dúvida, antes de responder esse tipo de mensagem, entre 
em contato direto com a instituição e informe-se sobre a ido- 
neidade da comunicação. 

Evite passar o número do seu cartão de crédito, em voz 
alta, em locais públicos, como aeroportos, shoppings etc. Fi- 
que atento; muitos ladrões ganham sua vida perambulando 
em locais cheios de gente, à procura deste tipo de oportu- 
nidade. 

FIQUE ATENTO NAS COMPRAS 
Nunca deixe seu cartão como "garantia" em estabeleci- 

mentos comerciais: você pode até conhecer o dono, mas 
não tem como garantir a idoneidade de todos os funcioná- 
rios. 

Ao efetuar o pagamento em um estabelecimento comer- 
cial, procure olhar o que está sendo feito com seu cartão. 
Preste atenção para ver se o funcionário não copia dados 
de seu plástico ou se vai a um local afastado para efetuar a 
transação. 

Nas compras feitas sem a presença física, como pela in- 
ternet ou telefone, confirme se a comunicação está realmen- 
te sendo feita com o estabelecimento desejado. Só forneça 
dados do cartão após certificar-se da idoneidade do solici- 
tante. Se você não pretende comprar o produto ou contratar 
o serviço, não forneça o número de seu cartão ou senha, 
independentemente da forma de abordagem. 

ANOTE OS DADOS DO SEU CARTÃO 
Assim que receber o seu cartão de crédito ou débito, copie 

os números dele e guarde-os em casa junto com o telefone 
da central de atendimento do banco emissor. Esse telefone 
pode ser obtido na < title="Clique aqui para ver definição" oncl 
ick=javascript:alertTerm(56)>fatura do seu cartão, no verso do 
cartão, ou no próprio site da instituição. Ter esses números em 
mãos facilita o procedimento de bloqueio do cartão em caso 
de perda, ou roubo. 

Caso seja necessária a substituição, desbloqueie o novo 
cartão e destrua imediatamente o antigo. Não se esqueça de 
assinar no local indicado, para que o lojista possa conferir com 
seu documento de identidade. Guarde todos os recibos de 
suas compras, especialmente de caixas automáticos, super- 
mercados e postos de gasolina. Assim, ao receber sua fatura, 
você poderá examiná-la cuidadosamente. 

CUIDE BEM DO SEU AMIGO! 
Para aumentar o tempo de vida de seu companheiro de 

compras, alguns cuidados devem ser tomados. Em primeiro 
lugar, guarde seus cartões em local onde fiquem protegidos do 
calor e dos raios solares. 

Além disso, evite amassá-los e dobrá-los. O atrito com me- 
tais, inclusive clipes, também não é indicado. Por fim, não da- 
nifique (riscos, contato com campos magnéticos ou aparelhos 
eletrônicos etc.) a tarja magnética ou chip de seu cartão. 
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►GOVERNADORA EM TIMON 

Roseana participa de aula inaugural do Cetecma 

O início dos cursos de qualificação pro- 
fissional oferecidos pelo Governo do 
Estado nos Centro de Capacitação 

Tecnológica do Maranhão (Cetecma), nes- 
te primeiro semestre de 2013, foi marcado 
por aula inaugural no município de Timon, 
realizada no Lions Clube, nesta quinta-feira 
(7), com presença da governadora Roseana 
Sarney e da secretária de Estado da Ciên- 
cia, Tecnologia e Ensino Superior, Rosane 
Guerra. A aula foi transmitida, por meio de 
videoconferência, a seis mil alunos nos 11 
polos do Cetecmas, instalados em diferentes 
regiões do Estado. 

A governadora ressaltou que o governo 
tem programas que são sucesso e que dão 
resultados positivos para o cidadão, como 
o Maranhão Profissional e o Estágio Viva 
Primeiro Emprego, que depois de qualificar 
mão de obra, gera inclusão no mercado de 
trabalho, com emprego e renda para mara- 
nhenses. "Estamos fazendo uma política de 
governo de atração de negócios e investi- 
mentos para nosso estado e esses cursos 
irão qualificar mão de obra local para investi- 
mentos que se instalam no estado", explicou. 

Os alunos vão participar dos cursos de 
Auxiliar de Agronegócio, Auxiliar de Insta- 
lações Elétricas, Auxiliar de Eletrônica de 

Manutenção, Auxiliar de Contabilidade/Infor- 
mática, Auxiliar de Telecomunicações, Auxi- 
liar Administrativo/Informática e Montagem e 
Manutenção de Micro. Cada turma oferece 
30 vagas e cada curso tem carga horária de 
160 horas, divididas em 100 horas aulas pre- 
senciais mediadas por tecnologia e 60 horas 
de estudos dirigidos. 

Ao ingressar nos cursos oferecidos pelo 
Cetecma, os alunos passam a integrar tam- 
bém a plataforma do Programa Maranhão 
Profissional, que somente em 2012 formou 
cerca de 110 mil pessoas. 

É nessa estatística que o jovem Felipe 
Melo, 24 anos, deseja entrar. Ele inicia um 
novo momento em sua vida no curso de Auxi- 
liar de Contabilidade e reconhece o incentivo 
do Governo do Estado. "Assim como eu. es- 
tamos todos aqui agradecidos à governadora 
pelo investimento e oportunidade que nos dá 
com os cursos. Eu tenho boas expectativas e 
vou aproveitar para aprender, crescer e me- 
lhorar de vida", declarou. 

A secretária de Ciência e Tecnologia, Ro- 
sane Guerra, destacou que os cursos do Ce- 
tecma visam qualificar jovens e adultos am- 
pliando as chances de inserção no mercado 
de trabalho. "A governadora nos autorizou a 
ampliar e criar mais duas mil vagas. Teremos 

Agricultura de Baixo Carbono 

avança no Maranhão 

v>,. 

No Maranhão já existem experiências bem sucedidas de sistemas agrícolas com baixa emissão de carbono 

Membros do Grupo Gestor Estadual do 
Programa Agricultura de Baixo Carbono- 
ABC se reuniram, esta semana, no auditório 
da Agência Central do Banco do Nordeste 
em São Luís, para discutir os avanços do 
programa no Maranhão e a criação de pro- 
jetos para subsidiar a elaboração do Plano 
Estadual, cuja conclusão está prevista para 
o primeiro semestre deste ano. 

De acordo com presidente do Comitê 
Gestor Estadual do Plano ABC no Mara- 
nhão, Luiz Coelho, conhecer a realidade e 
o potencial agropecuário do Maranhão é de 
extrema importância para a elaboração do 
Plano Estadual. Na reunião, foi decidida a 
criação de uma comissão para elaborar um 
projeto de diagnóstico situacional das prin- 
cipais regiões do estado, com o objetivo de 
conhecer as potencialidades de cada uma. 

O projeto terá apoio dos técnicos da 
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuá- 
ria e Extensão Rural (Agerp) e dos Bancos 
do Brasil e do Nordeste. "Não se pode fazer 
um plano como esse sem que se busque a 
participação dos atores envolvidos no cená- 
rio produtivo do estado, ou seja, técnicos, 
produtores e entidades", afirma Luiz Coelho. 

O diagnóstico será elaborado por uma 
comissão formada por representantes da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecu- 
ária e Pesca (Sagrima), Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Uni- 
versidade Estadual do Maranhão (Uema), 
Banco do Brasil e Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

"Nós no Maranhão não estamos atra- 
sados em relação aos demais estados do 
Brasil. Em alguns estados sequer existe um 
grupo gestor, e já realizamos seminários 
de sensibilização e oficinas de capacitação 
para técnicos agropecuários e produtores 
interessados em investir nos sistemas pro- 
dutivos de baixa emissão de carbono", afir- 
ma Luiz Coelho. 

Dentre os avanços apresentados está o 
ciclo de seminários sobre "Solos e Serviços 
Ambientais" que será realizado em parceria 

com a Universidade Estadual do Maranhão. 
O primeiro seminário está marcado para 15 
de abril, dia em que se comemora o Dia Na- 
cional da Conservação do Solo. Será rea- 
lizado no auditório do Sebrae com o tema: 
"Conservação de Solos". O evento é gratuito 
e destinado a técnicos, produtores e pesqui- 
sadores. Em seguida serão realizados se- 
minários com os temas "Serviços ambien- 
tais, ciclos biogeoquimicos e solos" (22/04), 
"Matéria orgânica: propriedades, funções e 
dinâmica" (23/04), "Da argila até o solo: uma 
viagem biogeoquímica" (27/04) e "Física do 
solo" (09 a 11/05). 

PRIORIDADE 
O Programa ABC é uma das priorida- 

des do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, e tem como objetivo promo- 
ver a redução das emissões de gás carbono 
na atmosfera. Para isso, o Governo Federal 
disponibilizou linhas de crédito especiais 
através dos bancos oficiais (Banco do Bra- 
sil, Banco do Nordeste e Banco da Amazô- 
nia). 

Produtores que adotarem práticas sus- 
tentáveis em suas propriedades têm mais 
facilidade de acesso a essas linhas de finan- 
ciamento, contando com limite de crédito de 
até R$ 1 milhão e taxa de juros de 5%. 

Além do presidente do Comitê Gestor 
Estadual do Plano ABC no Maranhão e re- 
presentante da Sagrima, Luiz Coelho, esta- 
vam presentes na reunião, Maria de Araújo 
e Pedro Menezes, representantes da Secre- 
taria de Estado de Meio Ambiente (Sema), 
Antônio Carlos de Freitas, representante 
da Embrapa Cocais; Sandra Maria Sá e Lu- 
ciano Cavalcante, representante da Uema; 
Edvaldo Coqueiro e Djalma Guedes, repre- 
sentantes do Banco do Nordeste; Genilson 
Santana e Álvaro Cardoso, representante 
do Mapa; João da Graça de Carvalho, re- 
presentante da Secretaria de Estado do De- 
senvolvimento Econômico e Social (Sedes) 
e Jardiane Cristina Viégas, representante 
do Banco do Brasil. 

Governadora Roseana e demais autoridades descerram placa de inauguração da Delegacia Regional 

mais três mil vagas, graças a parceria com 
a Seduc", afirmou. Ela observou que o Ma- 
ranhão Profissional aproxima alunos do mer- 
cado empresarial, uma vez que o conteúdo 
aprendido na sala de aula pode ser utilizado 
na experiência prática nas empresas. 

Também participaram da solenidade os 
secretários de Estado Luis Fernando Sil- 
va (Infraestrutura); Hildo Rocha (Cidades e 
Desenvolvimento Urbano); Sérgio Macêdo 
(Comunicação): e José Ribamar Vieira (Ga- 
binete Militar): prefeito de Timon, Luciano 
Leitoa; presidente da Assembléia Legislativa, 

Arnaldo Melo; deputados estaduais Alexan- 
dre Almeida, Edilázio Júnior, Antonio Pereira; 
deputado federal Sétimo Waquim; prefeitos, 
vereadores e lideranças políticas da região. 

Nas regionais, autoridades também par- 
ticiparam da aula inaugural. Em Bacabal, o 
prefeito José Alberto; o secretário de Estado 
do Trabalho e Economia Solidária, José An- 
tonio Heluy; deputado estadual Roberto Cos- 
ta; e o coordenador executivo do Programa 
Maranhão Profissional, Fernando Lima. Em 
Chapadinha, o ato teve presença da prefeita 
Ducilene Belezinha. 

UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
Rua Ceará, 701- Centro - CEP 65901-610 
Fone (99) 3525-3398 - Fax (99) 3523-3400 

CNPJ 07.057.185/0001-10 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O PERÍODO DE 
2013/2014 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO - 2012 
DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2012 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

r, 2' c 3* Convocações 

O Presidente da UNIMED IMPERATRIZ - COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os 
senhores cooperados para, em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 20 
de Março de 2013, às 17h, em Ia (primeira) CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 
dos cooperados; às 18h, em 2a (segunda) CONVOCAÇÃO, com a presença de metade 
mais 01 (um) dos cooperados; ou ainda, às 19h, em 3a (terceira) CONVOCAÇÃO, 
com qualquer número de sócios presentes, para deliberarem sobre a pauta abaixo 
registrada. A Assembléia realizar-se-á na sede da Associação Médica de Imperatriz - 
AMI, localizada na Rua Coriolano Milhomem, 39 - Centro, nesta cidade de imperatriz 
(MA), tendo em vista no momento não haver espaço adequado na sede da Cooperativa 
para sua realização. 

ORDEM DO DIA 
DE 2013) 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (DIA 20 DE MARCO 

1. Apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Geral e Demonstrativo de Resultados, 
acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2012; 

2. Destinaçao dos resultados do exercício de 2012; 
3. Eleição dos Novos Membros do Conselho Fiscal para o período dc 2013/2014; 
4. Assuntos Diversos. 

Nota: O número de Cooperados nesta data é de 179 (cento setenta e nove) cooperados. 

IMURfXOPES 
- Presidente- 

EDITAL PUBLICADO NO JORNAL "CORREIO POPULAR" 
NOS DIAS 09; 11 E 12 DE MARÇO DE 2013. 
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ECONOMIA 

Produção de motos cai 19% em fevereiro 

A produção de motocicletas caiu 19,4% em 
fevereiro deste ano em comparação ao mesmo 
mês de 2012. Segundo balanço divulgado hoje 
(7) pela Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Motocicletas e Similares, no mês passado 
foram produzidas 123,3 mil unidades, antes 
153,1 mil fabricadas em fevereiro de 2012. 

A produção de fevereiro caiu 3% em rela- 
ção a janeiro, quando foram fabricadas 127,2 
mil unidades. No acumulado dos dois primei- 
ros meses do ano, a fabricação de motocicle- 
tas caiu 24,1 % em relação a janeiro e fevereiro 
de 2012. 

Para o presidente da associação. Marcos 

Fermanian, o mercado de motos precisa de 
crédito para voltar a crescer. "O setor de mo- 
tocicletas ainda precisa de incentivos, como 
novas linhas de financiamento, para que pos- 
samos voltar a crescer e atingir melhores re- 
sultados nas vendas para o consumidor e im- 
pulsionar a produção do setor". 

s 

Programa de 

O grupo Latam, holding que reúne as com- 
panhias Lan e IAM. confirmou em comunicado 
nesta quinta (7) que deixará a aliança com a 
Star Alliance e se unirá à oneworld. A medida 
foi aprovada pelo conselho administrativo da 
empresa. 

A data de saida deve ser anunciada até o fim 
do ano e está prevista para ocorrer entre abril e 
junho de 2014. A Lan Colombia ingressará no 
fim deste ano. 

Segundo nota da empresa, as regras do pro- 
grama de milhagem não mudam até a troca de 
alianças. 

Todos os pontos acumulados até a troca de 
aliança serão preservados, desde que sejam 
registrados no programa de fidelidade da IAM. 

Não haverá mudança de categoria no cartão 
de fidelidade e o status será adequado às re- 
gras da nova aliança. 

O usuário só poderá acumular pontos com 
voos da oneworld a partir da mudança de alian- 

ças, em 2014. 
Hoje, os membros da oneworld são Airberlin, 

American Airlines, British Airways, Cathay Paci- 
fic, Finnair, Ibéria, Japan Airlines, LAN, Malaysia 
Airlines, Qantas, Royal Jordanian e S7 Airlines, 
além de 30 outras afiliadas. SriLankan Airlines 
e Qatar Airways estão em processo de integra- 
ção. 

A aliança atende 950 destinos em 160 paí- 

m \ 

m 

ses com 13 mil voos diários. Por ano, são trans- 
portados 480 milhões de passageiros. 

A Star Alliance é a maior das alianças, com 
27 companhias (incluída a IAM), 1.329 destinos 
em 194 países em 21,9 mil voos diários. Ela 
transporta 671 milhões de passageiros por ano. 

FUSÃO 
A saída da IAM da Star Alliance já era es- 

perada desde a fusão com a LAN, em junho do 
ano passado. 

Por decisão do tribunal de defesa da concor- 
rência do Chile, as duas empresas teriam que 
escolher pela Star Alliance, ligada à IAM, ou a 
Oneworld. Na mesma decisão, o tribunal deter- 
minou que a LAN não poderá integrar a aliança 
do grupo Avianca-Taca. Como a saída da TAM 
já era esperada, a Star Alliance fechou com a 
Avianca. 

A escolha do conselho da Latam ainda deve 
ser submetida ao Cade. 

EDUCAÇÃO 

Instituições privadas de ensino superior e 
escolas privadas de educação tecnológica po- 
dem aderir ao Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) por meio 
da oferta de bolsas de estudos para cursos de 
ensino técnico e formação inicial e continuada. 
As bolsas poderão ser oferecidas nos cursos 
que constam no catálogo do Pronatec. A medi- 
da foi definida em portaria publicada no Diário 
Oficial da União. 

A seleção dos alunos será feita, inicialmen- 
te, pela nota do estudante no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Caso haja vagas ain- 
da disponíveis, serão chamados os inscritos no 
Cadastro Online do Pronatec e, posteriormente, 

no caso de vagas remanescentes, cada institui- 
ção será responsável pelo próprio sistema de 
seleção. 

Até a publicação da portaria, participavam 
do Pronatec apenas instituições federais e do 
Sistema S (Sesi, Senai, Sesc e Senac). Agora, 
as instituições interessadas devem se registrar 
no Sistema Nacional de Informações da Educa- 
ção Profissional (Sistec). 

A portaria também republicou as regras do 
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) Téc- 
nico, para adaptar as condições à inclusão das 
particulares no Pronatec. No Fies Técnico, po- 
derão requerer o financiamento empresas e es- 
tudantes. As empresas deverão se habilitar no 

programa por meio do Sistec para ter direito ao 
crédito, em seguida procurar uma das 350 esco- 
las já habilitadas e criar uma turma. Os cursos 
poderão ser de ensino técnico (mínimo de 160 
horas) ou formação inicial e continuada (mínimo 
de 800 horas). 

Para o Fies Técnico individual, o interessado 
deve procurar uma das escolas habilitadas e se 
inscrever em um dos cursos de ensino técnico 
de nível médio, depois solicitar o financiamen- 
to. O estudante terá 18 meses de carência para 
começar a amortizar o financiamento e prazo 
de três vezes mais 12 meses para quitar o va- 
lor devido. Tanto empresas quanto estudantes 
individuais terão taxas de juros de 3,4% ao ano. 

■ A 

O ministro da Educação Aloízio Mercadante 
disse nesta quinta-feira (07) em Lisboa que o 
governo quer estimular a formação de pesquisa- 
dores inscritos no Programa Ciência sem Fron- 
teiras para que tenham proficiência em idiomas 
estrangeiros, como inglês, alemão, mandarim e 
francês, 

"Precisamos estimular os jovens a falar mais 
uma língua, a conhecer e ter competência espe- 
cífica em outras culturas", disse Mercadante ao 
sair de reunião com o ministro da Educação e 
da Ciência de Portugal, Nuno Crato. "Se a gente 
deixar, vem muita gente para Portugal. Tem que 
continuar vindo, mas temos que estimular que 
tenham proficiência em outras línguas", disse. 

Pelo Programa Ciência sem Fronteiras, 
9.691 candidatos da graduação que apresenta- 
ram pontuação acima de 600 no Exame Nacio- 
nal do Ensino Médio (Enem) poderão escolher 
outros destinos para fazer parte dos créditos dos 
seus cursos nas áreas de engenharia, tecnolo- 
gia e biomedicina nos Estados Unidos, no Reino 
Unido, na Austrália, no Canadá, na França, na 
Alemanha, na Irlanda ou na Itália. 

Para viabilizar a ida dos estudantes brasilei- 
ros a países em que não se fala português, o 
governo não está exigindo o nível de proficiência 
pedido nos editais anteriores e está fornecendo 
formação complementar (presencial ou não) em 
outros idiomas. Já está acessível a versão on- 
-line do curso Inglês sem Fronteiras. Segundo 
Mercadante, nos dois primeiros dias de inscri- 
ção, 50 mi! pessoas matricularam-se para fazer 

o curso à distância. 
O ministro nega que a flexibilização das re- 

gras seja para compensar as deficiências de 
formação em língua estrangeira dos alunos 
brasileiros. "Não é verdade que os estudantes 
brasileiros tenham dificuldade extrema com lín- 
gua estrangeira. Eles não tiveram oportunidade. 
Os bons alunos pobres estão aparecendo no 
Enem", disse. 

Embora seja comum em Portugal haver cur- 
sos integralmente em inglês (mesmo na gradua- 
ção), na maioria das universidades portuguesas 
onde estão inscritos os alunos do Programa Ci- 
ência sem Fronteira não há testes de avaliação 
para língua estrangeira. Atualmente, Portugal é o 
principal destino do programa. 

Paralelamente à orientação do governo fe- 
deral em estimular estudantes brasileiros para 
procurar outros países que não Portugal para 
sua "graduação sanduíche" (modalidade de en- 
sino superior na qual o estudante faz parte dos 
seus estudos em uma instituição estrangeira), 
foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo 
reportagem dizendo que sete de cada dez es- 
tudantes brasileiros em Portugal (total de 2.587 
bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras) 
foram para universidades classificadas abaixo 
das principais universidades brasileiras (segun- 
do ranking SCImago, que classifica locais para 
estudar na América Latina. Portugal e Espanha). 

O ministro da Educação e Ciência de Por- 
tugal. Nuno Crato, disse que houve "exagero 
jornalístico" na notícia, que também repercutiu 

em Portugal. "Tivemos a oportunidade de ouvir 
o ministro Mercadante e observar que existe por 
parte do governo brasileiro e dos acadêmicos 
brasileiros um grande reconhecimento do ensino 
que é ministrado em Portugal. Não há reticên- 
cias em relação a Portugal". 

Mercadante disse que Portugal tem oito 
universidades bem posicionadas nos rankings 
europeus de classificação e que também há pro- 
jetos de excelência, como o Laboratório Ibérico 
Internacional de Nanotecnologia na cidade de 
Braga (Norte de Portugal), onde ele assina ama- 
nhã acordo de cooperação para participação de 
pesquisadores brasileiros no centro, que com as 
dificuldades de Orçamento público de Portugal 
e da Espanha (parceira no laboratório), só tem 
previsão de funcionamento pleno em 2014. 

Além de tratar do Programa Ciência sem 
Fronteiras e do laboratório de nanotecnologia, 
Mercadante e Crato acertaram fazer uma con- 
ferência em junho próximo para fechar outros 
projetos de cooperação permanente entre os 
dois países. Até lá, os dois ministros deverão se 
empenhar para resolver o problema de reconhe- 
cimento dos diplomas dos engenheiros portu- 
gueses que queiram trabalhar no Brasil. 

Nuno Crato estará no Brasil nos dias 18,19 e 
20 de março para tratar do reconhecimento dos 
títulos dos engenheiros portugueses e também 
visitará a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz (Rio 
de Janeiro), o Parque de Ciência e Tecnologia 
(Campinas) e a Fundação de Amparo à Pesqui- 
sa do Estado de São Paulo (Fapesp). 
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NOVA TÉCNICA PRESERVA VISÃO 
NO CÂNCER DE OLHO 

O Hospital São Paulo, ligado à 
Unifesp (Universidade Federal de São 
Paulo), está realizando um tratamento 
inédito para um tipo de câncer intrao- 
cular que não responde à quimiotera- 
pia, o melanoma de coroide. 

Chamado de endorressecçâo, o 
método possibilita a retirada do tumor 
e promete preservar o olho e a visão. 

No Brasil, a maioria desses casos 
é tratada retirando o tumor junto com 
o globo ocular (enucleação). No lugar, 
coloca-se uma prótese esférica (para 
dar volume) e outra estética que imita 
o olho. 

Alguns hospitais, como A.C. Ca- 
margo e o Albert Einstein, oferecem a 
opção da braquiterapia com placas de 
rutênio ou de iodo (sementes radioati- 
vas). O método usa radiação para ma- 
tar o tumor. 

O problema é o preço da cirurgia: 
pode chegar a R$ 40 mil, dependendo 
do hospital, do material e da quanti- 
dade de radiação. As complicações 
pós-cirúrgicas também são altas. Em 
média, 

30% dos pacientes podem perder a 
visão em até dois anos. 

Segundo o oftalmologista Rubens 
Belfort Neto, responsável pelo ambu- 
latório de oncologia oftálmica do Hos- 
pital São Paulo, isso ocorre por vaza- 
mento de radiação. 

"Por mais que seja localizada no tu- 
mor, a radiação pode escapar e atingir 
o nervo ou a mácula", diz o médico. 

Para a médica Martha Chojniak, 
diretora de oftalmologia oncológica do 
Hospital A.C. Camargo, as chances de 
a pessoa ficar cega pela radiação de- 
pendem do tamanho e da localização 
do câncer. 

"Quando ele está longe das áreas 
nobres do olho, o risco de complica- 
ções cirúrgicas e pós-cirúrgicas é bem 
menor." 

A escolha do tratamento, explica 
ela, tem que levar em conta a seguinte 
ordem de prioridades; a preservação 
da vida, do olho e da visão do paciente. 
"Se o tumor é muito grande, a enuclea- 
ção ainda é a melhor opção." 

CIRURGIA 
A nova cirurgia usa a técnica cha- 

mada de vitrectomia, que remove o ví- 
treo (fluído gelatinoso que preenche o 
interior do globo ocular). 

Por meio de pinças especiais, a 
retina é descolada para que seja pos- 
sível acessar o tumor, que é cortado 
e sugado, ao mesmo tempo, por um 
aparelho chamado vitriófago. A cirur- 
gia demora de duas a quatro horas. 

Segundo Belfort Neto, os primeiros 
resultados foram promissores: todos 
os 11 pacientes operados no último 
ano tiveram os olhos e a visão preser- 
vados e nenhum sinal de recidiva do 
tumor. 

Mas é preciso mais tempo e um 
maior número de pessoas operadas 
para que a nova técnica se mostre re- 
almente eficaz e segura, diz ele. 

"Estamos muito otimistas e con- 
fiantes de que os bons resultados vão 
se manter", diz Belfort Neto, que pre- 
para os primeiros artigos sobre a cirur- 
gia para publicação. 

Chojniak também considera o tra- 
balho promissor. "É um tratamento 
mais acessível [em relação à braqui- 
terapia] para a preservação do olho. É 
muito difícil para o paciente aceitar a 
remoção." 

A longo prazo, o tratamento do me- 
lanoma de coroide enfrenta um outro 
desafio. Hoje, metade dos operados 
desenvolve metástases em até 15 
anos após a cirurgia (tanto na retirada 
do olho quanto na braquiterapia). 

A hipótese é que as células tumo- 
rais migrem pela corrente sangüínea 
até o fígado (ou o pulmão) e lá encon- 
trem ambiente propício para a prolife- 
ração. "Acreditamos que isso esteja 
mais ligado à biologia do tumor do que 
à técnica utilizada", diz Chojniak. 
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CONMEBOL RECUA! 

Timão volta a ter torcida em casa na Libertadores 

Não durou nem duas semanas a san- 
ção da Conmebol ao Corinthians, 
que o proibiu de jogar com torcida 

em partidas como mandante pela Liberta- 
dores. Nesta quinta-feira (07), a entidade 
máxima do futebol sul-americano invalidou 
a decisão e aprovou que o atual campeão 
continental volte a ter portões abertos quan- 
do atuar em casa no torneio interclubes. 

Assim sendo, o Corinthians voltará a ter 
o Pacaembu liberado para ocupação já na 
primeira partida do returno da fase de gru- 
pos da Libertadores, contra o Tijuana-MEX, 
na próxima quarta. 

Como contrapartida, o Timão receberá 
uma punição de R$ 400 mil. além de não 

poder contar pelos próximos 18 meses com 
seus torcedores em partidas fora de casa 
válidas por torneios chancelados pela Con- 
mebol. 

Vale lembrar que o Corinthians foi puni- 
do pela Conmebol em virtude da morte do 
garoto Kevin Espada, de apenas 14 anos, 
vítima de um sinalizador atirado por um tor- 
cedor corintiano no jogo de estreia da Liber- 
tadores, ante o San José, em Oruro, Bolívia. 

À rigor, o time paulista cumpriu apenas 
um jogo de punição com portões fechados, 
contra o Millonarios-COL, na última quarta. 
Ainda assim, quatro torcedores acompa- 
nharam in loco a partida das arquibanca- 
das. amparados por uma liminar da Justiça. Sem torcida, Corinthians derrotou o Milionários por 2x0 

Em má fase no Real, Marcelo desabafa: 

"Esquecem rápido das coisas" 

Atletico-MG vence The Strongest e 

dispara na ponta do Grupo 3 

% 
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Marcelo, lateral do Real Ma d ri d, logo após sua lesão em outubro de 2012 Atlétlco-MG vence o The Strongest, por 2x0, e continua com 100% na competição 

O lateral-esquerdo Marcelo não está 
em um dos seus melhores dias na Espa- 
nha. Criticado pelo técnico José Mourinho, 
irritado com o excesso de peso, o jogador 
foi multado em 6 mil euros (mais de R$ 15 
mil) por dirigir sem pontos na carteira de 
motorista. E o atleta parece não estar muito 
feliz. 

"As coisas são esquecidas muito rapi- 
damente". escreveu o' brasileiro através do 
seu perfil oficial no Twitter. A mensagem no 
microblogging teve rápida repercussão na 
imprensa espanhola, que a encarou como 

um "desabafo" diante de sua má fase. 
No entanto, Marcelo foi convocado para 

a seleção brasileira que joga os amistosos 
contra Itália e Rússia, nos próximos dias 21 
e 25, respectivamente, na Europa. Já na 
derrota para a Inglaterra, por 1 x 0, em Lon- 
dres, Felipão não pôde contar com o me- 
rengue, que ainda se recuperava de lesão. 

Contra o Celta de Vigo, fora de casa, às 
15 horas (de Brasília) deste domingo (10), 
o time da capital tem uma ótima chance de 
reduzir ainda mais a desvantagem de pon- 
tos para o Barcelona, líder do Nacional. 

O Atlético-MG encontrou dificuldades para 
superar a marcação dos bolivianos do The 
Strongest, mas conseguiu fazer o dever de casa 
e venceu por 2 x 1, nesta quinta-feira (07), em 
jogo realizado no estádio Independência. Com 
o triunfo, o time mineiro disparou na liderança 
do Grupo 3 da Libertadores com nove pontos, 
contra quatro do vice-líder São Paulo. 

O primeiro gol do jogo foi anotado pelo cen- 
troavante Jô, que mostrou oportunismo para 
aparecer por trás da zaga do The Strongest e 
completar para as redes. Ronaldinho ampliou 
em cobrança de pênalti. Os visitantes ainda 

descontaram com Melgar no final do jogo. Ape- 
sar do placar não ter sido dilatado, o Atlético-MG 
dominou inteiramente a partida, sendo ameaça- 
do somente em lances de contra-ataques. 

Na seqüência da Libertadores, o Atlético- 
-MG voltará a atuar contra os bolivianos do The 
Strongest, em partida marcada para a próxima 
quarta-feira. O detalhe é que o mando de cam- 
po será invertido e o Galo terá que encarar a 
altitude de La Paz. O clube mineiro conseguiu 
adiamento do jogo contra o América-TO pelo 
Mineiro, que seria realizado no domingo, para 
priorizar a Libertadores. 
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