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Abuso Sexual 

Kão Acreditaram 

Mesmo após o Governo ter se pronunciado e desmentido o boato sobre o Bolsa 
Família, o saque do benefício foi 5 vezes maior no sábado (18). Segundo in- 
formações da assessoria do ministério, a quantidade média de saques realiza- 
dos aos sábados é de 100 a 200 mil. No último sábado, porém, quando houve 
rumores de que o beneficio seria suspenso, o número de saques foi de 500 mil. 
No domingo, houve 400 mil saques, ainda de acordo com assessoria. 
Os cerca de 900 mil saques feitos durante o final de semana contabilizaram 
R$ 152 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O boato, que teve 
início no sábado, levou milhares de beneficiários a procurar no final de semana 
lotéricas e agências da Caixa, o que gerou filas e tumultos em pontos de saque 
em 12 estados. 

Driblando o Leão 

f 

POPULAR 

Está preso na cidade de 
Ilhéus, no sul da Bahia, um 
homem de 57 anos suspeito 
de abusar de uma menina 
de cinco anos. Ele era co- 
nhecido da família e era res- 
ponsável por levar e buscar 
a criança e seus dois irmãos 
na escola. A prisão foi reali- 
zada na segunda-feira (20). 
Desconfiada, foi a professo- 
ra quem percebeu a mudan- 

ça de comportamento da menina na sala de aula. Depois de conversar 
com a criança e pedir para ela fazer um desenho, veio a confirmação do 
abuso sexual. "Ela estava fechada no 'eu' dela. Fui perguntando o que 
era aquilo que ela estava desenhando, e ela falando... 'É isso aqui, isso 
daqui dele... Ele fez desse jeito...'As partezinhas íntimas estavam com 
lesão mesmo", descreve a professora Adilma Ramos. 

A Apple utilizou uma complexa rede de filiais no estrangeiro para evitar 
o pagamento de bilhões de dólares em impostos nos Estados Unidos, 
revelam conclusões preliminares de uma comissão parlamentar. 
O relatório, que deve servir de base para uma auditoria no Senado, com 
a presença do presidente de Apple, Tim Cook, não acusa a Apple direta- 
mente de atividade ilegal, mas afirma que o grupo utilizava "estratégias 
de grande magnitude para evitar pagar impostos". 

msmmmmm 

Ficando "Pobre 

O empresário Eike Batista, dono do Grupo EBX, colocou à venda um jato executivo modelo 
Legacy 600, da Embraer, ano 2008. A aeronave tem capacidade para transportar 13 passa- 
geiros. Eike não informou o preço, no entanto, outro jato Embraer Legacy do mesmo ano é 
anunciado por US$ 14,5 milhões. 
Estudo divulgado na última sexta-feira (17) pela consultoria Economática aponta que as 
empresas do Grupo EBX tiveram prejuízo de R$ 1,154 bilhão no primeiro trimestre de 2013. 
Foi a primeira vez que o prejuízo das empresas superou a marca de R$ 1 bilhão desde que 
os papéis do grupo passaram a ser negociados no mercado acionário, em 2006. 

COLUNA DO SANCHES 

UM PIONEIRO 4. 
Abaixo, lem- 
branças acer- 
ca do Sr. João 
Viana (foto), 
ainda hoje um 
empreendedor 
atuante, meu 
companheiro 
rotariano, cuja 
mãe, Dona 
Lu ventura, fa- 
leceu e foi en- 

terrada neste fim de semana. João Viana 
foi o empresário que criou o "Café Viana", 
hoje marca consolidada por outra família 
empresarial. É fundador do Rotary Club 
de Imperatriz. Quando completou 40 anos 
de Imperatriz, em 1999, escrevi o seguin- 
te texto, publicado em jornal no dia 30 de 
abril de 1999. (EDMILSON SANCHES) 

HÂ 40 ANOS, UM PIONEIRO - O em- 
presário JOÃO DOS SANTOS VIANA 
está completando 40 [em 2013, 54] anos 
de casamento... com Imperatriz e com 
ENILDA ALMEIDA VIANA. Foi um dos 
pioneiros da indústria e comércio de Im- 
peratriz. Filho de Grajaú. transferiu-se em 
1958 para Sítio Novo e, no ano seguinte, 
mudou-se para Imperatriz. Enamorou-se 
do rio Tocantins e de Dona Enilda, que 
descende de tradicional família de Mara- 
bá (PA). Não teve jeito: estava irremedia- 
velmente fisgado. 

PIONEIRO EM GÁS - João e seu irmão 
CÂNDIDO DOS SANTOS VIANA trouxe- 
ram para Imperatriz uma extensão dos 
empreendimentos da família — as Lojas 
Viana, que durante muito tempo eram 
exemplo e referência de sucesso nes- 
tes lados do Maranhão e nos Estados 

vizinhos, onde tinham filiais. João Viana 
também foi o pioneiro na distribuição de 
gás em Imperatriz —- e. naturalmente, dos 
primeiros fogões a gás. Implantou ser- 
rarias, beneficiadoras de arroz, as lojas 
Baratão e o Café Viana. 

CAFÉ BELA VISTA? - O Café Viana não 
era para ser Café Viana. O nome esco- 
lhido fora "Café Bela Vista", em home- 
nagem ao município (hoje no Estado do 
Tocantins) onde a torrefação se instalara 
primeiramente. João Viana viajou pelo 
menos "umas 30 vezes" até Goiânia, para 
conseguir o nome "Bela Vista", junto à 
representação do DNPI (Departamen- 
to Nacional de Propriedade Industrial). 
Entretanto, um registro anterior feito no 
mesmo nome e a sugestão para mudar 
para o sobrenome da família deram ao 
mais famoso café imperatrizense o nome 
que até hoje se mantém. 

CAFÉ RUIM - Com tantos empreendimen- 
tos para cuidar e localizando-se a indús- 
tria de café no outro lado do rio, no antigo 
Estado de Goiás (o que não raro oca- 
sionava dificuldades de administração), 
o Café Viana, no dizer do próprio João, 
"dava prejuízo". Além do mais, outros fa- 
tores pareciam contra-indicar aos irmãos 
Viana a manutenção da torrefação. Entre 
esses fatores, a fiscalização "exagerada" 
do hoje extinto IBC (Instituto Brasileiro 
do Café), que enchia a paciência dos tor- 
refadores da época, na "ânsia" de coibir 
a onda de contrabando do café cru (em 
semente) —■ delito que prosperava então, 
ante os limites de cota impostos pelo 
IBC. Também, os atrasos no fornecimento 
da matéria-prima, que. no caso do café 
semitorrado procedente de Belém (PA), 
chegava à indústria quase vencido. 

Edmilson Sanches 

CAFÉ EM DOSES/PARCELAS - Assim, 
quando, cerca de nove anos depois da 
instalação da indústria, o seu amigo 
JOSÉ DE RIBAMAR CUNHA fez proposta 
para adquirir o Café (em dez parcelas 
mensais de mil cruzeiros), João Viana 
realizou o negócio e vendeu a firma toda 
(razão social, equipamentos e estoque). 
Depois, a empresa foi transferida para 
Imperatriz. 

AMIGOS... - João Viana lembra daqueles 
tempos, com o sadio orgulho de quem 
fez boas coisas. Todos os negócios que 
implantou em Imperatriz e que, por uma 
razão ou outra, repassou para terceiros, 
continuam até hoje, gerando riquezas 
para o município e para a região. Até 
as amizades, quatro décadas depois, 
continuam igualmente firmes. João Viana 
cita, entre outros, JOSÉ DE RIBAMAR 
CUNHA, JOSÉ RIBAMAR RAPOSO BE- 
ZERRA, SEBASTIÃO RÉGIS DE ALBU- 
QUERQUE [falecido], CARLOS GOMES 
DE AMORIM, o falecido médico ANTÔNIO 
RÉGIS... 

PIONEIRO & TESTEMUNHA - Um dos 
veteranos do ROTARY CLUB DE IM- 
PERATRIZ (34 [em 2013, 48] anos de 
"Casa"), é também um de seus mais ou- 
vidos membros, pelo conhecimento vasto 
e, sobretudo, pela prática quotidiana dos 
princípios da Instituição, entre eles o lema 
roíário que diz; "MAIS SE BENEFICIA 
QUEM MELHOR SERVE". João Viana foi 
— e é — assim. E quando a história em- 
presarial de Imperatriz for contada, seu 
nome estará lá, como pioneiro que foi e 
testemunha ocular que é, nesses últimos : 
40 [em 2013, 54] anos do desenvolvimen- 
to de Imperatriz. 

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

- RECUPERAÇÃO 
Semana passada, noticiamos 
nesta coluna que os vereadores 
Chiquin da Diferro e Rildo Amaral 
iriam realizar procedimentos cirúr- 
gicos. Ambos já retomaram seus 
postos na Câmara dos Vereado- 
res, apesar de ainda não estarem 
100% recuperados da cirurgia. 
Assim como seus colegas de tra- 
balho, o Jornal Correio Popular 
estima boa recuperação para os 
parlamentares do município. 

- ATITUDE URGENTE 
O vereador Marco Aurélio usou a 
tribuna nessa terça-feira (21) para 
falar do alto índice de violência da 
nossa cidade. Marco Aurélio disse 
que os poderes públicos, incluindo 
a Câmara Municipal, devem pen- 
sar em algo com urgência para por 
fim à criminalidade de Imperatriz. 
Marco Aurélio também citou que 
a questão das drogas precisa ser 
bastante debatida, pois a maioria 
dos crimes da cidade estão rela- 
cionados ao mundo das drogas. 

- DUAS CARRADAS 

Ainda na sessão de ontem, terça- 
-feira (21), o vereador Pimentel 
usou a tribuna da Câmara Muni- 
cipal para dizer aos vereadores 
presentes que não adianta mais 
só fazer indicações durante as 
sessões. Segundo Pimentel, o ve- 
reador precisa ir nas secretarias 
e cobrar aos secretários pessoal- 
mente sobre a resolução dos pro- 
blemas de cada bairro. Pimentel 
citou como exemplo o vereador 
Richard que fez uma indicação 
para que a Secretaria de Infraes- 
trutura fizesse a recuperação da 
estrada do Centro Novo, pois as 
condições da estrada estão im- 
possibilitando a médica do posto 
de saúde daquela localidade de 
chegar até o seu local de trabalho. 
Em sua indicação, Richard disse 
que apenas duas "caçambadas" 
de aterro ajudariam a resolver o 
problema. Pimentel disse que de 
nada adiantou a indicação, pois 
a situação da estrada continua a 
mesma. O vereador até sugeriu 
ao colega Richard que os dois 
dividissem as carradas de aterro, 
pois a população não pode ficar 
sem médico por causa de uma si- 
tuação dessas. 

- SUGESTÃO AOS VEREADO- 
RES 
O Jornal Correio Popular sugere 
que uma matéria sobre a situa- 
ção da estrada seja produzida e 
divulgada no impresso, pois ulti- 
mamente a maioria das broncas 
da página 09 deste noticiário tem 
sido resolvida com mais agilidade 
do que as indicações realizadas 
na câmara. 
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►CASO MARIA MADALENA 

Decretada prisão de sobrinho da feirante 

Wanderson Salazar da Silva, de 29 anos, morava na mesma casa da tia 

Antônio Pinheiro 

O sobrinho da feirante Maria Madalena da 
Silva, de 50 anos, encontrada morta por 
estrangulamento, em 02 de abril deste 

ano, teve a prisão preventiva decretada pelo 
Juiz da 3a Vara Criminal, Ernesto Guimarães da 
Silva. Wanderson Salazar da Silva, de 29 anos, 
morava na mesma casa da tia. Segundo inves- 
tigações da Delegacia da Mulher, ele é acusa- 
do de ter assassinado a feirante depois de ter 
mantido relação sexual com a vítima. 

Além de Wanderson, outras pessoas foram 
ouvidas pela delegada Kelly Kioka, que estava 
investigando o caso. Entre as pessoas que fo- 
ram ouvidas, está o ex-namorado da feirante. 
No exame cadavérico feito no IML foi consta- 
tado que a vítima tinha arranhões no rosto. Um 
detalhe que chamou a atenção da polícia foi 
que o sobrinho da vítima, quando prestou o pri- 

meiro depoimento no dia do crime, estava com 
as unhas grandes. No dia seguinte, ao se apre- 
sentar novamente, ele estava com as unhas 
cortadas. 

A delegada Kelly Kioka voltou a intimar os 
suspeitos para serem ouvidos novamente. So- 
mente o sobrinho da vitima não compareceu. 
Ele teria viajado sem dizer para onde. No local 
onde Maria Madalena foi encontrada morta, a 
perícia encontrou o preservativo. Exames de 
DNA feito no esperma encontrado no preser- 
vativo constatou que não era dos outros sus- 
peitos. Por este motivo, foi decretada a prisão 
preventiva do sobrinho da feirante. 

Quanto ao depoimento, Wanderson Sa- 
lazar, conhecido por Jubileu, disse que tinha 
chegado à residência embriagado e não viu ne- 
nhuma movimentação. Ele disse também que 
durante dois dias não tinha ido à casa da tia, 
que morava nos fundos da residência. 

Dupla efetua disparos dentro 

de casa lotérica no Mercadínho 
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As viaturas da policia chegaram em pouco tempo, e mesmo assim não conseguiram capturar os suspeitos 

Antônio Pinheiro 

Uma dupla tentou assaltar a Casa Lotérica da 
rua Pernambuco, bairro Mercadinho, na tarde de 
ontem (21). Um dos assaltantes aproveitou a che- 
gada de uma funcionária que retornava do almoço: 
ao abrir a porta para entrar na área reservada aos 
caixas, um dos assaltantes tentou entrar de arma 
em punho, momento que foi impedido por um dos 
funcionários. A dupla não conseguiu realizar o as- 
salto. 

Em seguida, o assaltante efetuou dois dispa- 
ros na porta. No momento da tentativa de assalto, 

havia um grande número de clientes que deitaram 
no chão, enquanto outros clientes saíram cor- 
rendo. O assaltante fugiu com arma em punho e 
montando na garupa de uma moto Fan preta (sem 
placa), fugindo sentido BR-010. 

Duas viaturas da Polícia Militar chegaram logo 
em seguida ao local, onde viram as imagens das 
câmeras de monitoramento. Para a polícia, a dupla 
tem as mesmas características da dupla que vem 
fazendo vários assaltos em lojas nos finais de ex- 
pedientes: um moreno, alto e magro e outro, bran- 
co, de aproximadamente 1.70m de altura. Até as 
19h de ontem, nenhum suspeito tinha sido preso. 

: 

assassinar taxista em São Luís 

Três homens foram presos, nessa terça- 
-feira (21). suspeitos de participarem do as- 
sassinato do taxista Filomeno Almeida dos 
Santos. 77. O crime ocorreu na noite de 
segunda-feria (20), no Parque Pindorama, 
bairro de São Luís. 

Com os suspeitos, a polida apreendeu 
um revólver calibre 38, que possivelmente 
seja a arma utilizada no crime. O revólver foi 
encaminhado ao Instituto de Criminalística 
do Maranhão (Icrim) para ser periciado. Eles 
serão encaminhados a Penitenciária de Pe- 
drinhas, onde permanecerão detidos à dis- 
posição da Justiça. 

CRIME :ír 
A vítima foi abordada por três suspeitos 

armados e reagiu à tentativa de assalto, tro- 
cando golpes com um dos assaltantes. O 
senhor chegou a esfaquear um dos homens, 
identificado como Ulisses Barros Câmara, de 
22 anos, também morador da Vila Embratel. 

Com a reação do taxista, os outros dois 
atiraram e acertaram três tiros, que levaram 
a vítima à morte imediatamente. Os compar- 
sas então roubaram o veículo e chegaram a 
levar o companheiro ferido para o Hospital 
Djalma Marques (Socorrão 1). No entanto, 
ele não resistiu e morreu. 

Policia Militar prende dois Franciscos 

acusados de uso e tráfico de drogas 
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Droga, dinheiro, celulares e objetos oriundos da troca por droga foram apreendidos 

Antônio Pinheiro 

Os policiais militares Dalvane e Rangel fi- 
zeram a prisão de dois Franciscos, na tarde 
de ontem (21), acusados de uso e tráfico de 
drogas. A primeira prisão foi do usuário de 
drogas Francisco Pereira da Silva. 56 anos. 
Com ele, os policiais encontraram uma peque- 
na quantidade de drogas dentro da mala. Ao 
ser investigado, o mesmo teria dito que tinha 
comprado a droga em um bar na rua H. bairro 
Novo Horizonte. 

Os policiais foram até o bar, de proprieda- 
de de Francisco Olímpio dos Santos, 63 anos. 
Segundo os policiais, depois de uma revista no 

bar, foi encontrada outra quantia de maconha. 
Além da droga, os policiais encontraram vários 
equipamentos que, segundo a polícia, são tro- 
cados por droga com usuários que freqüentam 
o Bar do Chico. 

Os objetos encontrados foram 05 maqui- 
tas, 02 furadeiras, 02 celulares sem chip e 
mais R$ 197 em cédulas de R$ 2, R$ 10, e 
R$ 20. Rangel e Dalvane informaram que a 
Polícia tem informações de que o bar é ponto 
de venda de drogas. Francisco Olímpio já teria 
sido preso outra vez pela mesma acusação. 
Ele negou que vende droga. Os dois Francis- 
cos foram levados para Delegacia de Entorpe- 
centes para fazer os procedimentos legais. 

Polícia desmantela Primeiro 

Comando do Maranhão 

Armas, munição, celulares e documentos apreendidos em poder de membros do PCM 

O Serviço de Inteligência da Polícia Mi- 
litar prendeu ontem três traficantes que in- 
tegram o Primeiro Comando do Maranhão 
(PCM), facção criminosa com ligações com 
organizações de outros estados, princi- 
palmente o Primeiro Comando da Capital 
(PCC), famoso por promover uma série de 
atos de violência em São Paulo, como cha- 
cinas, rebeliões, incêndios em ônibus, en- 
tre outros crimes. 

Por volta das 6h desta terça-feira, foi 
capturado, na Vila Conceição, bairro próxi- 
mo ao Alto do Calhau, Fábio Bezerra Sousa 
Cortes, vulgo Paulista, 33 anos. O acusa- 
do já havia sido preso antes com 50 kg de 
maconha, no Terminal Rodoviário de São 
Luís, e continuava traficando. Também fo- 
ram para a cadeia Jarisson Sá Almeida, o 
Senzala, 37 anos, e Jheyrison Pereira da 
Silva, vulgo Diego, 20. 

Os dois primeiros moram na própria Vila 
Conceição e o terceiro reside no São Ber- 
nardo. O trio foi encaminhado à Superinten- 
dência Estadual de Investigações Criminais 
(Seic), no Bairro de Fátima. 

Traficantes e autores de vários outros 
delitos, os três se intitulam membros do 
PCM, facção criminosa que ficou conheci- 
da por ameaças dirigidas a policiais civis e 
militares de São Luís e até mesmo ao ex- 
-superintendente de Polícia Civil da Capital 
e atual secretário de Justiça e Administra- 

ção Penitenciária, Sebastião Uchoa. 
Com o trio, foram apreendidos dois ta- 

bletes de maconha prensada com apro- 
ximadamente 3,6 kg, 300 gramas de ma- 
conha avulsa, cinco pedras de crack, 22 
cartuchos de espingarda calibre 12, um 
revólver Taurus calibre 38, com numeração 
raspada e seis munições intactas, três ce- 
lulares e um maçarico. 

BONDE DO 40 
Na mesma operação, foram presos 

Alysson Pedrosa Santos, o Galego, 24 
anos. morador da Vila Bacanga; Stefanny 
Ribeiro Nunes. 24, traficante e ex-presidi- 
ária residente na Vila Passos, e Ronecyr 
Louzeiro Reis, moradora do conjunto Rose- 
ana Sarney, em Paço do Lumiar, mulher do 
traficante Allan Kardec, membro do Bonde 
do 40, outra organização criminosa conhe- 
cida por promover o terror nos bairros da 
capital onde atua. 

Além de homens do Serviço de Inteli- 
gência da PM, participaram da operação 
policiais do 1o, 6°, 8o e 9o BPMs, além de 
guarnições do Batalhão de Choque. 

A ação policial foi considerada extrema- 
mente proveitosa, pois tirou das ruas crimi- 
nosos altamente nocivos à sociedade, cuja 
atuação vinha fortalecendo o crime organi- 
zado não só em São Luís, mas em outras 
regiões do Maranhão. 
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►MUTIRÃO DA JUSTIÇA 

êmM 

Cerca de 3 mil casos devem ser solucionados 

Hyana Reis 

M 

ais de 3 mil casos de processos 
previdenciários estão com audiência 
marcada ao longo de toda a semana. 

Trata-se do mutirão de audiências do Juizado 
Federal de Imperatriz, que iniciou na segun- 
da-feira (20) e se estende até o sábado (25), 
e reuniu 12 juizes para sentenciar os casos 
pendentes. 

As audiências estão ocorrendo no auditó- 
rio da Faculdade de Imperatriz (Facimp), com 
o atendimento diário de mais de 300 pessoas. 
Os casos julgados passaram previamente por 
uma triagem para que somente os processos 
previdenciários que incluem: salário-materni- 
dade, aposentadoria por idade ou invalidez, 
auxílio-doença, pensão por morte, entre ou- 
tros, tenham audiência marcada no mutirão. 

A ação é realizada com o objetivo de re- 
duzir o número de casos que aguardam au- 
diência na Justiça Federal de Imperatriz, de 
acordo com o juiz federal Nelton Pereira. 
"O mutirão decorre da necessidade da sub- 
sessão de Imperatriz, que há uma demanda 
muito grande de audiência. Mesmo com todo 
o esforço dos juizes que aqui atuam, não há 

possibilidade de conseguir manter os núme- 
ros equilibrados sempre, pelo menos, um mu- 
tirão anual. Então, queremos reduzir o esto- 
que de processos da região*. 

O principal objetivo é a conciliação entre 
as partes, de acordo com o juiz. "O INSS tem 
contribuído para a solução dos casos", co- 
menta Nelton Pereira. Mas ele garante que 
mesmo sem acordo, "todos os casos sairão 
daqui com sentença". Até o momento, os índi- 
ces de conciliação estão altos, em torno dos 
50%, de acordo com o juiz. 

Jaciara dos Santos compareceu ao muti- 
rão na manhã de terça-feira (21) para tentar 
resolver o seu problema. "Eu vim reclamar 
auxílio-maternidade. Eu fiz, mas não passei, 
então espero que hoje seja resolvido". Há 
mais de 7 meses, seu caso está em tramita- 
ção, e ela diz estar aliviada, pois, por meio do 
mutirão, pode realizar a sua audiência. 

"Por conta desses mutirões, a Justiça Fe- 
deral tem conseguido julgar esses processos 
com menos de um ano", informa o juiz. Núme- 
ro que ele considera "favorável" se levar em 
conta a alta demanda da região. O juiz avalia 
como positivo a ação da Justiça Federal. "Eu 
avalio o mutirão como positivo, pois temos 

Mais de 300 audiências ocorrem por dia no auditório da Facimp (Foto: Letícla Cavalcante) 

conseguido um bom número de conciliações 
e de solução de casos". 

Além de Imperatriz, está sendo atendida a 
população dos 27 municípios da jurisdição do 
município. Para a realização das audiências 

é necessária a presença dos autores, duas 
testemunhas e, em alguns casos, advogados, 
além do juiz e um assistente. Estagiários do 
curso de Direito também participam como vo- 
luntários. 

Enfermeiros de Imperatriz 

sâo homenageados 

m. ■ 

Imperatriz 6 o primeiro dos 217 municípios maranhenses 

A Prefeitura de Imperatriz, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), 
prestou homenagem aos enfermeiros do mu- 
nicípio pelo trabalho desenvolvido. Em uma 
cerimônia bastante movimentada, realizada 
na segunda feira (20), foi oferecido aos profis- 
sionais um café da manhã. Na oportunidade, 
eles receberam uma placa de reconhecimento 
às atividades desenvolvidas pelos profissio- 
nais. 

Além de lembrar o Dia Internacional da 
Enfermagem (ou Dia Internacional dos Enfer- 
meiros), comemorado mundialmente em 12 
de maio desde 1965, o evento foi considerado 
um marco positivo na conquista pelo respeito, 
reconhecimento e valorização profissional. 

Entre as conquistas trabalhistas assegu- 
radas pela atual gestão, Ana Léia Coelho, 
presidente do Sindicato dos Enfermeiros do 
Maranhão, reconheceu o esforço do prefeito 
Sebastião Madeira, que triplicou em sua ges- 
tão o salário-base da categoria. "Madeira foi 
o único prefeito do Maranhão a regulamentar 
as 30 horas de trabalho, enquanto nos demais 
municípios trabalha-se 44 horas. Ele não se 
deixou levar pelo corporativismo dos empre- 
sários", observa. 

Sobre a jornada de 30 horas semanais, 
a deputada estadual Valéria Macedo, que 
também é enfermeira, elogiou a iniciativa do 

a regulamentar Jornada de 30 horas de trabalho da categoria 

prefeito Sebastião Madeira. "A categoria dos 
enfermeiros está satisfeita e muito feliz, pois 
Imperatriz é a primeira cidade do Maranhão 
a aplicar a jornada de 30 horas. Tanto o sin- 
dicato quanto os profissionais que atuam em 
outros municípios devem procurar levar essa 
proposta adiante para que a iniciativa do pre- 
feito Madeira possa servir de exemplo a ou- 
tras gestões". 

Na ocasião, Alisson Mota, diretor do Hos- 
pital Municipal, afirmou que a enfermagem é o 
ponto de equilíbrio do sistema e que o prefeito 
Madeira e a secretária de Saúde, Conceição 
Madeira, sabem disso. "Em nenhum momen- 
to dessa administração faltou esse reconheci- 
mento. porque o enfermeiro é um importante 
elo do sistema de saúde e forma uma equipe 
competente no município de Imperatriz". 

Arnaldo Alencar, secretário adjunto da 
Saúde em Imperatriz, ressaltou que "a coluna 
vertebral da saúde são os enfermeiros, por- 
que sâo eles que cuidam e acompanham os 
pacientes, são as peças fundamentais e sua 
responsabilidade é muito grande". 

Em nome do prefeito Sebastião Madeira, 
o vice-prefeito Luis Carlos Porto disse que a 
atual gestão tem ajudado a promover o ser- 
vidor público. "À medida que a saúde avan- 
ça, as melhorias salariais também chegam e, 
com elas, a melhoria da qualidade de vida". 

Vereador Marco Aurélio pede polo da 

Casa do Idoso na Grande Cafeteira 

Carla Dutra 
Na manhã de terça-feira (21), foi aprovada 

a implantação de um núcleo da Casa do Idoso 
na grande Cafeteira, pela Câmara dos Vere- 
adores. A indicação do vereador Marco Au- 
rélio foi questionada pela vereadora Caetana, 
pois ela cita que no bairro já existe o Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS), que 
assiste os idosos. 

"Nós sabemos que na Grande Cafeteira 
muitos idosos não participam de programa so- 
cial no Centro, pela dificuldade de locomoção", 
afirma Caetana, concordado com a indicação, 
porém, explica que o CRAS do bairro já ofere- 
ce um trabalho de assistência para esses ido- 
sos. De acordo com ela, os idosos têm acade- 
mia, psicólogo e vários profissionais para fazer 
atendimento ao idoso. 

Sobre essa afirmação, o vereador disse 
que se não tivesse a necessidade da implanta- 
ção do polo, os moradores não teriam solicita- 
do. "Foi um número grande de moradores que 
fizerem a solicitação. Porém, a gente sabe que 
existe a necessidade e a viabilidade, quem 
pede e quem pode criar, e isso deve ter um 
ponto de equilíbrio. Então, respeito muito a 
questão da viabilidade, e se o governo disser 
que não tem como fazer, é respeitar e continu- 
ar cobrando", enfatiza o vereador, que aguarda 

a viabilidade do projeto e a disponibilidade de 
imóveis no bairro Cafeteira. 

De acordo com o vereador Marco, a indi- 
cação surgiu a partir de conversas com alguns 
idosos da Cafeteira, que citaram a necessida- 
de de um polo da Casa do Idoso para aquele 
bairro. "A área da Grande Cafeteira é muito 
grande. Já existe um polo do CRAS na Vila Ipi- 
ranga que assiste eles. Mas eles fizeram essa 
solicitação para mobilizar o governo, a fim de 
colocar um polo da própria Casa do Idoso e ter 
um apoio mais voltado para as necessidades 
deles", explica. 

OUTRAS INDICAÇÕES 
Na sessão de terça-feira (21), ainda foram 

indicadas: a colocação de um bueiro no Iga- 
rapé, denominado "Pau Preto"; a drenagem 
e pavimentação asfáltica da Rua 11, em toda 
a sua extensão, no Parque do Buriti; a reali- 
zação de audiência pública para tratar sobre 
instalação de câmeras de vídeo no interior dos 
prédios, lojas e respectivas calçadas, com en- 
tidades responsáveis, como: indústria, comér- 
cio, clínicas médicas, postos combustíveis, 
farmácias, hospitais, casas lotéricas e simila- 
res. Além disso, foi para votação a operação 
Tampa Buraco na Av. Imperatriz, no bairro 
Conjunto Planalto, entre outras indicações. 
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O Shopping do coração da cidade! 
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Segunda à Sábado das 

10:00h às 22:00h 

Domingos e Feriados das 

i2:00h às 22:00h 

DESAPARECIDO 
O Pepêto sumiu ontem (21) 

no Setor Mercadinho, nas pro- 
ximidades da Fiat Milenium, na 
BR-010 (Imperatriz-MA). Sua 
dona está desesperada para 
encontrá-lo. Quem tiver alguma 
informação do Pepéto, basta 
entrar em contato com Anna 
Paula, pelos números (99) 
8805-3551 ou (99) 8202-8952. 
Pode-se ligar a cobrar. Será 
paga uma recompensa. 
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Lançada 1a Feira de Imóveis de Imperatriz 
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Ademar Marlano apresenta as vantagens da feira aos presentes 

Welbert Queiroz 

Nesta terça-feira (21) pela manhã, na 
empresa "Ademar Mariano, Construto- 
ra e Imobiliária", foi lançada a 1a Feira 

de Imóveis de Imperatriz, que será realizada 

neste fim de semana nos dias 24, 25 e 26. O 
evento visa atrair em torno de 80 mil pessoas 
para conhecerem o mercado imobiliário e fa- 
zerem bons negócios. 

Essa é uma oportunidade para o público e 
empreendedores negociarem na 1a Feira de 

Imóveis da cidade. "Nós teremos lançamento 
de loteamento, lançamentos de condomínios 
de casa, além dos remanescentes dos outros 
empreendimentos lançados: e muito importan- 
te: todos estarão com preços especiais. Que- 
remos duplicar o número de pessoas que fre- 
qüentam o shopping, de 40 para 80 mil nesse 
fim de semana", afirmou o empresário Ademar 
Mariano. 

Em Imperatriz, o mercado imobiliário ainda 
se encontra ativo. Novas empresas e facilida- 
des de oferta, crédito e financiamentos são 
fatores que contribuem para o aquecimento 
deste segmento econômico. "Esse evento traz 
um cunho de empreendedorismo inovador. 
Imperatriz já tem se tornado um local de re- 
ferência econômica. Nada mais normal que o 
movimento imobiliário contemplar as pessoas 
com oportunidades tanto de moradia quanto 
de empreendimentos comerciais", afirmou Jai- 
ro Oliveira, da Aracati Imóveis. 

Com 50 estandes, a feira objetiva alavan- 
car e estimular os negócios imobiliários nesse 
momento de oportunidades. O sentido da fei- 
ra é levar para o evento preços e condições 

especiais. "Nós temos imóveis de valores que 
atendem a todas as classes sociais, temos 
imóveis do 'Minha Casa, Minha Vida'. Ainda 
teremos os imóveis usados e avulsos, que são 
casas e terrenos que as pessoas querem ven- 
der. Lá, teremos o grande público, a preten- 
são, e tirarmos as pessoas de suas casas para 
irem conhecer o vento", disse Ademar. 

DESCONTOS 
As empresas que participarão do Feirão 

estão preparando ofertas exclusivas para a 
população adquirir seus imóveis. A empresa 
Aracati antecipa na feira e disponibilizará 16 
unidades do Prison Hotel, com descontos nas 
tabelas de 36 e 72 pagamentos, e uma tabela 
para 6 e 12 pagamentos do Aracati Office, com 
um preço nunca visto em Imperatriz. E para 
o Máximos, entrada dividida em 8 vezes para 
facilitar quem deseja adquirir esse empreen- 
dimento. 

A Caixa Econômica trabalha com as me- 
lhores taxas do mercado para quem deseja 
financiar a compra do seu imóvel. A empresa 
também estará presente no evento. 

Últimos preparativos para a 

festa de Corpus Christi 

Alunos/atletas que participarão dos Jogos 

Escolares passam por exames médicos 

Festa de Corpus Chrlstl reúne milhares de fiéis 

Hyana Reis 

No dia 30 de maio, a Igreja Católica de todo 
o mundo comemora a festa de Corpus Christi. 
Em Imperatriz, a comemoração é sempre mar- 
cada com uma missa no Estádio Frei Epifânio. 
Com a proximidade da data, a Diocese de Im- 
peratriz já realiza os últimos preparativos para 
a maior festa religiosa da cidade. 

O bispo Dom Gilberto Pastana informa que 
está quase tudo pronto para a solenidade. "To- 
das as equipes estão se empenhando para 
preparar uma bonita solenidade. Estamos fa- 
zendo as últimas visitas às paróquias. A infra- 
esturura, liturgia, está quase tudo preparado, e 
contamos com o apoio de muitos voluntários", 
informa. 

O Bispo convida os fiéis para utilizarem as 
camisetas dos anos anteriores nos dias que 
antecedem a festa: "Convido a todos, que no 
dia 27, usem a camiseta branca; no dia 28, a 

camisa amarela; no dia 29, a camisa cor de 
vinho e no dia 30, que é o dia da festa, que 
utilizem a camiseta deste ano, da cor azul". 

Já foi vendida boa parte dos kits, que in- 
cluem: camiseta, vela, folha de cânticos, entre 
outros, de acordo com o Bispo. "Aumentamos 
o número de kits este ano, mas peço para que 
os fiéis que ainda não adquiriram que adqui- 
ram, pois corre o risco de faltar", ressalta Dom 
Gilberto. Também orienta para que no dia da 
celebração os católicos cheguem com antece- 
dência no Estádio: "Peço para que cheguem 
cedo para evitar os engarrafamentos e que 
ocupem logo seus assentos". 

A expectativa para a realização do evento 
é grande, de acordo com Dom Gilberto: "Com 
certeza, será um dia de muita fé e paz no co- 
ração das pessoas", ressalta. O Bispo garan- 
te que tudo está sendo preparado para fazer 
uma festa melhor e maior que a dos anos an- 
teriores. "A nossa intenção é sempre melhorar, 
e contamos com os fiéis para isso". 

PROJETO 
Com o dinheiro da venda de camisetas, a 

Diocese pretende começar a investir em um 
projeto para fundar uma casa de reabilitação 
para usuários de drogas. "Vamos investir nes- 
te projeto. Nós queremos construir uma casa 
de acolhimento de dependentes químicos e, 
para isso, já estamos capacitando um padre 
para esse serviço. Nós já temos um local. Ini- 
cialmente, queremos acolher 10 a 12 pessoas; 
dependendo do seguimento do protejo, pre- 
tendemos aumentar este número", informa o 
Bispo. 

m 

InscrlçOes para o evento encerram nesta sexta-feira, 24 

Antes de realizar qualquer prática esportiva 
ou atividade física é imprescindível a realiza- 
ção de exames médicos. Para garantir que os 
alunos da Rede Municipal de Ensino estejam 
em condições físicas adequadas para partici- 
par dos Jogos Escolares (JErS) em 2013, a 
Prefeitura de Imperatriz, por meio das Secreta- 
rias Municipais de Educação (SEMED) e Saú- 
de (SEMUS), realiza desde o início do mês os 
exames médicos dos alunos da Rede Municipal 
que disputarão o XXXIIJELS em junho. 

Moisés Charles, coordenador do Departa- 
mento de Educação Física da SEMED, explica 
que o procedimento do exame médico anteci- 
pado tem como objetivo detectar problemas 
que possam limitar os exercícios. 

"Os exames com os alunos do município 
tiveram início no dia 07 de maio e estendem-se 
até o dia 25 deste mês. O objetivo é atender 
a todas as escolas da zona urbana e de po- 

voados da zona rural de Imperatriz. A equipe 
que realiza os exames de freqüência cardía- 
ca, aferição da pressão arterial, diagnóstico 
de problemas respiratórios e problemas rela- 
cionados á anemia e de pele, é composta por 
quatro médicos e dois enfermeiros realizando 
um trabalho muito criterioso para demonstrar 
a aptidão dos alunos para participarem dos Jo- 
gos Escolares de Imperatriz". 

Moisés Charles explicou ainda que os exa- 
mes são realizados pela Secretaria de Educa- 
ção desde o ano de 2009, atendendo todas as 
escolas que participam dos JECs. 

Considerado o maior evento esportivo do 
sul do Maranhão, a 32a edição dos jogos será 
aberta em 1° de Junho no estádio municipal 
Frei Epifânio D'Abadia. O evento é composto 
de 21 modalidades nas categorias individual 
e coletiva e reúne, em média. 9 mil atletas de 
cerca de 100 escolas do município. 
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Ailton Rodrigues: carioca e militar do exército 

"Desde minha infância, sempre tive vontade de ser do exército" 

Carla Dutra 

Desde criança, ele sonhava em ser militar do exército. 
Com 15 anos de idade, Ailton Rodrigues de Melo se alistou 
no órgão e, agora, já são cinco anos na carreira militar. O 
Jovem rapaz é natural da cidade do Rio de Janeiro e está há 
1 ano em Imperatriz. Ele serve no 50° Batalhão de Infantaria 
de Selva (50 BIS), como aspirante oficial. 

Ailton Rodrigues tem 21 anos de idade, começou no exér- 
cito como aluno, que durou 1 ano. Ele passou 4 anos como 
Cadete, na Academia Militar das Águas Negras, em Resende, 
Rio de Janeiro. "Esse é meu primeiro ano depois de for- 
mado", afirma Ailton, que enfatiza a satisfação de exercer a 
carreira de militar. "É satisfatório servir ao exército. É uma 
realização de um sonho de infância", revela. 

"Tudo que fiz até hoje foi pelo exército", declara Ail- 
ton. Essa é a confirmação de que servir ao exército foi uma 
escolha feita com amor. O Jovem Militar garante que os mo- 
radores de Imperatriz lhe receberam muito bem, e que tem 
uma relação positiva com seus colegas do Batalhão. "O cii- 

ma dos oficiais dentro do 50 BIS é bastante acolhedor. 
Eu não senti dificuldade em poder me adaptar", conta. 

Garantindo que realmente o exército é a carreira sonhada 
e do seu futuro, Ailton diz: "Eu pretendo seguir carreira a6 
a função de coronel". Para se tornar coronel na infantaria 
do exército, o militar deve percorrer um caminho longo no ór- 
gão. "Trinta anos é o tempo de serviço para o militar 
tornar-se coronel. Eu pretendo alcançar esse tempo den- 
tro do exército", revela. 

Segundo o nosso personagem, Imperatriz é totalmente di- 
ferente da sua cidade, mas ele está conseguindo se adaptar. 
Ele adiantou que pretende ficar em Imperatriz por três anos e 
só então volta para o Rio de Janeiro, que segundo ele, sente 
falta da culinária de lá. "A cultura e culinária é diferente", 
diz. Ele revela que sentiu muito a troca de hábito alimentar, 
pois teve dificuldades, mas se adaptou. Ailton até cita a falta 
que faz a feijoada, feita com feijão preto (um dos pratos que 
costumava comer na cidade carioca). "É difícil de encon- 
trar aqui. como também a farinha daqui é diferente da 
nossa". 

IS 

A cultural panelada de Imperatriz faz muitos turistas de- 
gustarem e se apaixonarem pelo prato. Não foi diferente com 
o carioca Ailton, já que ele já tinha provado o prato em outras 
ocasiões com sua família, que parte é nordestina. "Sempre 
gostei desse tipo de comida", revela.   
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Trilha do Salto Alto reúne cerca de í O mulheres 
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Trilha realizada por mulheres em triciclos percorreu riachos 

Cerca de 40 mulheres trocaram o salto 
alto pelo tênis, botas e equipamentos 
de proteção, ao participarem da I Tri- 

lha do Salto Alto, que foi realizada no domingo 
(19), em Barreirinhas, evento promovido pela 
empresa Danceliz Adventure em parceria com 
a Secretaria de Estado do Turismo (Setur). 

O evento, direcionado exclusivamente ao 
público feminino amante do Off Road,contou 
com a participação de dezenas de mulheres, 
que participaram nas categorias moto e qua- 
driciclo. Os homens também tiveram partici- 
pação. mas somente em atividades de apoio. 

As mulheres aventureiras saíram de Bar- 
reirinhas em direção ao povoado Caburé. No 
percurso, além da bela paisagem, elas tam- 
bém encontraram dificuldades. Foram cerca 
de cinco horas entre areia fofa, calor, poças e 
lama. até chegarem ao destino final. 

Carol Carvalho, jornalista e uma das parti- 
cipantes, disse que o esforço e as dificuldades 
encontradas valeram a pena. "Achei a idéia 
fantástica e, apesar do grau de dificuldade 
para principiantes, o meu caso, a experiência 
é maravilhosa", comemorou. 

O visitante carioca Carlos Alberto acom- 
panhou a esposa, que participou da compe- 

tição de quadriciclo, e disse estar satisfeito 
por colaborar com o lazer e diversão que ela 
escolheu. "Chegamos a São Luís e viemos di- 
reto para Barreirinhas. Achamos um barato a 
idéia da trilha e vamos aproveitar para ficar 
em Caburé", comentou o turista. 

De acordo com a coordenação do evento, 
o objetivo em promover no polo Lençóis Mara- 
nhenses o segmento de ecoturismo e turismo 
de aventura foi cumprido. "Tivemos, pelo me- 
nos, 40 mulheres participando efetivamente, 
pilotando motos e quadriciclos, sendo que 
muitas não são daqui. Para a próxima edição 
vamos preparar ainda mais o evento de forma 
a torná-lo estadual, possibilitando a participa- 
ção de outras mulheres amantes do esporte e 
da adrenalina", concluiu a coordenadora Célia 
Velasques. 

PRÓXIMAS AÇÕES 
Já está sendo pensado para agosto do se- 

gundo semestre um passeio ecológico pelos 
povoados de Barreirinhas. O objetivo é reu- 
nir um grupo em prol da limpeza das praias e 
campanhas de preservação do meio ambien- 
te, que conscientizem tanto a população quan- 
to os visitantes para o lixo jogado no chão. 

Caema promove recadastramento biométrico 

eleitoral para colaboradores 

A Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão (Caema) realiza até o dia 3 de 
junho, no horário das 8h às 11h30 e de 14h às 
IZhSO, na Sala de Treinamento da sede ad- 
ministrativa. o Recadastramento Biométrico 
do Título Eleitoral para empregados e cola- 
boradores. A ação foi iniciada na segunda- 
-feira (20). 

O ato é obrigatório para que o eleitor vote 
nas novas urnas eletrônicas. O objetivo é 
atualizar dados cadastrais, facilitar a iden- 
tificação, diminuir o tempo gasto no dia da 
votação e reduzir a possibilidade de fraude, 
como no caso de uma pessoa votar no lugar 
de outra. 

Uma equipe formada por colaboradores 
da Companhia participou de 24 a 26 de abril 
de um treinamento realizado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) na Areinha, com a 
finalidade de capacitá-los para o recadastra- 
mento. No primeiro dia do treinamento eles 
receberam instruções sobre a estrutura físi- 
ca e organizacional do TRE. No segundo dia, 
receberam treinamento de um psicólogo e no 

terceiro dia sobre o recadastramento biomé- 
trico, que incluiu teoria e prática. 

Com o objetivo de evitar congestiona- 
mento no local do recadastramento, os co- 
laboradores foram divididos por setores, de 
acordo com o cronograma localizado na In- 
tranet da Caema. 

No período do recadastramento, a equi- 
pe da Companhia vai estar identificada por 
meio de camisas contendo nome do evento e 
logomarca do TRE. Para o recadastramento, 
o Tribunal disponibilizou 3 kits de material ne- 
cessário, composto de 3 monitores de com- 
putador, 3 câmeras fotográficas e 3 máqui- 
nas apropriadas para capturar as impressões 
digitais. 

Segundo a assistente social Jacira San- 
tos, encarregada do Serviço Social da Cae- 
ma, o Recadastramento Biométrico está sen- 
do realizado na Companhia visando facilitar 
a vida dos colaboradores da empresa, uma 
vez que eles não precisarão sair do seu local 
de trabalho para fazer o seu recadastramen- 
to do Título de Eleitor. 

Setur realiza visita técnica aos municípios 

para criação de Instâncias de Governança 

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) 
está realizando, desde a última segunda-feira 
(20), visitas técnicas as cidades do Polo Len- 
çóis Maranhenses. A ação ocorre com o intui- 
to de acelerar o processo de implantação das 
Instâncias de Governanças. 

A visita, que teve início pelo município de 
Primeira Cruz, na segunda (20), percorreu 
também as cidades de Humberto de Campos, 
na terça-feira (21); e de Santo Amaro, na quar- 
ta (22). O roteiro será finalizado com a ação na 
quinta-feira (23), em Barreirinhas. 

Na programação, palestras de sensibili- 
zação para a criação das instâncias e comer- 
cialização de produtos turísticos da região. 
A medida, segundo o secretário de Turismo, 
Jura Filho, é responsável em tornar claro e 
acessível o processo de criação e, a partir daí, 
fortalecer a implementação para a formatação 
das Instâncias em todo o estado. 

"Estamos percorrendo todos os polos que 

já iniciaram o processo de criação de suas ins- 
tâncias. No polo Lençóis, devem fazer parte do 
processo de integração as cidades de Barrei- 
rinhas, Humberto de Campos. Primeira Cruz e 
Santo Amaro", explicou. 

Além de São Luís e Lençóis Maranhenses, 
também está em processo de criação a Ins- 
tância de Governança do polo Chapada das 
Mesas. 

Instância de Governança 
A Instância de Governança é uma organi- 

zação com participação do poder público e dos 
atores privados dos municípios componentes 
das regiões turísticas, com o papel de coorde- 
nar o Programa de Regionalização do Turismo 
- Roteiros do Brasil do Ministério do Turismo 
em âmbito regional. 

Elas podem assumir estrutura e caráter 
jurídico diferenciados, sob a forma de fóruns, 
conselhos, associações, comitês, consórcio 
ou outro tipo de colegiado. 

Diretoria da OAB/MA inaugura o 

I Núcleo de Inclusão Digital 

SI 

Foto: Divulgação 

Em solenidade prestigiada por advogados 
e advogadas, o presidente da OAB/MA, Mário 
Macieira: o secretário geral, Carlos Couto, e 
o tesoureiro Marco Lara; acompanhados pelo 
diretor do Fórum Desembargador Sarney Cos- 
ta, juiz Sebastião Joaquim Lima Bonfim; e o 
secretário geral da Caixa de Assistência dos 
Advogados do Maranhão, Aldinei Abreu Fa- 
rias, descerraram a placa inaugural do I Nú- 
cleo de Inclusão Digital. O evento aconteceu 
na manhã desta segunda-feira, 20/05, na sede 
do Fórum do Calhau. 

O Núcleo de Inclusão Digital vai funcionar 
em um anexo da Sala do Advogado da OAB/ 
MA e oferecerá aos advogados sen/iços como 
impressão, acesso a internet e outros. O nú- 
mero de terminais disponibilizados pela Sec- 
cional chega a 22, além de impressora e inter- 
net de dois megas. 

Durante a solenidade, Mário Macieira exal- 
tou o apoio recebido pela diretoria do Fórum 
para a implantação do Núcleo. "Temos uma re- 
lação de excelente nível com o juiz Sebastião 
Bonfim, que já nos apoiou quando pleiteamos 
mais vagas para os advogados no estaciona- 
mento do Fórum, na entrega da Sala do Advo- 
gado e agora na ativação do Núcleo de Inclu- 
são Digital", declarou. 

Além do Núcleo de Inclusão Digital do Fó- 
rum do Calhau, a OAB/MA também disponibi- 
liza, em parceria com o Tribunal Regional do 
Trabalho da 16a Região (TRT-MA) uma uni- 
dade de Inclusão Digital para os advogados. 
"Em breve, ele passará por uma reorganiza- 
ção. Também vamos inaugurar um núcleo di- 
gital no Escritório Compartilhado, que funciona 
no prédio da nossa Seccional. Essa iniciativa 
será levada, ainda, para a Subseção de Impe- 
ratriz e, em seguida, para todas as subseções 
da OAB no interior do Estado", informou Mário 
Macieira. 

Para o advogado Antônio da Silva Costa 
Sobrinho, o núcleo inaugurado pela OAB/MA 
será primordial para o desempenho da função 
para os profissionais de Direito. "Ele vai facili- 
tar bastante a nossa vida, principalmente no 
que diz respeito às orientações sobre o Pro- 
cesso Judicial eletrônico, o PJe", destaca. 

Também participaram da solenidade o vi- 
ce-presidente da OAB/MA, Valdenio Caminha, 
o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina 
da Seccional (TED), Windsor Silva dos San- 
tos; o presidente da Comissão de Jovens Ad- 
vogados, Bruno Leal; e o presidente da Comis- 
são de Defesa do Direito do Idoso, Benedito 
Bayma Piorski. 

SUA CASA ANDA MEIO SEM VIDA? 
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No supermercado: 
- Papai, compra uma barra de chocolate pra mim! 
- Meu filho, você já é quase um adulto para estas coisas. - Diz o pai pão-duro tentando iludir o filho. 
- Verdade? Então, eu já posso beber, fumar e levar umas garotas lá em casa? 
- Você o quê?! Qual você quer, escolhe aí... 

Um pequeno engano 
Uma freira estava andando de noite numa ruela pouco iluminada, quando passa um bêbabo, que do 

nada, começa a espancá-la... 

Muito tempo depois, quando a freira acorda, o bêbado ali do lado, diz: 

- Me descupe, eu pensava que você ia reagir...Batman! 
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NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Marcela pede socorro por Lia. Morgana e toda a 
turma incentivam Orelha, que se enche de confiança e vence o 
campeonato. Vitor e Raquel desconfiam da demora de Lia e vão 
atrás da menina. Ao tentar impedir o seqüestro de Lia, Marcela 
é atropelada por Caixote. Raquel socorre a professora, que pede 
para a médica seja uma boa mãe para Lia e cuide de Gil caso ela 
não resista. Gil se desespera ao ver o estado da mãe. Vitor perde 
os bandidos de vista. Todos choram o falecimento de Marcela. Sal 
fica sabendo da morte de Marcela e Lia se desespera no cativeiro. 
Vitor e Patinha vão atrás de Kika para saber de Sal. Sal tira uma 
foto de Lia chorando e envia a Lorenzo. Alemão liga para o médico 
e exige dinheiro em troca da vida de Lia. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - A professora de Laurinha liga para Alberto, que vai 
ao encontro da filha na escola, no lugar de Ester. Veridiana se ofe- 
rece para abrigar as crianças da ONG em seu sítio. Ester fica apa- 
vorada ao chegar na escola e ser avisada de que Alberto buscou 
Laurinha. Lindaura resolve acompanhar Ester até a empresa de 

Alberto para pegar a neta. Ester invade a sala de Alberto e ameaça 
o executivo. Alberto manda Hélio pegar os livros-caixa da ONG. 
Juliano tenta convencer Natália a se casar com ele. Hélio avisa a 
Cassiano que Alberto pode mandar o advogado denunciar Ester ao 
Ministério Público, caso ela não consiga prestar contas de como 
investiu o dinheiro do Grupo Albuquerque na ONG. Alberto avisa a 
Hélio que tomará a guarda dos filhos de Ester. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Rosemere e Filipinho se apresentam no Cantai. 
Giane chora ao assistir à entrevista de Bento. Luz afirma que 
Amora está com ciúmes do Bento. Fabinho exige que Margot 
peça a Santa para manter sigilo sobre sua identidade. Amora 
convence Maurício a aceitar morar no apartamento que ganha- 
ram de Natan. Filipinho perde o emprego no Kim Park. Damáris 
diz ao advogado que quer tomar o Kim Park de Wilson. Algumas 
mulheres procuram Bento na floricultura e Giane se incomoda. 
Glória fica impactada com a presença de Filipinho em sua casa. 
Bárbara chega à clínica para pegar Madá, no momento em que 
Vitinho e Tina estão prestes a se casar. Amora cobra uma expli- 

cação de Bento para sua aparição no Luxury. 

Amor a Vida 
Globo, 21h00 - Paloma amamenta Paula e Bruno se emociona. 
Edith desconfia de que Félix possa ter uma amante. Bruno fala 
para Ordália que ficou comovido com Paloma. O dono do bar onde 
Paloma teve sua filha proíbe o garçom de contar à polícia que Félix 
esteve por lá depois que Márcia foi embora. Simone se oferece 
para ajudar Ninho e Paloma. Edith fala para Tamara que acredita 
que esteja sendo traída pelo marido. Lutero avisa a Paloma que 
ela pode ter problemas para engravidar. Ninho e Paloma vão à 
casa de Márcia. Márcia vai à delegacia dar seu depoimento. Bruno 
cuida de Paula. Paloma observa crianças em uma praça. César 
pensa na filha. Félix garante aos pais que não sabia da gravidez 
de Paloma. César contrata um detetive para achar a neta. Bruno 
convida Glauce para ser a madrinha de Paula. Paloma encontra o 
paletó usado por Félix sujo de sangue, mas não desconfia de nada. 
Paloma avisa a Ninho que César quer conversar com ele. Edith 
descobre o encontro extraconjugal do marido e decide segui-lo. 
César faz uma proposta para Ninho. 

CD FR CD 

Áries 21-03/19-04 
O trígono Lua-Júpiter, entre suas áreas de relaciona- 
mentos e de comunicação, favorece os acordos e as 
atividades em grupo que estimulem o intelecto. Bom 
momento para ter conversas sinceras, que fortalece- 
rão suas relações! 

b Touro 20-04 /20-05 
Uma maior consciência acerca de suas necessida- 
des materiais é trazida pela harmonia Lua-Júpiter 
entre suas sexta e segunda casas. O planejamento 
das finanças lhe possibilita coisas novas, além de 
lhe deixar mais segura! 

bGemeos 21-05/21-06 
Sua imagem é projetada com o trígono Lua-Júpiter 
entre sua área social e seu signo. Você se destaca 
nas atividades em grupo, mas é preciso ter cuidado 
para não se expor demais, sobretudo quanto aos as- 
pectos mais íntimos! 

«5 Câncer 22-06/22-07 
Fique mais recolhida e procure colocar a cabeça e 
o coração em ordem, neste momento em que Lua 
e Júpiter harmonizam suas áreas familiar e de crise. 
Perceba o que precisa ser melhor elaborado e traba- 
lhado em si mesma! 

SI Leão 23-07 / 22-08 
Você se destaca entre os amigos, pois sua sinergia 
com as pessoas é intensificada pelo trígono que a 
Lua forma com Júpiter. Curta a proximidade com as 
pessoas que você gosta e esteja receptiva às neces- 
sidades delas! 

^ Virgem 23-08/22-09 
Você percebe com mais clareza seus próprios po- 
tenciais e fraquezas, neste momento em que Lua 
e Júpiter se associam entre suas áreas material e 
profissional. Expor suas idéias e projetos pode lhe 
trazer bons resultados! 

d Libra 23-09/22-10 
Expanda suas idéias e estudos. Ao passar por seu 
signo e se associar a Júpiter, em sua área espiritu- 
al, a Lua também estimula você a conhecer novos 
lugares. Que tal buscar o novo? Isso lhe trará mais 
vigor e alegria! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Seus desejos e insatisfações ficam mais claros com 
a harmonia Lua-Júpiter em sua área de crise. Dei- 
xe ir as emoções que não lhe servem mais, e tire 
um tempo para ficar mais recolhida e pensar no que 
quer para o futuro! 

y Sagitário 22-11 /21-12 
Curta os bons momentos junto aos amigos. Lua e 
Júpiter se harmonizam, favorecendo as conversas 
mais Intimas e pessoais. O clima de compreensão 
mútua nutre suas relações, valorize os laços de 
cumplicidade e amizade! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Sua vida profissional é favorecida pelo trígono Lua- 
-Júpiter no circuito, que estimula os trabalhos em 
grupo e em parceria. O clima de sinergia nas rela- 
ções de trabalho torna o momento ideal para divul- 
gar suas iniciativas! 

A# Aquário 20-01/18-02 
Que tai conhecer novos lugares e pessoas? A har- 
monia de Lua e Júpiter entre suas áreas espiritual e 
social lhe traz uma energia de renovação que pode 
lhe abrir boas oportunidades em sua vida. Aproveite 
este impulso! 

K Peixes 19-02/20-03 
Busque ambientes mais reservados e aconche- 
gantes para descansar sua cabeça. O trígono Lua- 
-Júpiter indica que esta é uma boa oportunidade de 
melhorar seu lar e estar mais próxima das pessoas. 
Se estiver só, procure descansar! 
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"Antigamente, no final da tarde, os moradores sempre passeavam na praça, sentavam, 
conversavam. Mas hoje não tem mais como, pois não tem banco nem para sentar. Está jogada para 
as cobras", diz Francisco Carlos Vieira. 

A voz da comunidade 

Uma praça esquecida 

Hyana Reis 

No bairro Vila Fiquene a Praça Davi Alves 
Silva, entre as ruas General Viturino e 
Aquiles Lisboa, já foi um local de lazer 

para os moradores. Hoje está esquecida. Su- 
jeira e lama se acumulam causando um mau 
cheiro. Os bancos não existem mais. Devido à 
falta de estrutura, os visitantes também aban- 
donaram o local, o que torna a praça perigosa. 

Morador do bairro há mais de 20 anos, 
Francisco Carlos reclama que antigamente a 
praça era um local de lazer. "Antigamente, no 
final da tarde, os moradores sempre passea- 
vam na praça, sentavam, conversavam. Mas 
hoje não tem mais como, pois não tem banco 

nem para sentar. Está jogada para as cobras". 
Ele conta que há meses a praça não passa 

por nenhum tipo de cuidado por parte da Pre- 
feitura. "Tem uns cinco meses que mandaram 
alguém vir limpar, e há um bom tempo não fa- 
zem nenhuma reforma. Quando o pessoal da 
prefeitura veio: limpou, pintou, mas não colo- 
cou nenhum banco". 

A praça está completamente cercada de 
lama, folhas das poucas árvores que sobraram 
estão amontoadas no chão junto com lixo e su- 
jeira, até estrume de cavalo foi encontrado no 
local. "Os próprios moradores não cuidam di- 
reito da praça. Ainda por cima os cavalos vêm 
para cá pastar e ai fica o estrume", comenta 
Francisco Carlos. 

À noite, a situação se agrava, pois, de 
acordo com o morador, há uma escola funcio- 
nando em frente à praça, e muitos estudantes 
já foram assaltados no fim das aulas devido 
ao perigo que o local oferece. "A noite é mais 
perigoso. Tem aula aqui à noite, mas não tem 
vigia e nem segurança, tem um posto policial, 
mas acho que não está funcionando". 

Ele conta que antigamente os próprios mo- 
radores pagavam uma pessoa para cuidar da 
praça. "Antigamente, o pessoal pagava para 
tomar de conta, para deixar tudo limpinho, mas 
não sei mais o que aconteceu que ele não veio 
mais. Então, tá desse jeito aqui que vocês es- 
tão vendo: toda suja e acabada". Agora, que 
nem a Prefeitura e nem os próprios morado- 

res podem bancar a limpeza e manutenção da 
praça, ela está se deteriorando. 

Por ser um bairro periférico bem afastado 
do Centro, o morador acredita que o poder pú- 
blico não dá atenção que deveria à infraestru- 
tura e cuidados básicos. "É um local esquecido 
pela Prefeitura", comenta. E mesmo com a su- 
jeira e o mau cheiro, ainda há quem arrisque 
a utilizar a praça: "As crianças costumam jogar 
bola aqui no fim da tarde, e tem gente que vem 
andar também, afinal é o nosso único local de 
lazer", finaliza Francisco Carlos. 

A reportagem do Correio Popular tentou 
entrar em contato com a Secretaria responsá- 
vel. mas até a finalização desta matéria não fo- 
ram encontrados nenhum dos representantes. 
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Lixo e sujeira se acumulam no local Até estrume foi encontrado no local 

DIREITOS DO CONSUMIDOR f .#LÍÉ 

Atraso e fila com crianca de colo em Madri gera indenização para casal 

Uma companhia aérea terá que indenizar um casal e sua 
filha de colo em R$ 60 mil por danos morais. A sentença da 
comarca de Criciúma foi confirmada pela 3' Câmara de Direito 
Público do TJ, que reconheceu a responsabilidade da empre- 
sa por problemas no voo com destino a São Paulo. 

Em dezembro de 2010, um atraso no horário de salda de 
Lisboa, o ponto de partida, provocou a perda da conexão em 
Madri, ocasião em que os autores ficaram por sete horas de 
pé, na fila e com a menina no colo, sem nenhuma acomoda- 
ção ou alimentação por parte da empresa. 

Em apelação, a companhia disse que o atraso no voo foi 
decorrente de nevasca registrada na capital da Espanha, que 
impedia o pouso para conexão. Reforçou que os problemas 
climáticos, imprevisíveis e inevitáveis, são alheios à sua vonta- 
de. Assim, garantiu ter tomado as medidas necessárias, dentro 
das condições possíveis, para amenizar o transtorno, e que a 
intempérie afetou passageiros de diversas empresas aéreas. 

O relator, desembargador César Abreu, apontou que as 
provas constantes dos autos mostram o dano sofrido pela fa- 
mília, oriundo do atraso injustificado do voo. Ele não acolheu a 

alegação de caso fortuito em decorrência de nevasca, porque 
a empresa não fez prova desta versão. 

"Ora, se alegou ser pública e notória a ocorrência de uma 
nevasca de grandes proporções em Madrid naquela data, fa- 
cilmente a empresa ré poderia buscar relatórios climáticos que 
dessem conta do fato e/ou declaração da administração do 
aeroporto espanhol que atestasse o evento, com a informa- 
ção de que as aeronaves estavam impedidas de realizar pou- 
so", finalizou Abreu. A decisão foi unânime (Apelação Cível n. 
2013.000112-9). 
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sefaí 

Governo revitaliza Programa nacional 

Acesso à terra, inclusão produtiva e 
infraestrutura de apoio à produção 
são alguns dos principais objetivos 

da nova fase de implantação do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), que 
estava paralisado há mais de cinco anos. 
Para delinear novas diretrizes de execu- 
ção do Programa, o governo do estado, 
por meio da Secretaria de Estado do De- 
senvolvimento Social e Agricultura Familiar 
(Sedes), realiza nos próximos dias 23 e 24 
a "Oficina para Construção do Plano Ope- 
rativo Anual" (POA/2013), com vistas à revi- 
talização do PNCH, no Maranhão. O evento 
será no auditório do Convento das Mercês, 
em São Luís. 

O Programa Nacional de Crédito Fundi- 
ário é uma ação complementar à reforma 
agrária, que permite a compra direta de 
terras produtivas para trabalhadores rurais 
sem ou com pouca terra, com recursos do 
governo federal e contrapartida técnico- 
-operacional do governo do estado. A com- 
pra das terras é intermediada por entidades 
sindicais de trabalhadores rurais associa- 
das à Federação de Trabalhadores na Agri- 
cultura do Estado do Maranhão (Fetaema). 

Segundo o assessor do Departamen- 
to de Crédito Fundiário da Sedes, João da 
Graça de Carvalho, o Programa Nacional 
de Crédito Fundiário retoma suas ações no 
Maranhão, fundamentado por um Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Condu- 
ta (TAC), e caracteriza-se como uma forte 
ferramenta de incentivo às comunidades 
rurais e de combate à pobreza no campo. 

"O objetivo do Programa, nesse instan- 
te, é promover a inclusão social das famílias 

dos agricultores familiares, possibilitando 
ainda a organização e reorganização das 
associações rurais, especialmente no que 
diz respeito ao maior esclarecimento dos 
compromissos assumidos em decorrência 
do financiamento da aquisição de terras não 
reembolsáveis", esclareceu Carvalho. 

No processo de revitalização do PNCF, 
o governo do Maranhão, por meio da Se- 
des, tem ainda como objetivo inicial benefi- 
ciar 300 famílias com a aquisição de novas 
terras e promover a regularização do Qua- 
dro social de 285 Associações do PNCF e 
123 Associações do Programa Cédula da 
Terra (PCT). 

Na Oficina, que será realizada esta se- 
mana visando à construção do Plano Opera- 
tivo para execução do PNCF no Maranhão, 
serão traçadas todas as etapas de opera- 
cionalizaçâo do Programa, a estrutura a ser 
desenvolvida por todo o ano, a aplicação 
dos recursos, como e onde aplicá-lo, entre 
outras informações que serão repassadas 
por meio da capacitação aos parceiros do 
Programa, que terão como missão transmi- 
tir as informações referentes às normas de 
operacionalização e as oportunidades de 
acesso às políticas públicas de território im- 
plementadas por meio do PNCF. 

Participam da Oficina os técnicos da 
Sedes, os representantes de entidades 
parceiras, como a Fetaema, sindicatos de 
trabalhadores rurais, técnicos da Agência 
Estadual de Pesquisa Agropecuária e ex- 
tensão Rural (Agerp), dos Sistemas de As- 
sistência Técnica (SREDES), das Unidades 
Técnicas Estaduais (UTE), beneficiários do 
programa, entre outros agentes. 

Secretária Luiza Oliveira participa 

de visitas nos Estados Unidos 

Secretária Luiza Oliveira com o delegado e representantes de um Centro de Privação de Liberdade, em Clnclnnatl 

A cidade de Atlanta é a próxima parada da 
secretária de Estado de Direitos Humanos, 
Assistência Social e Cidadania, Luiza Oliveira, 
que está nos Estados Unidos, desde o dia 6 
deste mês, participando do Programa de Visi- 
tas de Líderes Internacionais (IVLP). a convite 
do Consulado Americano no Brasil. A secre- 
tária. que permanece até sexta-feira (24) em 
território americano, já participou de visitas e 
reuniões em Washington, Baltimore, Cincinnati 
e Sacramento. 

O Programa já discutiu o acesso à saúde, 
passando pela transversalidade dos direitos 
humanos para a população vulnerável, comu- 
nidade LGBT, comunidades rurais e pessoas 
em privação de liberdade. 

Em Cincinnati, a secretária visitou uma uni- 
dade prisional e conheceu a realidade local. "O 
modelo daqui é bem diferente. Aqui, eles aten- 
dem também os detentos com distúrbios men- 
tais e os adolescentes - que são considerados 

como adultos pelo Judiciário, e têm a decisão 
judicial proferidáT, destacou Luiza Oliveira. 

O trabalho de reinserção social também 
chamou a atenção da secretária. "Conversei 
muito com a responsável pelo programa da 
escolaridade e que trabalha com a emissão do 
diploma alternativo, que ajuda na reinserção 
social da pessoa em privação de liberdade, e o 
mais interessante é que na maioria dos casos 
não há reincidência", ressaltou. 

O Programa de Visitas de Líderes Interna- 
cionais é designado a representantes que tive- 
ram destaque no desenvolvimento dos direitos 
humanos em seus países de origem. "A expe- 
riência vivenciada aqui será levada da melhor 
forma possível para aplicarmos, na medida 
do possível, na nossa realidade. O Programa 
sugere uma troca de experiências e não uma 
imposição de formatos, até porque os países 
vivem realidades e legislações bem diferen- 
tes", finalizou Luiza Oliveira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N0 030/2013-CPL. A Comissão Permanente de Licitação 
- CPL da Prefeitura Municipal de Davinópolis-MA torna público que realizará licitação na seguinte forma: 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços em obras de Reforma e 
Ampliação dos Postos de Saúde no Município de Davinópolis-MA. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
Por Lote. DATA DE ABERTURA: 07 de Junho de 2013, às 09h00min. LOCAL: Sala de reunião da CPL. na 
sede da Prefeitura Municipal de Davinópolis-MA, localizada na Rua Adália s/n0 - Centro. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: Os interessados poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos em horário 
das OShOOmin às 12h00min, mediante ao pagamento do DAM aos cofres públicos, no valor de R$ 50,00 
(cinqüenta reais). Davinópolis-MA. Gessivaldo Oliveira Cavalcante - Presidente da CPL. 

Unidade Escolar Cruzeiro do Sul é 

referência em gestão educacional 

- ... 

\ 

Professor Antônio Silveira apresenta meta definida pela escola para melhoria da aprendizagem 

As ações de gestão escolar que resultaram 
na melhoria do processo ensino-aprendiza- 
gem dos alunos da Unidade Escolar Cruzei- 
ro do Sul (Vila Nova) foram apresentadas, na 
segunda-feira (20), durante visita de equipe 
da Seduc à escola. Os avanços alcançados 
são frutos do Programa Gestão Educacional 
(PGE), desenvolvido pela parceria entre a Se- 
cretaria de Estado da Educação (Seduc) e a 
empresa Vale. 

Desenvolvido por meio da consultoria Pro- 
jecta Educacional, o PGE é um modelo geren- 
cial que orquestra esforços de todos os que 
trabalham ou estudam, em um sistema público 
de ensino visando o alto desempenho dos alu- 
nos. 

Participaram da visita: a secretária adjunta 
de Ensino da Seduc, Leuzinete Pereira; ges- 
tor da Unidade Regional de Educação (URE) 
de São Luís, Solón Lula; superintendente de 
Educação Básica, Lucinete Vila Nova; repre- 
sentante da Vale no PGE, Luciana Veiga; con- 
sultora educacional, Raquel Dada; e equipe de 
liderança da escola. 

Ao apresentar as metas estabelecidas e 
resultados obtidos com o PGE, o professor 
Antônio Silveira destacou a mudança de visão 
da escola em relação à gestão. "Com o PGE, a 
visão da gestão de nossa escola mudou. Hoje 
trabalhamos gestão democrática e liderança 
com a participação de todos os funcionários, a 
interação escola-família e formação de profes- 
sores por área de conhecimento. Além disso, 
implantamos uma avaliação do desempenho 
em leitura, com o foco na aprendizagem dos 
alunos", explanou. 

O professor de química, Heltern Pereira 
Matos, que foi reconhecido pela escola como 
destaque pelo uso de recursos didáticos e mí- 
dias durante as aulas, ressaltou que se sente 
mais motivado com o trabalho que é desenvol- 
vido atualmente. "Sinto-me feliz com o resulta- 

do do programa, isso nos motiva", disse. 
Depois de parabenizar a escola, Leuzinete 

Pereira destacou o comprometimento e dedi- 
cação dos profissionais e comunidade escolar 
para o sucesso do PGE. "Observamos uma 
equipe comprometida e motivada com seu tra- 
balho, que conta com a participação de todos 
e cujo foco está na aprendizagem dos alunos", 
comentou. 

A consultora educacional Raque Dada, fa- 
lou dos resultados alcançados com o progra- 
ma na escola. "Nossa missão foi cumprida, 
com o alcance dos resultados do PGE refleti- 
dos na escola. Além desta, há outras escolas 
que são referências no melhoramento da ges- 
tão, graças ao programa", observou. 

A UE Cruzeiro do Sul é uma das oito es- 
colas estaduais localizadas na área Itaqui-Ba- 
canga, em São Luís, atendidas pelo PGE. Ao 
todo, são 16 no estado. Além de São Luís, há 
escolas em Açailândia e Santa Inês. 
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Governo quer atingir população sem acesso a bancos 

Por meio da criação de regras para paga- 
mentos a partir de celulares, o governo quer 
alcançar a população que não tem acesso à 
rede bancária, disse o diretor de Política Mo- 
netária do Banco Central, Aldo Mendes. Men- 
des destacou que a Medida Provisória (MP) 
615, publicada na segunda-feira (20) no Di- 
ário Oficial da União, tem um prazo de seis 
meses para ser regulamentada por meio de 
instrumentos normativos do BC, Ministério 
das Comunicações e Ministério da Fazenda. 
Parte da regulamentação terá de ser subme- 
tida ao Conselho Monetário Nacional (CMN). 

O diretor participou de coletiva de impren- 
sa para explicar a MP. Segundo Mendes, as 
normas buscarão contemplar quesitos como a 
universalidade e segurança do sistema. Além 
disso, pode haver um limite para o valor dos 
pagamentos a partir dos dispositivos móveis. 

Segundo Mendes, a regulamentação se- 
guirá o principio de que deve haver uma in- 
teroperabilidade do sistema, ou seja. que 
pagamentos possam ser feitos entre clientes 

de diferentes empresas de telefonia. "Quere- 
mos o arranjo mais aberto possível. Quanto 
mais universal, melhor", disse. Como garantia 
de segurança, o recurso do consumidor não 
se confundirá com o da operadora ou outras 
pessoas jurídicas envolvidas na prestação do 
serviço. 

O modelo deve servir para transferências 
financeiras de tíquete mais baixo e o usuário 
não precisará ter conta bancária. As trans- 
ferências poderão ser feitas a partir de uma 
conta virtual para esse fim, chamada conta 
de pagamento. Para converter o saldo dessa 
conta em espécie, o cliente deverá se dirigir a 
correspondentes bancários. 

O secretário de Telecomunicações do Mi- 
nistério das Comunicações, Maximiliano Sal- 
vadori, que também participou da coletiva, 
disse que o objetivo da medida provisória é 
regular um cenário já existente. "As operado- 
ras já estão provendo [ferramentas para pa- 
gamento via celular]. Com esse marco legal, 
há um ambiente mais definido", ponderou. 

Segundo Salvadori, contatos da pasta 
com as operadoras de telefonia revelam que 
há uma intenção das empresas de alcançar 
50% de sua base de clientes em curto prazo 
com o pagamento desde o dispositivo móvel. 

"Como são 260 milhões de linhas ativas 
no país, em aproximadamente dois anos [o 
sistema de pagamentos pelo celular] pode ter 
130 milhões de usuários", estimou. Salvadori 
diz que a intenção é que a partir da regula- 
mentação do governo o pagamento seja "tão 
simples quanto enviar SMS" e possa ser feito 
a partir de celulares com tecnologia 2G, os 
mais simples do mercado. Além disso, a in- 
tenção é que não seja necessário usar a in- 
ternet. 

O secretário de Telecomunicações ressal- 
tou que atualmente as empresas de telefonia 
fazem mais de 8 milhões de recargas diárias, 
o que dá uma idéia da capilaridade que o 
aparelho móvel alcançou entre os brasileiros. 
"Acredito que as operadoras estão aptas a fa- 
zer esse tipo de serviço", disse. 

Governo dará ajuda de R$ 425 milhões a produtores de etanol do Nordeste 

O governo federal anunciou na segunda- 
-feira (20) uma ajuda de R$ 0,20 por litro de 
etanol para produtores do Nordeste para a sa- 
fra deste ano. O total do benefício será R$ 425 
milhões, segundo o secretário executivo adjunto 
do Ministério da Fazenda. Dyogo de Oliveira. "O 
anúncio tem a ver com o processo de negocia- 
ções que estávamos tendo com os produtores 
rurais e com os produtores de etanol em função 
dos prejuízos que estão tendo nos canaviais", 
explicou. 

A ajuda está na Medida Provisória (MP) 

615, publicada hoje no Diário Oficial da União, 
que também autorizou uma subvenção para 
produtores de cana-de-açúcar do Nordeste e o 
financiamento da renovação e da implantação 
de canaviais. 

Oliveira diz que haverá uma readequaçâo do 
Orçamento para conceder os benefícios. "Esta- 
mos verificando como será feita a adaptação do 
Orçamento, mas, com certeza, será feita res- 
peitando os limites de despesas e de superávit 
primário". Para ter direito à ajuda, o produtor terá 
que apresentar à Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) a comprovação de produção do etanol. 
A MP também traz uma nova possibilidade 

de o governo capitalizar a Conta de Desenvol- 
vimento Energético (CDE), que irá financiar 
parte da redução na conta de energia. Além da 
aplicação de recebiveis, o governo poderá co- 
locar títulos da dívida pública na CDE. "É uma 
prerrogativa meramente operacional e se ajusta 
em uma linha de melhorar os fluxos de caixas e 
eventuais descasamentos que poderiam ocorrer 
na conta da CDE", disse o subsecretário do Te- 
souro Nacional, Cléber de Oliveira. 
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Proposta em tramitação na Câmara inclui educação financeira no currículo escolar 

Um projeto de iei tramita no Congresso 
Nacional para incluir oficialmente a educação 
financeira no currículo escolar nos ensinos 
fundamental e médio. O projeto propõe que o 
tema integre o currículo de matemática. 

Especialistas no assunto, no entanto, de- 
fendem que a educação financeira seja traba- 
lhada de forma transversal, incluída em diver- 
sas disciplinas. Em tramitação desde 2009, 
o Projeto de Lei N0 171/09, apresentado na 
Câmara dos Deputados, está na Comissão de 
Educação do Senado e aguarda para entrar na 
pauta. 

Há também uma iniciativa do governo fede- 
ral que, em 2010, publicou decreto instituindo 
a Estratégia Nacional de Educação Financeira 
(Enef). A partir da estratégica, foi implantado 

um projeto piloto em escolas públicas e os re- 
sultados foram avaliados de forma positiva em 
2011. 

Um dos desdobramentos da experiência 
foi a instalação de um grupo de apoio peda- 
gógico que, de acordo com o Ministério da 
Educação, discute a validação de materiais 
pedagógicos de educação financeira elabora- 
dos para os nove anos do ensino fundamental 
e também para o ensino médio. 

Na rede privada de ensino, a educação fi- 
nanceira vem ganhando maior espaço porque 
as instituições tem mais flexibilidade no currí- 
culo. Um exemplo de dado sobre a implanta- 
ção do tema é da consultoria Dsop Educação 
Financeira, que atende a mais de 500 escolas 
particulares em todo o pais com a capacitação 

de professores e a distribuição de material di- 
dático. 

A consultoria também atende atualmente a 
rede municipal de educação de Goiânia. Fran- 
co da Rocha (SP), Vitória, Guarujá (SP) e Ba- 
rueri (SP), com ações em diferentes estágios 
de implementação. 

"As escolas privadas têm mais facilidade 
por não ter rede e há concorrência entre elas, 
então buscam oferecer atividades variadas. As 
escolas públicas têm redes muitas vezes ex- 
tensas. Quando vamos para os estados, eles 
já têm a predisposição de ter educação finan- 
ceira, mas nos municípios fica mais fácil, por 
ser uma rede menos extensa que a estadual 
e a federal", explica o educador e consultor da 
Dsop, Reinaldo Domingos. 

Pesquisadoresp professores, alunos e funcionários da Coppe-UFRJ fazem Protesto 

Pesquisadores, professores, alunos e 
funcionários da Coordenação de Progra- 
mas em Pós-Graduaçâo de Engenharia 
(Coppe), da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), fizeram na segunda-feira 
(20) um protesto em defesa da autonomia e 
da pesquisa universitária na instituição. Se- 
gundo a Coppe, auditores da Controladoria- 
-Geral da União (CGU) têm criado regras 
que vêm prejudicando o funcionamento de 
seus laboratórios. A manifestação ocorreu 
nas escadarias da Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no cen- 
tro do Rio, durante a cerimônia de entrega 
da Medalha Tiradentes ao instituto pelos 
seus 50 anos de criação. 

Para a Coppe, maior instituição de en- 
sino e pesquisa em engenharia da América 
Latina, a cartilha Coletânea de Entendimen- 
tos, publicada pela CGU em parceria com 
o Ministério da Educação, representa uma 
"violação da Constituição Federal". No ano 
passado, o governo federal investiu cerca 
de R$ 320 milhões no instituto, que também 
tem investimentos privados. 

"A CGU é, na prática, contra os nos- 
sos laboratórios, e a cartilha impede a sua 

manutenção. Se é preciso substituir algum 
equipamento para uma pesquisa em anda- 
mento, com os procedimentos burocráticos, 
isso levaria no mínimo seis meses. Então o 
processo se inviabiliza, não tem mais senti- 
do fazer pesquisa nenhuma", disse o diretor 
da Coppe, Luiz Piguelli Rosa. 

Segundo o diretor, a cartilha estabele- 
ce regras para os recursos obtidos de em- 
presas parceiras da universidade. "Tal qual 
aconteceu com Tiradentes, que a Coroa 
Portuguesa mandou enforcar e salgar a ter- 
ra para que não nascesse mais nada ali, a 
controladoria pretende jogar sal na Ilha do 
Fundão, demolir os prédios, despedir os 
pesquisadores. É a coisa mais nociva que 
existe no Brasil", disse Pinguelli Rosa. 

De acordo com a assessoria da CGU, o 
documento foi publicado em fevereiro deste 
ano, e desde então tem sido alvo de polêmi- 
cas. A controladoria informou que a cartilha 
tem como objetivo minimizar irregularida- 
des na gestão das instituições federais de 
ensino, além de orientar os "gestores des- 
sas entidades na execução dos recursos 
orçamentários e financeiros". A proposta de 
elaboração da cartilha surgiu "ao se perce- 

ber a necessidade de produzir uma ferra- 
menta que esclarecesse as inúmeras dúvi- 
das deixadas por uma legislação, às vezes, 
insuficiente". 

Desde 1989, a Medalha Tiradentes é 
concedida a pessoas e instituições que te- 
nham prestado relevantes serviços à causa 
pública. A entrega do prêmio à diretoria da 
Coppe ocorreu no Plenário Barbosa Lima 
Sobrinho do Palácio Tiradentes. Já foram 
contemplados com a medalha, entre outros, 
o ambientalista Chico Mendes; o educador 
Paulo Freire, o sociólogo Herbert de Souza, 
o Betinho, e o ex-presidente de Cuba, Fidel 
Castro. 

Criada em 1963, a Coppe inaugurou o 
modelo de pós-graduação adotado pelas 
universidades brasileiras. Em 50 anos de 
atividade, o instituto foi pioneiro em diver- 
sas frentes de atuação, como na explora- 
ção do petróleo no mar na década de 1970 
e formou mais de 13 mil mestres e doutores. 
A cada ano, são defendidas cerca de 500 
dissertações de mestrado e doutorado na 
instituição, que tem 348 professores dou- 
tores, 61 pesquisadores pós-doutores, 350 
funcionários e 123 laboratórios. 
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Bem Estar 

MINISTÉRIO DIZ QUE NÃO HÁ 
CONSENSO SOBRE EFICÁCIA 

DA MASTECTOMIA PARA 

PREVENÇÃO DO CÂNCER 

O Ministério da Saúde alerta que 
ainda não há consenso científico so- 
bre a eficácia da cirurgia de retirada 
das mamas (mastectomia) como for- 
ma de prevenção do câncer. O assun- 
to ganhou destaque depois que a atriz 
norte-americana Angelina Jolie anun- 
ciou que se submeteu à cirurgia após 
ter feito um sequenciamento genético 
que identificou um "defeito" no gene 
BRCA1. 

Assim como a mãe, que morreu de 
câncer aos 56 anos. a atriz tem uma 
mutação nesse gene que aumenta 
o risco de desenvolvimento de cân- 
cer de mama e de ovário. Segundo a 
atriz, a mastectomia diminuiu em 85% 
as chances de ela ter um câncer de 
mama no futuro. 

No Brasil, o Sistema Ünico de Saú- 
de (SUS) não faz nem a mastectomia 
nem o exame de sequenciamento ge- 
nético como forma de prevenir a do- 
ença. Segundo o Ministério da Saúde, 
a cirurgia para retirada das mamas só 
é feita depois da descoberta de um tu- 
mor. Alguns hospitais e clínicas parti- 
culares fazem o sequenciamento, que 
pode custar até R$ 7 mil. 

"O maior problema que nós en- 
frentamos nâo é com relação à cirur- 
gia, mas em se fazer o diagnóstico da 
mutação. O exame é caro, não está 
disponível na rede pública e nem todo 
mundo que teria a indicação para se 
fazer o exame tem acesso a ele", dis- 
se a médica Maria Del Pilar Estevez 
Diz, coordenadora da Oncologia Clí- 
nica do Instituto do Câncer do Estado 
de São Paulo (Icesp). 

"Uma em cada nove ou dez mulhe- 
res vai desenvolver câncer de mama. 
Ele é muito freqüente. É o principal 
câncer na população feminina. Se- 
gundo o Inca [Instituto Nacional do 
Câncer], são mais de 52 mil novos ca- 
sos por ano." Mas, para que a doen- 
ça seja considerada hereditária, não 
basta ter somente um caso registrado 
na família, como explica Maria Del Pi- 
lar. 

"É preciso ter uma história familiar 
forte, de múltiplos cânceres, e, além 
disso, identificar a mutação que é 
responsável por esse câncer heredi- 
tário", explicou a médica. De acordo 
com o Ministério da Saúde, a heredi- 
tariedade responde por cerca de 10% 
do total de casos. 

A mastectomia só é recomendada 
pelos médicos como prevenção quan- 
do a paciente já fez o sequenciamen- 
to genético. "Identificando-se essa 
paciente de risco, com muita calma, 
serenidade e certamente após várias 
consultas, deve-se discutir com ela as 
possibilidades de redução de risco", 
disse Maria Del Pilar. 

Nos casos de mulheres com his- 
tórico de câncer de mama na família, 
o Ministério da Saúde recomenda que 
elas façam acompanhamento médico 
a partir dos 35 anos para que o pro- 
fissional avalie, junto com a paciente, 
os exames e procedimentos mais in- 
dicados. 

"O SUS oferece gratuitamente 
exames para o diagnóstico precoce de 
câncer de mama, além de tratamento 
e acompanhamento de pessoas com 
a doença", diz o ministério, por meio 
de nota, acrescentando que, no ano 
passado, 4,4 milhões de exames de 
mamografia foram feitos no pais. 

Para este ano, o Ministério da 
Saúde estimou 52.680 novos casos 
de câncer de mama. Em balanço de 
2010, o mais recente divulgado pelo 
ministério, 12.852 pessoas morreram 
por causa da doença, sendo que, des- 
se total, 12.705 eram mulheres. 
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DESPEDIDA DE NEYMAR 

Santos pensa em jogo contra São Paulo 

Sonnen desiste de enfrentar 

Wanderlei Silva: "Ele não quer lutar" 

Ntymar pode se despedir do Santos em Jogo contra o São Paulo pelo Brasileiro 

A diretoria do Santos já estaria marcando 
o jogo da despedida de Neymar, muito 
próximo de acertar com o Barcelona, de 

acordo com informações do jornal espanhol 
Sport. A cúpula estaria estudando a possibili- 
dade de fazer com que o atacante deixe a Vila 
Belmiro em um clássico com o São Paulo. 

Os dois times se enfrentarão no dia 7 de 
julho, após a Copa das Confederações, no Mo- 
rumbi. No entanto, os dirigentes alvinegros ten- 
tariam convencer os tricolores de uma troca de 
mandos. Tudo isto para que o camisa 11 deixe 
o dube em grande estilo. 

"Neymar vai acabar no Barcelona, porque é 
lá que ele quer jogar. Mas agora, o que o San- 
tos está fazendo é defender os seus interesses 
econômicos", afirmou uma pessoa próxima da 
diretoria santista ao diário. "Neymar vai sair do 
Santos pela porta da frente, por tudo que fez 
pelo clube", acrescentou. 

Vale lembrar que a partida contra o Flamen- 
go, na estreia do Brasileirão, está marcada para 
o Maná Garrincha, em Brasília, e a procura por 

ingressos é grande, fato que impossibilitaria 
uma transferência para a Vila Belmiro. Tudo o 
que os cartolas do Peixe querem é um adversá- 
rio de expressão. 

Ainda segundo a publicação, a cúpula do 
Santos ainda teria que contar com a boa vonta- 
de do Barça, uma vez que a compra do jogador 
já estaria concretizada nesta data. O Sport tam- 
bém garante que os santistas já estão pensan- 
do em explorar a imagem de Montillo depois da 
saída de Neymar. 

Enquanto isto, o Mundo Deportivo assegura 
que o Real Madrid, outro dube que estaria in- 
teressado na contratação do atleta de 21 anos. 
está quase desistindo da idéia, uma vez que 
está sendo "ignorado" pelo clube praiano. As 
conversas seriam diretas apenas com os culés. 

Porém, Neymar prometeu permanecer no 
Santos até o final do seu contrato, no meio do 
ano que vem. O prazo assusta a diretoria alvi- 
negra, que teme perder o seu maior trunfo após 
a Era Pelé a custo zero, já que a multa para 
resdsão contratual acabaria. 

k 
hael onnen 

Chael Sonnen desafiou Wanderlei Silva 
em diversas oportunidades recentemente e 
até chegou a marcar um prazo para o bra- 
sileiro acertar a luta. Porém, parece que o 
polêmico norte-americano se cansou de es- 
perar e disse que não tem mais interesse no 
combate diante do ex-campeão do Pride. 

Sonnen revelou, em entrevista ao canal 
do Youtube MMA Heat, que Wand não tem 
interesse na luta e não irá forçar o brasileiro a 
subir no octógono com ele. "Não estou mais 
procurando isso (luta contra Wand), não gos- 
to de pressionar os caras. Eu tentei enfrentá- 
-lo. mas ele não quer lutar. Não vou colocar 
meu dedo no peito do cara. Se um cara diz 
'não', não vou ser um babaca a respeito dis- 
so", disparou Sonnen. 

Apesar das declarações de Chael Son- 
nen. Wanderlei Silva respondeu prontamente 
aos desafios do rival e chegou a afirmar, na 
última semana, que iria chupar o sangue do 
polêmico norte-americano. Além disso, são 
fortes os rumores que os atletas irão protago- 
nizar a luta principal do UFC on FOX Sports 
1, programado para o dia 17 de agosto, em 
Boston. 

Henrique representa 70% das vendas 

de camisa nas lojas do Palmeiras 

Os números das lojas oficiais do Palmei- 
ras, em menos de quatro meses, deixam daro 
quem a torcida adotou como ídolo para a tem- 
porada. Cerca de 70% das camisas que saem 
das duas unidades da Academia Store levam o 
número 3 e o nome de Henrique. 

A informação foi repassada com exdusivi- 
dade à Gazeta Esportiva por Gaston Krause, 
diretor de franquias da Meltex Franchising, em- 
presa responsável pela administração da rede 
de lojas ofidais do Verdão. 

'Os outros 30% são de outros jogadores, 
como Valdivia e Leandro, e de consumidores 
que preferem colocar qualquer número com 
seus próprios nomes nas camisas", disse Krau- 
se. relatando quem ainda está entre os preferi- 
dos da torcida. 

Os dados confirmam a primeira impressão 
do departamento de marketing reestruturado 
pelo presidente Paulo Nobre. Já sem Marcos, 
que anunciou aposentadoria em janeiro de 
2011, e Barcos, negociado em fevereiro com 
o Grêmio, Henrique se tomou a imagem mais 
valorizada pela torcida. 

As estatísticas também relatam a profunda 
perda de espaço de Valdivia. O chileno foi re- 
contratado em agosto de 2010, em negociação 
de custo de R$ 36 milhões a serem pagos até 
2016, como uma excelente alternativa de ma- 
rketing. Mas pouco entrou em campo. Os con- 
sumidores preferem o atual capitão ao camisa 
10. 

Atualmente, segundo Krause, as camisas 
representam 40% das vendas nas unidades da 
Academia Store. E o modelo mais comprado é 
o da cor "marca-texto", que será aposentado 
e trocado por um branco nos novos uniformes 
que foram lançados pela Adidas, fornecedora 
de material esportivo, na manhã de terça-feira 
(21), no Pacaembu. 

E não são só os ídolos do presente que 
atraem consumidores. "Outro dia. eu mesmo 
atendi a um diente que queria uma camisa do 
Evair no modelo atual. E ele saiu com o nome 
dele, em uma camisa 9", relatou Krause, sorrin- 
do pela lembrança do ídolo do time que encer- 
rou jejum de 17 anos sem títulos do dube com 
a conquista do Paulista de 1993. 

Sem evolução imaginada, Ceni 

passa por novo exame na capital 

O departamento médico do São Paulo 
achava que o tempo ganho com as quedas no 
Campeonato Paulista e na Libertadores seria 
suficiente para Rogério Ceni eliminar as dores 
no pé direito. Mas não. O goleiro de 40 anos já 
reservou mais de uma semana à fisioterapia 
e. mesmo assim, não houve evolução satis- 
fatória. Por isso. passou por novo exame na 
segunda-feira (20), em um hospital da capital 
paulista. 

"Foi só controle, porque ele ainda está 
com dor", minimizou o médico José Sanchez. 
"Por se tratar de uma lesão relativamente sé- 
ria, chata, temos que fazer esse acompanha- 
mento. O quadro não está regredindo tanto 
quanto a gente imaginava. Mas vai regredir, 
sem dúvida". 

Ceni se machucou em 31 de março, há 
bastante tempo, portanto. Foi em clássico 
contra o Corinthians, quando chutou a parte 
de baixo da chuteira do corintiano Alexandre 
Pato. Desde então, enfrentou o forte incômo- 
do no peito do pé e na região do tornozelo 
direito apenas para participar de partidas de- 
cisivas. Mais de um mês depois, porém, ainda 
apresenta edema no local. 

Havia expectativa de que ele fosse a cam- 
po na segunda-feira à tarde para bater bola 
pela primeira vez desde a goleada sofrida 
para o Atlético-MG, no dia 15. Como não se 
sentiu à vontade - e passou por novo exame 
-, sua programação foi alterada. Os médicos e 
a comissão técnica vão dar a ele pelo menos 
mais um dia para ver a resposta clinica. 

"Converso muito com ele para ver como 
ele está se sentindo, se ele quer testar a dor 
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Pt de Rogério Ceni ainda nto está 100'/$ 

em campo (com bola). Ele está fazendo tra- 
balho de fisioterapia, aproveitando esse tem- 
po. Não dá para precisar quando ele vai ser 
avaliado em campo, o quanto ele consegue 
tolerar a dor. Temos que aguardar", explica 
Sanchez. 

Se optar por tentar treinar com bola na 
quarta-feira (22), é possível que o preparador 
de goleiros, Haroldo Lamounier, não viaje com 
a delegação para amistoso contra o Londrina, 
no Estádio do Café. Também é incerta a pre- 
sença do capitão na estreia do Campeonato 
Brasileiro, contra a Ponte Preta, no dia 26, em 
Campinas. 
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