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02. 

I 0 prefeit0 de Santa ,nês, R"bamar Alves, deverá propor a anulação de concurso Público realizado em 2012, 
J ainda durante a Qastão do seu antecessor Raimundo Roberth Bringel. A informação foi prestada, ontem (11), 

em São Luís, pelo secretário de Governo, Wady Hadad Neto. durante encontro com jornalistas. Segundo o 
secretário, a decisão do prefeito pela anulação do concurso foi tomada a partir do resultado do trabalho reali- 
zado por uma comissão especial constituída em 22 de janeiro com a finalidade de apurar possíveis irregulari- 

^KÊÊtsatm aihiillÍHHH dades ocorridas no certame. Vale lembrar que o mencionado concurso já havia sido anulado duas vezes ain- 
da na gestão de Roberth Bringel, quando ficaram comprovadas fraudes na realização das provas. O concurso 

só foi considerado "normal" em sua terceira realização, apesar das muitas suspeitas de irregularidades e quase uma centena de boletins 
de ocorrências registrados na policia civil por candidatos que se julgavam prejudicados. Outra grande polêmica envolvendo o concurso é o 
fato de o ex-prefeito ter homólògado o concurso fora do prazo legal, poucos dias antes da eleição. Para complicar ainda mais a história, o 
ex-prefeito nomeou, ao apagar das luzes de sua gestão, todos os aprovados e os excedentes, sem nenhuma preocupação de inviabilizar, 
financeiramente, a futura administração. A comissão criada para examinar a legalidade do concurso descobriu, entre outras coisas, que a 
empresa que ganhara a licitação -a Fundação João do Vale - não é a mesma que o realizou. A façanha coube à empresa Apoio Consultoria 
Treinamento e Projetos Ltda. que, coincidentemente, tem como sócia uma parenta direta da ex-secretária de Educação de Santa Inês. 

Anulado 

Anulação Comprou Yodca 

A polícia confirmou na tarde desta segun- 
da-feira (11) que na comanda do universi- 
tário Alex Siwek, 22, estavam registradas 
três vodcas e um energético. O jovem 
foi a um bar no Itaim Bibi (zona oeste 
de SP), antes de atropelar e decepar o 
braço do ciclista David Santos Souza. O 
acidente aconteceu na manhã de domingo (10) na Avenida Paulista, 
região central de São Paulo. Segundo a delegada Priscila de Oliveira 
Rodrigues, do 5o DP (Aclimação), o universitário pagou uma conta no 
valor de R$ 96. A delegada solicitou a comanda ao bar, mas ainda não 
recebeu o papel. Ainda de acordo com a delegada, PMs que foram 
procurados por Siwek após o crime relataram que ele estava "trans- 
tornado e aparentava sinais claros de embriaguez".O motorista se 
recusou a soprar o bafômetro ou colher amostras de sangue. Segundo 
a policia, ele foi submetido a um exame clínico e o resultado deve sair 
hoje, terça-feira (12). Siwek foi preso após atropelar Souza por volta 
das 5h de ontem na avenida Paulista. Com a força do impacto, o bra- 
ço da vitima foi arremessado para dentro do veiculo do universitário. 
Além de não prestar socorro, o estudante admitiu que jogou o braço 
no rio que passa pela avenida Doutor Ricardo Jafet. 
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POPULAR 

r. 
Deputados ligados a 
direitos humanos na Câ- 
mara planejam o contra- 
-ataque contra a eleição 
do deputado Pastor Marco 
Feliciano como presidente 
da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias 
(CDH). A intenção do gru- 
po, formado basicamente 
por parlamentares do PT, 
PCdoB e PSB, é contestar 
tecnicamente as sessões 
que resultaram na escolha 
de Feliciano para comandar o colegiado. Formalmente, foi convocada 
uma reunião para amanhã (12), às 11h, para discutir a criação de uma 
frente parlamentar de direitos humanos na Câmara. No entanto, a pau- 
ta de discussões será praticamente monotemática. O grupo vai debater 
formas de anular a escolha de Feliciano para presidir a comissão. 
Desde a semana passada, a CDH tem gerado noticiário negativo para 
a Casa com a indicação e conseqüente eleição do deputado. 

Prova 
O biólogo Carlos Eduardo de Mattos Bicudo confirmou em depoimento nesta segunda-feira (11). no Fórum de Guarulhos (Grande SP), que a 
alga encontrada no sapato de Mizael Bispo de Souza, acusado de ter matado a advogada Mércia Nakashima, também pode ser encontrada na 
represa de Nazaré Paulista, onde o carro e o corpo da vítima foram achados. "Em um projeto da Fapesp [Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo], reconhecemos as algas do Estado de São Paulo. Essa alga foi coletada por nós mesmos na represa de Nazaré Paulista", 
disse Picudo, pós-doutor e especialista em algas há 50 anos. De ac ordo com Bicudo, essa alga verde vive em profundidades de 20 a 50 cm e 
exige óm substrato para se fixar. No caso de Mizael, o substrato também foi encontrado no sapato do réu. O especialista também confirmou que 
o sapato de Mizael precisou ter entrado na água para conter a alga. 

COLUNA DO SANCHES 

ANIMASUL 
Cosplayers divulgam evento no Tocantins 
Shopping 
No dia 30 de março, um sábado, será realizado 
no Tocantins Shopping, em Imperatriz, o evento 
"ANIMASUL", sobre desenhos em estilo japonês 
e campeonato de cosplayers, que sáo pessoas 
que se vestem como os personagens desses 
desenhos ou filmes. A palavra "cosplayer" vem 
do termo "cosplay", forma reduzida da expressão 
"costume play", ou seja, representação de um 
personagem por meio de vestuário idêntico ao 
dele. 
O "cosplay" fincou-se no Brasil na década de 
1980 e neste ano terá em Imperatriz seu primeiro 
evento aberto, público e organizado, com par- 
ticipação de caravanas de diversas cidades. A 
previsão é de participação de 1.000 pessoas, 

ANIMASUL (2) 
Sobre o ANIMASUL recebi a seguinte mensa- 
gem; 
"Bom dia, Edmilson Sanches, você é um cara 
bastante inteligente, um orgulho para nós, 
cidadão de Imperatriz. // Eu venho aqui (...) lhe 
perguntar se teria como fazer uma entrevista so- 
bre o evento ANIMASUL, que irá acontecer aqui 
em Imperatriz dia 30 de março. Será um evento 
sobre desenhos japoneses e terá um campe- 
onato de cosplay. Mas o que é cosplay? São 
as pessoas se vestindo dos seus personagens 
favoritos, podendo ser de um seriado, desenho 
ou mesmo filmes. Terá também um campeonato 
de videogame. Nas salas do cinema vão ter exi- 
bições de desenhos japoneses. Vai acontecer no 
Tocantins Shopping Center e já estão confirma- 
das diversas caravanas de São Luís, Carolina, 
Açailândia, entre outras cidades circunvizinhas 
e uma banda de São Luís que só toca músicas 
de desenhos japoneses. Se você nos ajudasse 
com essa matéria, ficaria legal a gente levar uns 

- meninos que já têm as suas fantasias já todas 
prontas. 
Eu gostaria muito de ter sua ajuda na divulgação, 
pois o nosso evento só está sendo divulgado 

em boca-boca, não temos muitos recursos, mas 
mesmo assim estamos com expectativas de pelo 
menos no dia do evento aparecer umas 1.000 
pessoas. Se não puder nos ajudar eu enten- 
do. Mas eu agradeço desde já a sua atenção." 
(SILVANY BEZERRA, coordenadora de Projetos 
/Anima Sul) 
SERÁ? 
Em uma roda de gente entendida em política: 
"—Nem Cândido Madeira nem Daniel Sousa. Os 
nomes que estão sendo 'trabalhados' pelo prefei- 
to de Imperatriz para sua sucessão na eleição de 
2016 são Hamilton Miranda [do PSD, vereador] 
e Chiquinho Escórcio [PMDB; deputado federal, 
que no momento certo transferiria seu título de 
eleitor]". 
Quem soltou a informação é comissionado do 
alto escalão do Poder Executivo de Imperatriz, 
Se é balão de ensaio (informação para posterior 
análise de reações), não se sabe. Mas, ainda 
que fosse inconsistente, permitiu que fosse feito 
o comentário acerca da ausência de um projeto 
de formação de líderes competentes e carismáti- 
cos em partidos e no município e o aspecto de o 
atual prefeito ser "refém" (foi o termo usado) de 
forças políticas de São Luís sobre as quais ele 
não teria qualquer possibilidade de dizer "Não". 
A conferir. 

OCUPAÇÃO DOS SERTÕES 
Há 215 anos, em 12 março de 1798, o governa- 
dor do Maranhão, dom Diogo de Souza, emitia 
carta em que estimulava sertanistas interessados 
em ocuparem os sertões para se reunirem em 
Pastos Bons (MA), governada pelo capitâo-mor 
Antônio Rabelo Bandeira, e prepararem expedi- 
ções em direção ao rio Tocantins, com o objetivo 
de povoar a região com gente branca e estabe- 
lecer fazendas de gado. A ordem será cumprida 
em outubro de 1809, com a consolidação dos 
povoados que deram origem a Riachâo, Porto da 
Chapada (Grajaú), Carolina (velha) e Carolina 
(nova) e Boa Vista do Tocantins (Tocantinópolis). 

MASSACRE DE ALTO ALEGRE - A VÉSPERA 

Edmilson Sanches 

Em 12 de março de 1901, em Barra do Corda 
(MA), nas imediações da Colônia Agrícola de Alto 
Alegre, estabelecida por frei Carlos, nota-se, na 
tarde e noite, um movimento festivo dos índios 
guajajaras. No dia seguinte, atacarão religiosos 
e leigos num massacre impiedoso, que ficou 
conhecido como "Massacre de Alto Alegre". 

DE NOVO PREFEITO 
Em 12 de março de 1934, prestigiado pelo 
interventor federal, o advogado provisionado 
Fortunato Rabelo Bandeira é nomeado prefei- 
to de Imperatriz, depois de ter sido afastado e 
substituído pelo capitão Joaquim de Carvalho 
Nina, inspetor geral das Delegacias Regionais do 
Maranhão. A posse acontecerá um mês depois, 
em 13 de abril, e o mandato termina em 15 de 
agosto de 1934. 
Em 12 de março de 1972, o padre Nilson Vieira 
da Silva lança, em sua primeira missa, a pedra 
fundamental para construção da Igreja de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Nova 
Imperatriz, em Imperatriz. 

IFMA/CEFET, 26 ANOS 
Em 12 de março de 1987 ocorreu a instalação do 
Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica, 
hoje Instituto Federal do Maranhão - IFMA) em 
Imperatriz. Inicialmente o CEFET funcionava no 
Complexo Educacional Dorgival Pinheiro de Sou- 
sa. Sua sede própria só seria inaugurada três 
anos depois, em 22 de fevereiro de 1990. 

ESCREVERAM 
Sobre o texto "Antigos hospitais" (Correio 
Popular, 10/11 de março), recebi as seguintes 
mensagens: 
"—Gostei da matéria... Faltam mais pessoas em 
Imperatriz como você, Sanches. Valeu, Abraços." 
(MAZINHO GUIMARÃES, comissário de Justiça / 
Poder Judiciário do Maranhão) 
" - Sanches, é muito edificante o que você publi- 
ca, Algumas dessas histórias o povo desconhe- 
ce! Valeu mesmo, amigo." (SIMONE GUEDES, 
Crafter Bar, Imperatriz) 

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

- ATENTADO A JORNALISTA 
Mais um atentado a um jornalista acon- 
teceu em São Luís. Durante este fim de 
semana, a casa do jornalista e bloguei- 
ro Luís Cardoso foi arrombada. O local 
ficou revirado e um documento que con- 
tinha informações reveladoras foi rou- 
bado. Segundo informações de um pa- 
rente do jornalista, Cardoso viajou para 
Barreirinhas na manhã de sábado (9) e 
voltou no domingo (10), quando encon- 
trou o portão da rua encostado. Junto 
com seu motorista, entrou em casa, que 
havia deixado trancada por conta da 
viagem, para saber o que havia acon- 
tecido e achou todas as portas aber- 
tas, cadeados quebrados, uma chave 
de fenda no chão, televisão e luzes li- 
gadas. Todas as gavetas estavam ba- 
gunçadas em busca de documentos. 
"Havia uma garrafa de uísque caríssima 
quebrada no chão. A porta do quarto foi 
arrombada e lá tudo estava vasculhado. 
Acharam o documento e fugiram depois 
de arrancar a central de videomonito- 
ramento", afirma o parente. A família 
acredita mesmo que tudo aconteceu 
por conta de denúncias feitas no blog. 
"Conseguiram achar um dossiê de 300 
páginas com revelações pesadas sobre 
um empresário famoso do estado. Tudo 
indica que a matéria publicada no blog 
durante a semana passada foi o motivo 
para a invasão. Então quem foi lá, foi 
só em busca desse material, pois não 
levaram nada de valor", afirma ainda a 
fonte. A polícia trabalha então com duas 
linhas de investigação: tentativa de inti- 
midação ou de homicídio. Os vizinhos já 
informaram que irão ceder as câmeras 
de segurança para analisar as imagens. 
Um deles afirmou ter visto um carro 
(Renault Clio) estacionado na porta da 
casa do jornalista durante o sábado. A 
polícia acredita que o arrombamento 
pode ter acontecido mesmo durante 
a madrugada de sábado para domin- 
go, pois o uísque quebrado no chão já 
estava seco quando a polícia chegou. 
"A PM e as pessoas que estiveram no 
local falaram que os bandidos foram lá 
para matar mesmo. Mas temos certeza 
que tudo tem a ver com essa matéria 
publicada. No texto, ele deixa a enten- 
der que vai publicar outras denúncias, 
então alguém tentou impedir a publica- 
ção, que envolve um grande empresá- 
rio do estado", conclui a fonte anônima. 
Em nota publicada em seu blog durante 
a manhã desta segunda-feira (11), o jor- 
nalista disse que "em menos de um ano 
da morte do jornalista e blogueiro Décio 
Sá, estão tentando matar mais outro. 
Como se fosse moda matar jornalista 
que vão de encontro aos interesses ne- 
fastos de grupo ou pessoas". 

- INVESTIGAÇÃO FEDERALIZADA 
O Conselho de Comunicação Social do 
Congresso Nacional aprovou, no início 
da semana passada, pedido para que 
os parlamentares acelerem a votação 
do projeto que federaliza as investi- 
gações de crimes cometidos contra 
jornalistas. Proposta pelo deputado 
Protógenes Queiroz (PC do B-SP), o 
projeto tramita desde 2011. O pedido 
será encaminhado em forma de moção, 
assinada pelos membros do conselho. 
O projeto de lei 1.078/11 determina que 
crimes cometidos contra a atividade jor- 
nalística devem ser investigados pela 
Polícia Federal, a exemplo dos crimes 
de seqüestro com motivação política ou 
violações de direitos humanos. Segun- 
do o site do Senado, parte dos mem- 
bros do conselho quer que a lei também 
abarque crimes contra qualquer pro- 
fissional da comunicação social, como 
blogueiros. 

- RETIFICANDO 
Na edição impressa deste domingo, pu- 
blicamos nesta coluna uma nota errada 
sobre a Defesa Civil/onde a colocamos 
como responsável pelas autuações de 
casas noturnas no quesito som alto. Na 
verdade, a secretaria responsável por 
esse tipo de delito é a Secretaria de 
Planejamento Urbano e Meio Ambiente 
jSEPLUMA). Pedimos desculpas pelo 
mal entendido. Só para reforçar o reca- 
do, pedimos que a SEPLUMA intensifi- 
que a vigilância às casas noturnas que 
extrapolam com o volume do som, pois 
as mesmas casas que foram autuadas 
dias atrás voltaram a exagerar no som 
durante este final de semana. 
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eso com 1 kg de maconha prensada 

Gilmar disse que é usuário de drogas 

Dupla é presa acusada de furtar 

transformador na rotatória da ponte 
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Mulher morre atropelada 

por carreta na BR-010 

Familiares ainda não foram reconhecer corpo 

de mulher encontrado dentro do Riacho Cacau 

A foto mostra a talha que foi usada para puxar o transformador para dentro do Celta 

Policiais da Força Tática prenderam, 
às 22h de domingo (10), Gilmar Silva 
Mota, 22 anos, com 1 kg de maconha 

prensada e uma pequena quantidade de 
comprimidos de LSD. Gilmar, que trabalha 
de designer gráfico, foi preso em aborda- 
gem quando dirigia um veiculo Gol, preto, 
com mais três pessoas: uma mulher e dois 
rapazes. 

Além da droga, foi encontrada uma ba- 
lança de precisão e uma pequena quantia 
em dinheiro. As quatro pessoas foram apre- 
sentadas no Plantão Central da Delegacia 
Regional Segurança. A mulher, que é na- 
morada de Gilmar, e os rapazes foram apre- 
sentados como testemunhas de acusação, 
ouvidos pelo delegado Andrade. 

Gilmar Silva Mota. morador da rua Sou- 
sa Lima, área central da cidade, foi autuado 
em flagrante por tráfico de droga. Os três 
acompanhantes, após serem ouvidos, fo- 
ram liberados. O quilo de maconha estava 
dividido em quatro pedaços: seis tabletes e 
duas trouxas. Pela forma como a droga es- 
tava dividida, a Polícia Militar informou que 
ela iria ser distribuída nas 'bocas de fumos', 
na noite de domingo. Esta foi a maior apre- 
ensão de maconha prensada feita pela PM 
neste ano. 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar prendeu uma dupla, às 21 h 
de domingo (10), na rotatória da ponte Dom 
Afonso Felipe Gregory, acusada de estar fur- 
tando um transformador. Flane Silva Araújo, 34 
anos, e Rafael de Brito Silva, 24 anos, foram 
presos quando estavam puxando o transforma- 
dor com uma talha para dentro do veículo Celta. 

Os dois acusados são moradores da Vila 
Lobão. Flane é eletricista tendo, inclusive, tra- 
balhado na CEMAR. Os policiais fizeram uma 
revista no Celta, onde encontraram uma farda 

de uma empresa de eletrificação e muitas cha- 
ves. 

Flane Silva e Rafael de Brito foram autua- 
dos em flagrante por furto qualificado pelo de- 
legado Andrade. A pena pelo crime é de dois a 
oito anos de prisão. O Celta foi levado na tarde 
de ontem (11) para o pátio do INCRIM e o trans- 
formador, para a Cemar. 

Ainda na tarde de ontem, o proprietário 
de uma chácara que fica ao lado da rotatória 
esteve na Delegacia de Roubos Furtos, onde 
denunciou que o transformador de sua proprie- 
dade tinha sido furtado. 

Antônio Pinheiro 

Um acidente com vítima fatal aconteceu 
às 17h de domingo (10), na BR-010, no mu- 
nicípio de Ribamar Fiquene, a 50 km de Im- 
peratriz. A vítima foi Maria Aparecia Silva, 23 
anos, que estava em uma moto Biz, verme- 
lha, de placa HPE-5313-Ribamar Fiquene- 
-MA, quando foi atropelada por um caminhão 
Scania. 

Aparecida iria atravessar a BR, em frente 
ao Posto e Churrascaria Sumaúma, quando 
um caminhão teria batido na traseira da Biz. 
A Scania que vinha atrás não teve como se 
desviar e passou por cima da cabeça da viti- 
ma, que teve morte no local. A carreta de pla- 
ca KQS-2851-Saquarema- RJ seguia sentido 
Imperatriz. 

O motorista do veículo, Adriano da Silva 
Nogueira, não fugiu do local. O mesmo ficou 
dentro de uma residência até a chegada da 

Cinco pessoas foram assassinadas den- 
tro de uma casa na praia de Jacumã, litoral 
sul da Paraíba. Quatro corpos foram achados 
no local no sábado (9) e outro no domingo 
(10). Três vítimas eram mulheres. 

A polícia investiga o caso e colheu depoi- 
mentos nesta segunda-feira (11). A suspeita é 
de que as vítimas tinham envolvimento com o 
tráfico de drogas. A residência tinha esconde- 
rijos para armazenar droga e dinheiro. 

Uma mulher, de 52 anos, mora em Per- 
nambuco e teria recebido uma mensagem no 
celular de que o irmão sofreu um acidente e 
foi até a Paraíba com o marido, o filho e a 
namorada dele. O rapaz pulou o muro para 
entrar na casa porque estava tudo fechado. 

Nesse momento, homens chegaram ar- 
mados e renderam os três integrantes da fa- 
mília que estavam do lado de fora. O menino 
que pulou o muro foi morto. Eles ouviram tiros 
no interior da casa. Em seguida, conseguiram 
se soltar e chamaram a polícia. Ao entrar na 
casa, acharam as três mulheres. Elas chega- 
ram a ser socorridas, mas não resistiram. 

O último corpo foi achado somente no 
domingo em um barranco atrás da casa. O 

Policiais militares do 15° BPM, sediado 
em Bacabal, deflagraram no último fim de 
semana, a Operação Saturação V. As ações 
tinham como foco reduzir os índices de crimi- 
nalidade no município. Durante dois dias, as 
equipes policiais percorreram bares, casa de 
show, realizaram abordagens, fecharam as 
entradas e saídas dos bairros Vila São João, 
Santos Dumont, Pantanal, Vila Jurandir, Ju- 
çaral, Trizidela, Mangueira, Alto Bandeirante, 
Areia, Cajueiro, Pedro Brito, Alto da Assun- 
ção, Nova Trizidela, Novo Bacabal e Mutirão. 

Ao todo, 17 pessoas foram conduzidas 
ao distrito policial, suspeitas de envolvimento 
com diversas práticas criminosas, entre as 
quais, perturbação do sossego, desobediên- 
cia, venda de bebida alcoólica a menor de 
idade, direção perigosa, entre outras. 

Na operação, um adolescente foi apre- 
endido com uma nota falsa e portando uma 
arma branca. De acordo com a Polícia, o ado- 
lescente de 17 anos, por volta das 20h, teria 
tentando efetuar uma compra no valor de R$ 
10 em um estabelecimento comercial no bair- 
ro Juçaral, naquele município. No momento 
de concluir a compra, segundo informou o 
comandante da operação, tenente-coronel 
Egidio Amaral, o proprietário percebeu que o 
dinheiro era falso e acionou a PM. 

Na mesma ação policial, outra equipe 

; 

■ 

Maria Aparecia Silva tinha 23 anos 

polícia. Maria Aparecida tinha um filho de cin- 
co anos, o enterro aconteceu na tarde de on- 
tem, em Ribamar Fiquene. 

, 

' J 

O corpo da vítima encontra-se no IML 

jovem tinha passagem pela polícia por tráfi- 
co. A suspeita é de que os autores do crime 
tenham entrado na casa para roubar a droga. 
Ninguém foi preso. 

efetuou a prisão de Judson Dhiogo Torquato 
Landim Viana, de 29 anos, residente na cida- 
de de Juazeiro do Norte-CE. De acordo com 
a Polícia, ele estava dirigindo um caminhão 
Baú, de cor prata, de placas OCR 0687, em 
visível estado de embriaguês alcoólica. 

Durante a operação, duas proprietárias 
de bares na área denominada Caipirinha 
foram presas por vender bebida alcoólica a 
menores de idade. No local, foram encontra- 
dos sete adolescentes que ingeriam bebidas 
alcoólicas. Os adolescentes foram encami- 
nhados para o Conselho Tutelar. Ainda na 
mesma região, uma terceira proprietária foi 
conduzida ao distrito policial por desobede- 
cer ao horário de fechamento de bares e si- 
milares, mesmo depois de advertida por po- 
liciais militares. 

Para o comandante do 15° BPM, tenente- 
-coronel Egidio Amaral, houve uma redução 
em ocorrências de diversos crimes e contra- 
venções na cidade. "Montamos este planeja- 
mento levando em consideração os índices 
de incidência criminosa naquelas áreas. Isso 
mostra o trabalho que vem sendo feito. As 
pessoas que vivem à margem da lei estão 
sentido o peso da nossa atuação. Continua- 
remos combatendo todos os crimes e vamos 
dar mais tranqüilidade a população de Baca- 
bal e cidades vizinhas", garantiu. 

Família inteira sofre emboscada e é 

assassinada na Paraíba 

Cinco pessoas foram assassinadas tudo fechado, 
dentro de uma casa na praia de Jacumã, Nesse momento, homens chegaram 
litoral sul da Paraíba. Quatro corpos foram armados e renderam os três integrantes 
achados no local no sábado (9) e outro no da família que estavam do lado de fora. O 
domingo (10). Três vitimas eram mulheres, menino que pulou o muro foi morto. Eles 

A policia investiga o caso e colheu ouviram tiros no interior da casa. Em se- 
depoimentos nesta segunda-feira (11). A guida, conseguiram se soltar e chamaram 
suspeita é de que as vitimas tinham envol- a polícia. Ao entrar na casa, acharam as 
vimento com o tráfico de drogas, A resi- três mulheres. Elas chegaram a ser socor- 
dência tinha esconderijos para armazenar ridas, mas não resistiram, 
droga e dinheiro. O último corpo foi achado somente no 

Uma mulher, de 52 anos, mora em Per- domingo em um barranco atrás da casa. 
nambuco e teria recebido uma mensagem O jovem tinha passagem pela polícia por 
no celular de que o irmão sofreu um aci- tráfico. A suspeita é de que os autores do 
dente e foi até a Paraíba com o marido, o crime tenham entrado na casa para roubar 
filho e a namorada dele. O rapaz pulou o a droga. Ninguém foi preso, 
muro para entrar na casa porque estava 

PM deflagra operação em Bacabal 

e prende proprietárias de bares 
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►ESPORTE SEM DROGAS 

Programa será lançado em Imperatriz 

O projeto deve funcionar nas instalações do Estádio Frei Epifánio 

Hyana Reis 

Com o objetivo de desenvolver ativida- 
des esportivas como forma de enfre- 
tamento à violência e às drogas na 

adolescência, será lançado em Imperatriz o 
programa "Esporte sem drogas". O projeto 
pretende beneficiar crianças a partir de 15 
anos de idade de diversos bairros da cidade. 

Representantes da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública, Secretaria de Espor- 
te, Vara da Infância e da Prefeitura se reuni- 
ram na manhã desta segunda-feira (11), no 
Estádio Frei Epifánio, para debaterem a ins- 
talação do projeto. "Este programa só será 
possível com todos esses órgãos envolvi- 
dos", garante Neto da Ampere, secretário de 
Esporte. 

O programa já beneficia milhares de jo- 
vens em São Luís, desde 2010, e agora será 
instalado também em Imperatriz com o auxí- 
lio da Secretaria de Segurança Pública, res- 
ponsável pelo projeto na capital. "Traremos 
um modelo e a experiência de São Luís, e 
quem sabe, firmaremos um convênio com a 
Prefeitura de Imperatriz para implantar aqui 
este projeto", afirma Antonio Roberto da Sil- 
va, subsecretário de Segurança Pública. 

Inicialmente, o "Esporte sem drogas" 
pretende beneficiar 30 jovens da cidade, de 
acordo com Neto da Ampere. "Vamos colo- 

car esses adolescentes em um conjunto de 
atividades que vão desde o esporte à edu- 
cação, com cursos e oficinas. Ofereceremos 
também refeições", afirma o secretário de Es- 
porte. Ele acrescenta que também buscarão 
convênio com o Senac e o Senai para ofere- 
cer estes cursos. 

De inicio, o projeto deve funcionar nas 
imediações do Estádio Frei Epifánio e, como 
se localiza no Centro, um ônibus será contra- 
tado para buscar os jovens beneficiados com 
o programa nos bairros e levar ao estádio, as- 
sim como também os deixar em casa. 

Esses jovens serão selecionados por meio 
da Vara da Infância, "nós vamos acompanhar 
este projeto e escolher os adolescentes que 
vão participar baseados em perfis. Também 
vamos acompanhar o desenvolvimento do 
projeto", garante Delvan Tavares, juiz da Vara 
da Infância. Ele elogiou a iniciativa do pro- 
grama, "é um projeto pioneiro em Imperatriz, 
pois apesar de ser de São Luís, daremos uma 
conotação diferente e será um projeto piloto". 

O esporte é a melhor forma de resgatar 
os jovens, é o que acredita Antônio Rober- 
to da Silva, subsecretário de Segurança Pú- 
blica. "As drogas são uma grande epidemia, 
e nada melhor que o esporte para resgatar 
esses jovens, então este projeto é de grande 
importância para dar orientação aos jovens 
dessa cidade". 
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Litro da gasolina custa em 

média R$ 2,90 em Imperatriz 

Hyana Reis 

O litro da gasolina está custando, em mé- 
dia, R$ 2,90 para os consumidores de Impe- 
ratriz. É o que aponta a pesquisa de preço 
semanal de combustíveis da Agência Nacio- 
nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombusti- 
veis (ANP), realizada em 16 municípios ma- 
ranhenses, entre 3 e 9 de março. Na cidade, 
foram pesquisados 21 postos. 

Segundo o levantamento da ANP, o posto 
que oferece o menor preço na cidade, a R$ 
2,800, é o Posto Iccar Ltda, localizado na 
Rodovia Br-010, 170, Entroncamento. Quem 
cobra o maior preço, a R$ 3,023, é o Super 
Posto Estrela Ltda, na Avenida Dorgival Pi- 
nheiro de Sousa, 1746, Entroncamento. 

Os dois reajustes da gasolina somam 
14,9%, ocorridos nos últimos oito meses e 
não foram suficientes para eliminar as dife- 
renças entre os preços domésticos e os in- 
ternacionais, disse Maria das Graças Foster, 
presidente da Petrobras. 

"Não temos condições de aumentar a 
produção nacional fisicamente. Vai ser um 
ano difícil para a produção de petróleo, que 
deve ficar em 2,022 milhões de barris por dia, 
a média de 2012, com variações em 2% para 
cima e para baixo. Se me perguntarem, digo 
que deve ficar em 2% negativo. A produção 
só vai começar a crescer no segundo semes- 
tre de 2013, com seis novas plataformas que 
estarão trabalhando ao longo do ano", disse 
Graça Foster. 

A presidente da Petrobras, Maria das 
Graças Silva Foster, disse que 2013 será um 
ano difícil para a companhia. Ao detalhar o 
resultado do desempenho da companhia em 
2012 a investidores, ela afirmou que a produ- 
ção média ficará no mesmo patamar do ano 
por conta de paradas programadas para ma- 
nutenção das plataformas. 

Já o etanol, segundo a ANP, alcançou 
preço médio no período, de R$ 2,406 em 
São Luís. Já o diesel tem o valor médio de 
R$ 2,177. 

OAOOSMÜNsaP» 
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO BANDEIRA PREÇO 

VENDA 
PREÇO 

COMPRA 
MODALIDADE 
DE COMPRA 

FORNECEDOR (B. 
BRANCA) 

DATA 
COLETA 

Posto Iccar Ltda Rodovia Br-010, 170 Entroncamant g SABBA 2,800 - 06/03/2013 
Posto iccar Ltda Avenida Babaçulânía, KJ 

600 Vila Lobão •: ' COSAN 
COMBUSTÍVEIS 2,800 K' \\ 06/03/2013 

Auto Posto 
Confiança Ltda. 

Rua Leôndo Pires 
Dourado, 1199 Bacun BRANCA 2,840 - - 06/03/2013 

Posto Regina de 
Petroieo Ltda. 

Rod, Br 010 Km 1352, S/n 
Km 1352 — 

PETROBRAS 
distribuidora; 

S.A 
2,840 2,568 CIF 06/03/2013 

Auto Posto Vila 
Nova Ltda 
Posto Avenida 
Petróleo Ltda 
Darcy do» Santos 
Lopes 
Auto Posto 
Cidade Esperança 
Ltda. 
Posto de 
Combustíveis 
Adventure uda - 
Me. 

lardim S3q 
Luiz 

Santa Rita 

Santa RAa 

Mito Posto 
Alvorada Ltda 
Auto Posto 
Macaúba Ltda. 
Posto Santa 
Tereza Ltda 
M. H. T. Morais 
Posto Nossa 

Nova 
Imperatriz 

Setor 
Rodoviário 

Auto Posto 
Alvorada Ltda 
Auto Posto 
Liderança Ltda. 
Auto Posto 
Coimbra Ltda 
Auto Posto 
Guimarães Ltda 
Auto Posto Dt 
Ltda 
Auto Posto 
Gonzagao Ltda 
Super Posto 
Estrela Uda. 

Rua Benedito Leite, 956 

Avenida Getulio Vargas, 
1532 0 

Avenida Beira Rio. S/n 

Rua Raimundo de Moraes, 
oa 

Rua Rio Grande do Norte, 
436 Casa: Esq. C/Av. 
Industrial 
Avenida Bernardo Sayao, 
1221 0 
Rodovia Br 010,1442 Km 
608 - Marginal Direita - 
Sentido Belêro/brasBia 
Rod.br 010, S/n Km 1353 
Avenida 3k, 1670 
Avenida Getulio Vargas, 
455 0 

Rua Luiz Domingues, 1177 
Rodo via Bf 010 Km 1350, 
S/n° 

Rua Duque de Caxias, 98 

Rua Henrique Dias, S/n Km : 
1350 
Rua Leondo Pires 
Dourado, 1463 
Prata Uno Teixeira. 306 ErtrcfKameiUP 
Avenida Dorgival Pinheiro 
de Sousa,1746 

BRANCA 2,850 

BRANCA 2,870 2,545 

BRANCA 2,880 

BRANCA 2,839 

2.889 

2,899 

2,899 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 
S.A 

BRANCA 

BRANCA : 

Centro SABBA 

Vila Lobão 

Bacun SATÉLITE 
COSAN 

COMBUSTÍVEIS 
SABBA 

2,899 

2,899 

2,899 

2.899 

2.900 

2,950 

2.980 

3,023 

2,568 

2.331 

2.525 

2,599 

2,354 

2,596 

2,570 

2.526 

06/03/2013 
PETROBRAS 

CIP DISTRIBUIDORA 06/03/2013 
But 

06/03/2013 

06/03/2013 

06/03/2013 

06/03/2013 

CIF - 06/03/2013 

06/03/2013 
OPPI 06/03/2013 

PETROnRAS 
CIF Dl SIRIRUÍDORA 06/03/2013 

S.A 
FOB - 06/03/2013 

06/03/2013 
PETROBRAS 

CIF DISTRIBUIDORA 06/03/2013 
SA 

FOB SABBA 06/03/2013 

CIF - 06/03/2013 

FOB - 06/03/2013 

FOB - 06/03/2013 

Bolsa Família suspende 

atendimento ao público 

O Programa Bolsa Família, do Ministério 
de Desenvolvimento Social (MDS), realizado 
em parceria com a Prefeitura de Imperatriz, 
suspendeu desde sábado (9) o atendimento 
ao público para atualização do sistema CadÚ- 
nico, do Governo Federal. A informação é da 
gestora do Bolsa Família, Goreth Santos. 

"Nós não temos como atender nosso pú- 
blico, pois dependemos desse sistema que 
está indisponível em virtude da finalização da 
fase de implantação da versão 7, do sistema 
CadÚnico, responsável pela localização e 
atribuição do Número de Identificação Social 
(NIS) do beneficiário do Bolsa Família", expli- 
cou. 

Ela lembra que 786 famílias que não fize- 
ram, em tempo hábil, a atualização cadastral 
exigida pelo Ministério de Desenvolvimento 
Social foram bloqueadas pelo Programa Bolsa 
Família. "Esse bloqueio aconteceu devido ao 
não cumprimento das condicionalidades exi- 
gidas pelo programa: fizemos a convocação 
das famílias por meio da televisão, do rádio e 

dos jornais, mas infelizmente chegaram muito 
tarde, fato que agora não podemos atendê-los 
devido ao sistema estar fora do ar", disse. 

Goreth prevê que o atendimento ao pú- 
blico seja normalizado a partir da próxima 
segunda-feira (18), quando os beneficiários 
que foram bloqueados pelo programa deverão 
procurar o órgão para atualização do cadastro 
do Bolsa Família. 

Habitação - Ela também explicou que a 
maioria dos 1.920 sorteados para o Programa 
Minha Casa, Minha Vida já fizeram os dos- 
siês que foram encaminhados à direção da 
Caixa Econômica Federal (CEF). "Essa aná- 
lise documental será feita pelos técnicos da 
CEF, pois quem estiver com pendências será 
notificado para corrigi-las; os que estivem em 
situação de incompatibilidade serão substituí- 
dos pelos que estão no cadastro de reserva", 
concluiu. [Da Comunicação] 

Bolsa Família suspende atendimento ao 
público para atualização do sistema de Ca- 
dastro único em Imperatriz 
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►FECOIMP 2013 

Estandes já estão disponíveis para expositores 

Neste ano, serão comercializados cerca de 180 estandes 

Welbert Queiroz 

As vendas dos estandes para a 13a edi- 
ção da Feira do Comércio e Indústria de 
Imperatriz (Fecoimp) estão abertas. A 

partir deste mês, os expositores podem adqui- 
rir os estandes para divulgarem suas marcas 
e as novidades do mercado. 

A Fecoimp é considerada a maior feira 
multissetorial do Maranhão e acontece nesta 
edição entre os dias 18 e 21 de setembro, no 
Centro de Convenções. "A Fecoimp é uma fei- 
ra muito importante para a classe empresarial 
de Imperatriz, pois ela trás muitas empresas 
de vários setores, é o momento em que cada 
empresa trás o seu produto para ser colocado 
em evidência no mercado", afirma Jairo Almei- 
da, vice-presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz (ACII). 

De acordo com a assessoria da ACII, em 
2012 a feira recebeu mais de 20 mil pessoas 
nos três dias de evento. Destes, quase 90% 
dos visitantes e 85% dos expositores avalia- 

ram a Fecoimp como boa ou excelente, se- 
gundo pesquisa realizada durante a feira. Os 
dados fazem parte de relatório de levantamen- 
to que ouviu na feira 1.105 pessoas, sendo 
913 visitantes e 192 expositores. 

O presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz, Euclides Antônio, 
avalia a feira multissetorial como um evento 
de suma importância para o empresariado de 
Imperatriz e região. "O evento representa a 
máxima expressão da capacidade organiza- 
cional do empresariado imperatrizense, assim 
como da qualidade e variedade dos produtos 
e serviços disponíveis no mercado regional e 
nacional". 

O vice-presidente acrescenta, ainda, que 
abrir os estandes pra vendas antecipadamen- 
te visa proporcionar uma melhor organização 
para que o evento seja feito com tranqüilida- 
de. "Os estandes já estão disponíveis em uma 
condição que facilita para o expositor [com- 
pras] com prazo para pagamento antecipado. 
Essa é uma feira que já está consolidada e 

já há uma procura razoável, normalmente no 
mês de julho e agosto, 70% dos estandes já 
estão vendidos", adianta. 

Os interessados podem fazer reserva pelo 
telefone: (99) 3525-3400, de segunda a sexta- 
-feira, em horário comercial. 

A FECOIMP 
A Fecoimp é realizada anualmente desde 

2001 e tem como foco principal promover e fo- 
mentar o mercado regional. Inicialmente, a fei- 
ra acontecia no pátio de eventos do Palácio do 
Comércio e Indústria de Imperatriz. Em 2003, 
a Fecoimp passou a ser realizada no Centro 
de Convenções. 

Em 2012, a feira contou com 195 estandes 
e 99 empresas expositoras, incluindo 15 es- 
tandes patrocinados pelo SEBRAE, estandes 
de empresas regionais, nacionais e até inter- 
nacionais, como a Suzano Papel e Celulose e 

a Vale, além de instituições financeiras (Basa, 
BB, BNB, CEF e Santander), da Prefeitura 
Municipal e Governo do Estado e teve forte 
presença da construção civil. 

Nas cinco primeiras edições, a feira rece- 
beu mais de 800 expositores de 11 estados e 
atraiu cerca de 200 mil visitantes. Entre a 6a 

e 11a edição, foram cerca de 50 mil visitantes 
em cada edição e uma média de 200 empre- 
sas. 

Na edição de 2011, a Fecoimp inovou com 
a presença do Salão do Automóvel. Sete em- 
presas expuseram seus veículos em um espa- 
ço diferenciado, na parte externa do Centro de 
Convenções. Também, nesta edição, foi mon- 
tada uma sala para a imprensa e foi confeccio- 
nado o jornal da Fecoimp. Impresso em papel 
reciclado e composto por 12 páginas, o perió- 
dico circulou durante os quatro dias do evento 
com matérias de tudo o que acontecia na feira. 

Iniciada a campanha de promoção 

à saúde do homem 

Ouvidoria Geral do Município 

passará por ampliação 

Hyana Reis 

Para atender e resolver mais casos de de- 
núncias e reclamações da comunidade, a Ou- 
vidoria Geral do Município será ampliada. O 
órgão mudará para um local maior, no centro 
da cidade, onde possam funcionar todos os se- 
tores. Esta ação visa à melhoria da produção e 
modernização do atendimento. 

Funcionando atualmente na rua Coronel 
Manuel Bandeira, a Ouvidoria Geral do Muni- 
cípio é responsável por: estabelecer um canal 
de comunicação direta entre os cidadãos e o 
poder público municipal para receber e pro- 
cessar denúncias e reclamações; promover a 
observação das atividades, em todo e qualquer 
órgão da administração municipal, de acordo 
com Joel Costa, ouvidor do município. 

Ele conta que é sua função transitar em to- 
das as secretarias municipais para ouvir recla- 
mações e transformar em informação, e assim 
poder exigir as devidas melhorias. O ouvidor 

descreve uma situação que foi denunciada 
recentemente: "Às vezes um funcionário trata 
mal um cidadão; o médico que é para chegar 
8h chega apenas às 10h, fato que poderá en- 
sejar em reclamações na Ouvidoria". 

Joel Costa conta que após receber uma 
denúncia como esta, busca a solução do pro- 
blema junto às autoridades competentes. "Nós 
buscamos a autoridade competente, formula- 
mos a denúncia para que providências sejam 
adotadas pela autoridade policial", contou. Ele 
ainda acrescenta: "Posso autorizar abrir pro- 
cesso administrativo contra gestores e funcio- 
nários, desde que não estejam cumprindo com 
sua obrigação". 

O ouvidor conta, também, que com a am- 
pliação do órgão, haverá um esforço ainda 
maior para melhorar os serviços prestados 
pela ouvidoria. "Lutaremos para que a presta- 
ção de serviço do governo seja mais próxima 
do ideal para atender a necessidade do povo 
de Imperatriz". 

Carla Dutra 

Com o intuito de promover a prevenção 
e promoção da saúde do homem, na manhã 
desta segunda-feira (11), o programa Saúde 
do Homem, em parceria com a Prefeitura de 
Imperatriz, deu início à campanha "Promoção 
à Saúde do Homem". A ação, que acontece 
até o dia 28 de março, será realizada nas Uni- 
dades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. 

Durante a campanha, o atendimento será 
exclusivo para homens, que terão atendimen- 
to médico, de enfermagem e odontológico. 
Além disso, os pacientes terão palestras edu- 
cativas com temas sobre câncer de próstata, 
hipertenção e diabetes. Para outros atendi- 
mentos, "estaremos com o serviço de odon- 
tomóvel, com a realização de teste rápido de 
HIV e sifilis, com o objetivo de diagnosticar 
precocemente e tratar as patologias que se- 
rão diagnosticadas", explica Anderson Nasci- 
mento, coordenador do Programa da Saúde 
do Homem. 

De acordo com Anderson Nascimento, o 
objetivo principal da campanha é estimular 
o homem a buscar atenção primária acerca 
da saúde do homem. E segundo ele, com as 
ações que serão desenvolvidas pela equipe, 
isso será mais fácil, já que o homem resiste 
em buscar os órgãos de saúde. "Queremos 
trazer os homens para os postos de saúde e 
fazer com que eles desenvolvam ações que 
previnam problemas de saúde", enfatiza o 
coordenador. O senhor Francisco Rodrigues 
logo cedo foi ao posto de saúde: "Moro aqui 
próximo e vim participar das ações, pois acho 
muito bom para nos prevenirmos", garante. 

Para o vice-prefeito da cidade, Pastor Por- 
to, a idéia da semana de prevenção da saúde 

do homem é exatamente para encorajar e es- 
timular aos homens a se cuidarem e, assim, 
diminuir a incidência de morte. "As pessoas 
morrem de forma tão tola, por causa da falta 
de informação", afirma. De acordo com ele, 
os homens normalmente têm resistência em 
procurar o médico, sobretudo, em relação 
ao câncer de próstata, que já é algo cultural 
no Brasil. "Existe estatística do Ministério da 
Saúde que afirma muita incidência de morte, 
como por exemplo, doença de próstata, que 
está diretamente relacionada com o descaso 
e resistência dos homens em buscar a saúde", 
assegura o vice-prefeito. 

No período da campanha, diariamente a 
equipe estará em um posto de saúde, que são: 
Posto de Saúde Cafeteira, Posto de Saúde da 
Vila Lobão, Unidade Mista Clésio Fonseca, 
PSF Conjunto Vitória, Posto de Saúde Maria 
Aragão, Posto de Saúde Santa Rita, Posto 
de Saúde São José, Centro de Especialidade 
Médica Três Poderes, PSF Planalto, PSF Vila 
Macedo. PSF Camaçari e Posto de Demanda 
do Ouro Verde Nestes haverá atendimentos 
e palestras educativas, além de coffee break. 

A abertura da campanha aconteceu no 
Posto de Saúde do Bairro Nova Imperatriz, 
com a presença da secretária de Saúde, Con- 
ceição Madeira: vice-prefeito, Pastor Porto; 
coordenadores dos outros programas da aten- 
ção básica; equipe médica, dentista do posto 
de saúde e alunos do curso de Enfermagem 
da UFMA, que estão ministrando palestras de 
educação e saúde. "O primeiro dia da campa- 
nha foi surpreendente, reuniu dentro do posto 
100 homens. Percebemos que a aceitação 
está muito boa", conta o coordenador. Nesta 
terça-feira (12), o atendimento será no Posto 
Milton Lopes, no período da manhã. 

RlGl 

Mulher do chá de burro 

"Quero que Deus me mantenha sempre assim, saudável". 

Hemerson Pinto 

Aos 47 anos de idade dona Raimunda Santos de Queiroz 
é a incansável mulher que todo dia carrega uma panela cheia 
de canjica, o tradicional chá de burro, pelas ruas de Imperatriz. 
Para diminuir o peso não utiliza toda a capacidade do recipien- 
te, mas coloca o produto até pouco mais da metade. "Essa 
panela cheia cabe mais ou menos 50 copos (200 ml cada), 
mas coloco menos, uns 40, se não, fica pesado demais". 

Às 5h da manhã costuma acordar para continuar a pre- 
paração do mingau, que iniciou na noite anterior. "Quando 
vou dormir deixo no ponto de levar ao fogo no outro dia. 
Acordo umas 5h20 da manhã e vou continuar o preparo. 
Depois arrumo tudo na vasilha, arrumo a cesta e começo 
a venda na rua". 

Natural de Governador Archer, Maranhão, Raimunda che- 
gou à Imperatriz há 27 anos, morou um tempo na cidade e mu- 
dou-se para Estreito, também no Maranhão. "Morei 17 anos 
em Estreito". Foi onde ela teve a iniciativa de vender cuscuz. 
"Depois de alguns anos tive a idéia de fazer canjica e sair 

vendendo na rua, e deu certo". 
Após retornar à Imperatriz, não mudou de ramo e confes- 

sa que investiu ainda mais na produção de chá de burro. Na 
cesta que leva na outra mão, Raimunda põe colheres, guarda- 
napos, copos descartáveis e o potinho com canela, o principal 
acompanhamento do chá de burro. "Tem gente que prefere 
com canela, outras pessoas pedem mesmo só a canjica, 
quem manda é o cliente". 

Raimunda confessa que, além do lucro conquistado com 
a venda do chá de burro, "é bom trabalhar assim porque a 
gente passa a conhecer melhor as pessoas, e as pessoas 
conhecem a gente também. Sempre alguém fala na rua: 
'olha a mulher do chá de burro', e assim a gente conquis- 
tando mais e mais clientes". 

Quando sai para a rua, por volta das 9h da manhã, Rai- 
munda deixa tudo preparado apenas para levar ao fogo a par- 
te que ela vende à tarde. 

Um dos locais aonde Raimunda não costuma falhar é a 
Câmara de Vereadores de Imperatriz. Entra pelo estaciona- 
mento, tem acesso ao primeiro corredor e sai de gabinete em 

\ 

gabinete. Vende tanto para os visitantes da casa quanto para 
os assessores e os próprios vereadores. É um dos públicos 
fieis, além do pessoal do Camelódromo, Calçadão, Avenida 
Getúlio Vargas... E todos os outros pontos da cidade pelo qual 
Raimunda desfila todos os dias. 
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►MATEMÁTICA SEM FRONTEIRAS 

Inscrições podem ser feitas até dia 2 de abril 

Os estudantes de ensino fundamental I 
e II e médio que desejarem participar 
da Olimpíada Internacional Matemáti- 

ca sem Fronteiras/2013 podem se inscrever 
até dia 2 de abril pelo site www.redepoc.com/ 
msf. As inscrições deverão ser feitas unica- 
mente por meio da escola, a qual designará 
um professor como responsável. Ele deverá 
preencher a ficha de inscrição disponível no 
site da olimpíada. 

A "Mathématiques sans fronteires", em por- 
tuguês "Matemática sem Fronteiras", é uma 
olimpíada internacional de iniciativa da Aca- 
demia de Estrasburgo, França, que visa esti- 
mular o interesse dos jovens pela disciplina a 
partir do trabalho colaborativo na solução de 
problemas. A responsável pela organização no 
Brasil e na América Latina é a Rede de Pro- 
grama de Olimpíadas do Conhecimento (Rede 
POC). 

A competição é destinada a estudantes do 
40ano do ensino fundamental até o 3o ano do 
ensino médio, das redes pública e privada do 

Brasil. As escolas podem participar com quan- 
tas salas quiser. 

Apresentada como um desafio para as es- 
colas, a olimpíada se diferencia de outras com- 
petições, pois não é direcionada apenas para 
os alunos considerados excelentes em mate- 
mática, mas para toda a classe. Desse modo, 
os jovens têm a oportunidade de desenvolver 
não apenas as habilidades na disciplina, como 
também o espírito de trabalho em equipe. 

Na sua nova versão, a prova está prevista 
para acontecer no dia 5 de abril e será a mes- 
ma aplicada em todos os países participantes. 
Entre as questões propostas, estão exercícios 
que estimulam a imaginação, a racionalização 
e a formalização de situações cotidianas. O 
tempo estimado para a realização do concurso 
é de 50 minutos para o ensino fundamental e 
de uma hora e meia para o ensino médio. 

Por ser uma entidade que não conta com 
patrocínio, a Rede POC solicita o pagamento 
de uma taxa de inscrição de R$ 165 para es- 
colas privadas e R$ 60 para escolas públicas 

mÊKÊÊSmm 
A olimpíada Internacional é uma Iniciativa da França 

- para tradução das provas. 
No Maranhão, na versão anterior do certa- 

me, a Associação Educacional Professora No- 
ronha, do município de Dom Pedro, foi um dos 
destaques com o time formado pelos estudan- 
tes Ana Caroline da Silva Sousa Reis, Douglas 
Martins Carneiro, Eduardo Silva Aguiar, Geor- 

ge Oliveira de Sousa, Jaysla Ravenna Oliveira 
de Andrade e Marcos Rodrigues Oliveira. 

No ano passado, três escolas da rede 
estadual de ensino de Minas Gerais que se 
destacaram na Olimpíada foram convidadas a 
representar o Brasil num evento internacional 
na índia. 

Valéria Macedo pede reforma do 

Mercadinho e Ceasa em Imperatriz 

Fapema lança edital de estagio de 

curta duração para estudantes 

Valéria Macedo 

A deputada estadual Valéria Macedo (PDT) 
solicitou à Mesa Diretora da Assembléia Legis- 
lativa na última sexta-feira (7) para que depois 
de ouvido o plenário encaminhe à governado- 
ra Roseana Sarney e ao secretário de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima), 
Cláudio Azevedo, duas importantes indica- 
ções que beneficiam o município de Imperatriz 
e a região tocantina. 

A primeira indicação solicita a disponibi- 
lização de recursos orçamentários e finan- 
ceiros, além do suporte administrativo, para 
a reforma imediata do Mercado Vicente Fitz, 
localizado na maior feira livre da cidade, o 
Mercadinho. Na segunda indicação, Valéria 
solicita recursos orçamentários e financeiros, 
além do suporte administrativo do projeto de 
lei para criação de S/A ou outro entidade liga- 
da diretamente à administração estadual, para 
a construção e a imediata instalação da Cea- 
sa de Imperatriz, numa parte da área ocupada 
hoje pelo Horto Florestal Arara Azul (50 hecta- 
res), também em Imperatriz. 

"O Mercado Vicente Fitz ou Mercadinho, 
como é mais conhecido e dá nome ao bairro 
onde está localizado, atualmente é uma das 
maiores feiras da Região Tocantina, mas o seu 
mercado necessita de uma reforma, uma vez 
que a última aconteceu no ano de 2003, imple- 
mentada pelo então governador José Reinal- 
do Tavares", disse Valéria. 

Valéria argumenta que as condições do 
Mercadinho foram sensivelmente melhoradas 
durante o governo José Reinaldo, mas pre- 
cisam de outra intervenção do Estado para 
melhorar as condições de abastecimento, dis- 
tribuição de produtos agropecuários e hortifru- 
tigranjeiros, produtos e secos e molhados. 

Segundo Valéria, além das condições físi- 
cas, é preciso resolver a questão alusiva ao 
domínio do Mercadinho, pois à época da refor- 
ma, foi acertado que os comerciantes usariam 
o logradouro por dez anos e, depois disso, o 
Estado indenizaria quem tivesse direito para 
em ato contínuo passar a gestão e o domínio 
da área pública do Mercadinho para a Prefei- 

tura de Imperatriz. 
"A indenização da parte privada nunca foi 

feita, de modo que o Mercadinho hoje é um 
misto de propriedades pública e privada. O go- 
vernador José Reinando Tavares fez a parte 
da infraestrutura com a reforma em novembro 
de 2003, mas a parte da legalização infeliz- 
mente não foi realizada", informa a deputada, 
lembrando que o fato é que o Mercadinho se 
incorporou definitivamente a cidade de Impe- 
ratriz e, por isso mesmo, é imprescindível que 
seja submetido a uma nova reforma para con- 
tinuar atendendo a população em melhores 
condições, além de ter sua situação jurídica 
bem delineada pelo Estado do Maranhão, sem 
ocasionar nenhum prejuízo a quem efetiva- 
mente tiver direito. 

"O secretário de Agricultura, Abastecimen- 
to e Produção de Imperatriz, José Fernandes 
Dantas, nos apresentou expediente no qual 
nos pede apoio político para a instalação da 
Ceasa de Imperatriz. No referido documento, 
sua Excelência informa que através de estu- 
dos prévios, e em contato com a Valec, há a 
possibilidade da doação de parte da área para 
a construção da referida unidade de abasteci- 
mento em Imperatriz. O local destinado é par- 
te da área ocupada pelo Horto Florestal Arara 
Azul, no município de Imperatriz, onde possui 
área compatível para o empreendimento", afir- 
mou a deputada. 

Sobre a necessidade de uma Ceasa, Va- 
léria argumenta que hoje, infelizmente, as 
condições são improvisadas e necessitam de 
uma intervenção imediata do governo do Es- 
tado para solução desses problemas. "Ainda 
bem que temos o Mercadinho, mas ele precisa 
de uma parceira chamada de Ceasa", com- 
pleta Valéria, lembrando que o Município de 
Imperatriz, por outro lado, é o segundo maior 
demograficamente do Estado do Maranhão e 
constitui o mais importante centro consumidor 
e de distribuição para as regiões do Maranhão 
do Sul e do Maranhão Central, além do Norte 
do Tocantins e do Sul do Pará. 

O secretário municipal José Fernandes 
informou que "a referida área está localizada 
próxima à BR - 010, ao lado da Rodovia Norte 
Sul (mais precisamente no terminal de cargas 
da Valec) e próxima ao rio Tocantins, possibi- 
litando de forma privilegiada diversas formas 
de transporte, sendo requerida uma área de 
50 hectares, que com estudos mais detalha- 
dos obedecerá a legislação ambiental vigente 
e aplicada naquele local". 

"Como se pode ver, a Ceasa de Imperatriz 
é um projeto viável, os estudos preliminares 
apontam pela sua plena viabilidade e poderá 
conviver perfeitamente com o Mercadinho Vi- 
cente Fitz, o qual já precisa de uma nova re- 
forma. Falta apenas a intervenção da governa- 
dora Roseana Sarney e do secretário Cláudio 
Azevedo para tornar este sonho uma realidade 
regional. O Mercadinho não exclui a Ceasa de 
Imperatriz e muito menos esta exclui aquele. 
Conviverão harmoniosamente e ganhará as 
populações de Imperatriz e toda a região", dis- 
se Valéria. 

Alunos vinculados às instituições de ensi- 
no superior ou de pesquisa, sediadas no Ma- 
ranhão, interessados em participar de estágio 
de curta duração fora do estado, têm até o 
dia 25 de março para fazer inscrição no edital 
Apoio à Participação em Estágios de Curta 
Duração no Brasil, da Fundação de Amparo 
à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão (Fapema). 

O edital tem como objetivo aperfeiçoar a 
qualificação de estudantes no universo aca- 
dêmico e profissional. As inscrições podem 
ser feita no site da Fundação no endereço 
www.fapema.br. Podem participar do edital, 
estudantes matriculados em instituições de 
nível superior públicas ou privadas. 

Os recursos disponibilizados para a cha- 
mada pública são de R$ 400 mil. É conside- 
rado estágio de curta duração aqueles com 
período de duração variando de 1 a 3 meses 
e que sejam realizados fora do estado do Ma- 
ranhão, em Instituições de Ensino Superior 
ou de Pesquisa ou em Empresas (públicas ou 
privadas), de acordo com a área do candida- 
to. Para estágios de um mês, o valor máximo 
será de até R$ 3 mil; para dois meses, o valor 
máximo será de R$ 4 mil e para estágio de 
três meses o valor pode chegar a R$ 5 mil, 
por aluno. O valor é concedido em uma única 
parcela. 

As propostas devem ser apresentadas in- 
dividualmente por alunos de pós-graduação 
(scritu sensu) e alunos de programas de Ini- 
ciação Científica (ou em iniciação científica 
em desenvolvimento tecnológico e inovação). 
O aluno deve ficar atento ao edital que espe- 
cifica algumas características para que ele 

tenha a proposta enquadrada, tais como: ter 
currículo atualizado na plataforma Lattes do 
CNPq e ser aceito pela instituição pretendida 
para o estágio. Cada aluno poderá apresentar 
apenas uma proposta. 

De acordo com o cronograma, as propos- 
tas devem ser submetidas eletronicamente no 
site da Fapema até o dia 25 deste mês e a 
documentação entregue na sede da fundação, 
até a data limite, dia 26 de março. A divulga- 
ção e a contratação das propostas acontecem 
a partir do dia 20 de maio. 

Bolsa científica - Também estão abertas 
as inscrições para seleção de bolsistas de 
apoio técnico a projetos de pesquisa cientifi- 
ca, tecnológica ou de inovação, o edital BATI 
n0 007/2013. O objetivo é apoiar a execução 
de projetos de pesquisa cientifica, tecnológica 
ou de inovação. A pesquisa terá duração de 
um ano. Serão concedidas 41 bolsas de nível 
médio e 40 bolsas de nível superior. 

De acordo com o edital disponível na pá- 
gina da instituição, podem apresentar as pro- 
postas pesquisadores doutores, que sejam 
coordenadores de projetos de pesquisa cien- 
tifica, tecnológica ou de inovação, vigentes, 
aprovados e financiados por órgão ou entida- 
de pública que mantenham vínculo emprega- 
tício com instituições públicas de ensino su- 
perior ou pesquisa que estejam sediadas no 
Maranhão. 

As bolsas são de dois tipos; a do tipo I, 
para nivel médio e a do tipo II, para atividades 
de nível superior. Os recursos disponíveis para 
este edital somam R$ 800 mil. As propostas 
devem ser entregues até o dia 1o de abril e o 
resultado será divulgado no dia 25 de junho. 

Sebastião Uchôa se reúne com 

representantes da Apac de Pedreiras 

O secretário de Estado de Justiça e Ad- 
ministração Penitenciária, Sebastião Uchoa, 
se reuniu, na segunda-feira (11), com repre- 
sentantes da Associação de Proteção e As- 
sistência aos Condenados (Apac) da cidade 
de Pedreiras. Na reunião, foi apresentado ao 
secretário o trabalho realizado e um relatório 
com necessidades e sugestões para aprimo- 
ramento da Apac de Pedreiras. 

A juíza Gabriela Everton, da comarca de 
Pedreiras, destacou que os internos que se 
encontram na Apac dispõem de assistência 
médica, social, psicológica, jurídica e odon- 
tológica e, ainda, cursos de informática, ca- 
pacitação profissional e educação básica. "O 
nosso grande objetivo é a ressocialização. 
Com o apoio da nova gestão, que vem se 
mostrando bastante sensível à causa, será 
mais fácil implantar de forma genuína o mé- 
todo Apac no Maranhão", ressaltou a juíza. 

Durante a reunião, foi discutida ainda a 
retirada dos presos provisórios que se en- 
contram custodiados na Apac de Pedreiras 
e a construção de uma unidade de Custódia 

Regional na cidade. Na Apac, ficarão somen- 
te os presos sentenciados que sejam ade- 
quados ao método. 

O secretário-adjunto de Justiça, Frei Ri- 
bamar Cardoso, explica que as Apac's são 
uma realidade no pais e um modelo compro- 
vado de ressocialização. "A Apac prima pela 
humanização do sistema para que o preso 
tenha seus direitos garantidos como determi- 
na a Lei de Execução Penal (LEP) e é com 
certeza fundamental para o processo de res- 
socialização do interno", finalizou o Frei. 

Para o secretário de Estado da Justiça e 
da Administração Penitenciária (Sejap), Se- 
bastião Uchoa, a Apac é um método que só 
vem a somar para a melhoria da qualidade 
do sistema do Maranhão. "O incentivo do Go- 
verno do Estado é total, inclusive com a idéia 
de uma possível regulamentação das Apacs 
através de lei estadual", revelou Uchôa. 

Presentes, também, na reunião a Pro- 
motora de Justiça, Lana Barros, e represen- 
tantes da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) da cidade de Pedreiras 
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MEDITAÇÃO "Enganosa ç a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR,, essa sim será louvada." (Provérbios 31:10,11, 30) 

BALANÇOU GERAL FLPAO CAN1A HOJE 

A festa "WomeiVs Day Celebration", pilotada pelo tOj Hcnry Carvalho, que esquentou a pista de dança, 
a animação contagiante de Juliano Reis c Jordão e o melhor do House, com o Dj Fábio Pontes, prata da 
casa, lotou a pista c os camarotes da Executiva Hall, no último sábado. Confira flashes! 
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O primeiro versículo de Provérbios 16 diz: "O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta 
certa dos lábios vem do Senhor". Sonhos, projetos c muitas rcalizaçãcs. Estar entre os melhores can- 
tores de forrá do Brasil, por que não? Este era apenas um dos desejos em prol do qual Felipe Surgel, 
que ficou conhecido como o Felipâo da banda Forró Moral, trabalhava intensamente todos os dias. 
Vocalista de uma das principais bandas de ritmo nordestino, o cantor não fazia menos de 24 shows por 
mês. "Durante todo o tempo que estive no Forró Moral, me perguntavam sempre se valeria a pena tudo 
aquilo. Mas, somente no forró Moral as dúvidas começaram a surgir porque comecei a pagar preços 
muito altos", conta Felipe. Para saber mais, ele canta e ministra hoje na Comunidade Evangélica Shalom, 
na rua Bahia, Entroncamento, onde estará apresentando seu mais recente trabalho "E Desse Jeito". 
Vale a pena conferir! 

- 
Acontece na Terra do Frei' o primeiro "Seminário de Cosmctologia á Estética", dia 31 de 
no auditório da Associação Médica. Vários temas serão abordados com renomados profissionais, 
dentre eles, "Cosmctologia e Cronobiologia - Ciências Essenciais para o Equilíbrio Cutâneo", com 
a professora Rosaline Kelly, graduada pela UNISURSUAN-RJ/UNIFESP; "Alimentos - Vilães do 
Envelhecimento Celular", com a nutricionista Elaine Duarte, graduada pela IBEPEX c Universidade 
Gama Filho (RJ); e "Próteses - Possibilidades, Inocorrências e Terapêuticas Pós-Cirurgia", com 
o cirurgião plástico Dr. Paulo de Moura, pós-graduado cm medicina, estética e microcirurgia, nos 
Estados Unidos pela Weat Virgínia University. As inscrições para quem quer participar desse 
majestoso evento estão sendo feitas da Clínica Beleza Plena. 
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FARMÁCIA DO TRABALHADOR (AV. CETÚLIO VARGAS. 1001-CENTRO) 

DROGARIA FÁBIO JÚNIOR (RUA LEÔNCIO P. DOURADO, 1771-BACURI) 

DROGARIA POP DO MARANHÃO (RUA DUQUE DE CAXIAS. 259»^. LOBÃO) 
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Preguiça de ser valente 

- Você me ofendeu! Eu te desafio para um duelo! Amanhã de manhã às 6:00 
hrs, na esquina do bar. E você pode escolher as armas... 

- Não, nenhuma arma! Pronto, estou de joelhos, e humildemente lhe peço 
seu perdão. 

- Ok, então que seja assim, eu te perdôo, seu covarde desprezível! 
O cara pensa: 
"Eu prefiro ser um covarde desprezível do que acordar tão cedo amanhã!" 

Poucas exigências 

Uma mulher deixa um recado no mural de um site de relacionamentos: "Pro- 
curo um parceiro agradável, educado, gentil, que saiba cantar, contar histórias, 
que não beba cerveja, não fume, que não saia de casa e que saiba ficar quieto 
quando eu estiver cansada de ouví-lo." 

Dali uns dias o redator do site envia um e-mail de resposta: "Por favor, a 
senhora prefere sua TV de plasma ou LCD." 

www coQueW com br/jogos 

CAÇA-PALfimS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

www.coquetel com. Bi/jogos 

CMZADINHA 

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

A maior Região brasilBira (abrsv.) 
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u NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - A CASA CAIU PRO PILHA! Dona Rosa vai assistir 
a TV Orelha (Vai ver se eu tô online!!!) e descobrir que o Filhote 
tá namorando a louca da seqüestradora! Vish...será que o funkei- 
ro vai ficar Forever Alone de novo? PARA TUDO! A Patinha vai 
descobrir que essa tal de Luana é uma ex-namorada do Vitinho 
:0 #todaschora E claro que a fofoca vai rolar, né? A Ju e o Gil já 
correram pro casarão pra contar pra Lia do abração que a tal de 
Luana deu no Vítor.. Já dava pra saber que isso ia rolar, né? A 
Dona Rosa dar o maior fora na Marizete e expulsar a doida da 
casa dela. VISH...tadinho do Pilha! O Bruno percebeu que man- 
dou mal, né? O moreno vai tentar ficar de boa com a Patinha. Será 
que ela vai desculpara vetada no happy hour? Ah...essa Patinha 
adora causa, né não? A gata nâo quer poupar seu veneno não! 
Fat descobre que a Luana vai encontrar com o Vitinho e liga pra 
Lia na mesma hora! VISH! Claro que a Lia vai atrás, né? Só que 
o motoqueiro nâo perde tempo e leva a Luana pro jardim secreto. 
COMO ASSIM? Mas se liga na revelação: Luana diz que tá em 
outra! A gata tá namorando o SAL :0 VISH! A Lia ainda tá fraqui- 
nha, né? Antes de chegar no jardim secreto, a roqueira acaba 
desmaiando. E adivinha quem salva a mocinha? Isso mesmo! O 

Sal. SINISTRO! 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Dionísio nâo gosta de saber que Alberto deu o anel 
da avó para Ester. Alberto avisa ao avô que quando chegar a hora 
vai acabar com o noivado de Ester e Cassiano. Alberto é surpre- 
endido com a greve dos salineiros. Ester esconde de Samuel o 
anel dado por Alberto. Samuel presenteia Ester com uma aliança 
de noivado. Ester conta a Lindaura que ficou noiva de Cassiano. 
Lindaura estranha o fato de Alberto ter dado o anel para Ester. 
Dom Rafael exige que Alberto entregue os diamantes que ele en- 
comendou a Dionísio. Alberto pede a Cassiano que leve os dia- 
mantes para o Caribe, dizendo que é em prol dos salineiros. Ester 
nâo gosta de saber que Cassiano vai ao Caribe fazer a entrega 
dos diamantes. Alberto troca alguns diamantes por sal grosso. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Dionísio nâo gosta de saber que Alberto deu o anel 
da avó para Ester. Alberto avisa ao avô que quando chegar a hora 
vai acabar com o noivado de Ester e Cassiano. Alberto é surpre- 
endido com a greve dos salineiros. Ester esconde de Samuel o 

anel dado por Alberto. Samuel presenteia Ester com uma aliança 
de noivado. Ester conta a Lindaura que ficou noiva de Cassiano. 
Lindaura estranha o fato de Alberto ter dado o anel para Ester. 
Dom Rafael exige que Alberto entregue os diamantes que ele en- 
comendou a Dionisio. Alberto pede a Cassiano que leve os dia- 
mantes para o Caribe, dizendo que é em prol dos salineiros. Ester 
nâo gosta de saber que Cassiano vai ao Caribe fazer a entrega 
dos diamantes. Alberto troca alguns diamantes por sal grosso. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Berna conta para Helô que Adalgisa é Wanda e 
que ela está envolvida no seqüestro de Aisha. Théo enfrenta Lí- 
via. Haroldo fala para Stenio que Drika quer voltar com Pepeu 
da Turquia. Rosângela fala com uma menina na praia com más 
intenções. Helô busca Aisha no aeroporto. Mustafa sente falta 
das jóias de Berna e a questiona. Passam-se dois meses. Théo e 
Érica reatam e decidem morar juntos. Morena conta para Tamar 
onde morava no Brasil. Esma cobra de Ayla um filho para Zyah. 
Waleska volta para a boate. Wanda suspeita de que Lívia este- 
ja apaixonada por Théo. Lurdinha esconde de Delzuite o cordão 
que ganhou de Boca. 

'P Áries 21-03/19-04 
Você mostra mais firmeza na busca por seus ob- 
jetivos, pois Marte entra em seu signo trazendo 
uma injeção de autoconfiança, A conjunção com 
a Lua lhe aconselha a controlar seus ímpetos 
agressivos. Procure agir de modo pontuaüt 

b Touro 20-04/20-05 
Marte adentra sua área de crise, lhe trazendo 
garra e impulso para a resolução de situações di- 
fíceis. Você será confrontada com seus desafios 
e, para ter sucesso, será preciso planejamento e 
paciência. Nâo seja imediatista! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
O espírito de coletividade é intensificado pela 
entrada de Marte em sua área de amizades, for- 
talecendo o clima de unidade e vontade. Você 
lidera os grupos de maneira ágil, mas é preciso 
ser mais flexível e democrática!! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Ao formarem conjunção, Lua e Marte lhe deixam 
mais cheia de força e garra no meio profissional. 
Porém, sua agressividade pode lhe levar a pas- 
sar por cima de quem estiver a sua frente, mes- 
mo que sem querer. Cuidado! 

SI Leão 23-07 / 22-08 
Anseios por novos rumos de vida são trazidos 
pela entrada de Marte em sua nona casa. Você 
se sente internamente equilibrada e pronta para 
buscar seus objetivos. Respeite as atuais impos- 
sibilidades, mas nâo desanime! 

IR? Virgem 23-08/22-09 
Conflitos internos pode tornar seu dia uma luta 
contra a própria insegurança. Você busca fortale- 
cer-se emocionalmente, e a conjunção Lua-Marte 
lhe aconselha a fazer aquilo que lhe deixa mais 
autoconfiante. Harmonize-se! 

Libra 23-09/22-10 
Suas relações próximas ficam mais ativas neste 
momento em que Lua e Marte se associam em 
sua área de relacionamentos. Procure direcionar 
as energias para as conquistas e parcerias, pois 
você pode ter ótimas surpresas! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Que tal fazer atividades físicas e cultivar vitali- 
dade e boa disposição? Ao entrar em sua sexta 
casa, Marte lhe incentiva a cuidar da saúde e boa 
forma, assim como a organiza sua vida. Bom mo- 
mento para trabalhos em equipe! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Você tende a buscar intensidade nos prazeres, 
pois Lua e Marte formam conjunção em sua área 
social. Divirta-se e curta novas vivências, mas 
nâo atropele as pessoas. Concilie ritmos e inte- 
resses, respeite as diferenças! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Momento de unir forças no meio familiar em be- 
nefício da vida e do ambiente domésticos. Lua 
e Marte formam conjunção, lhe aconselhando a 
usar sua sabedoria para lidar com os possíveis 
conflitos na convivência! 

^Aquário 20-01/18-02 
A associação de Lua e Marte em sua terceira 
casa lhe deixa mais autoconfiante para enfrentar 
desafios, mas alerta para o clima de competitivi- 
dade em suas tarefas e relações. Evite ferir os 
sentimentos dos outros! 

K Peixes 19-02/20-03 
Sua capacidade de captar boas oportunidades, 
sobretudo financeiras, fica mais intensa com a 
conjunção Lua-Marte em sua segunda casa. 
Cuidado, pois você tende a se mostrar sovina e 
dominadora. Seja mais generosa e desapegada! 
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"Esperamos que um dia essa parte do nosso bairro receba serviços de infraestrutura, 
como estamos vendo outras partes da cidade receber"José Carlos, carpinteiro. 

a 51 

A voz da comunidade 

Avenida Dorgival: Vila Redenção II 

Hemerson Pinto 

Nada de pista movimentada, semáforos, 
pedestres, ciclistas, motocicletas ou 
carros grandes e pequenos. Na Aveni- 

da Dorgival Pinheiro, trecho que corta a Vila 
Redenção II, é o silêncio que toma conta da 
via de piçarra, cercada de mato e, segundo 
moradores, sem a iluminação pública. 

Se durante o dia a população do bairro en- 
contra dificuldade em se deslocar de um pon- 
to a outro, imagine quando chega a noite. "É 
melhor ficar dentro de casa ou escolher outra 
rua um pouco mais distante para andar", aler- 
ta a dona de casa Maria do Socorro. Segundo 
a moradora, os terrenos baldios que cercam 
a estreita rua são pontos de abrigo dos mar- 
ginais. 

Quem confirma essa informação é seu 
José, um comerciante com estabelecimento 
instalado no cruzamento da Avenida Dorgival 
com a rua Caiçara. 

"Na semana passada, eu tomei uma car- 

reira para não ser assaltado. Eu vinha na 
Dorgival e, quando cheguei em certo pon- 
to ali atrás, os 'cabras' saíram do mato e eu 
comecei correr. Ainda escutei eles gritarem: 
'espera ai véi'. mas quem é que vai esperar...", 
comenta o homem de 66 anos. 

Para José Carlos, o carpinteiro, a Vila Re- 
denção II é um bairro carente em infraestrutu- 
ra, segurança, entre outras necessidades. "É 
perigoso, e na Dorgival Pinheiro tem pouca 
iluminação nesse setor. São poucos postes e, 
mesmo assim, um é longe do outro. Tem uma 
poça de lama da Dorgival que não seca, tanto 
faz chover com não. Tem matagal e acontece 
todo tipo de situação", explica o morador. 

José Carlos lembra que a duplicação da 
Rodovia Pedro Neiva de Santa, que liga Im- 
peratriz a João Lisboa, renovou as esperan- 
ças de quem mora na Vila Redenção II. "Ela 
fica aqui pertinho, mas até agora nada che- 
gou para essa parte do nosso bairro. Falando 
nisso, nem a própria Avenida Pedro Neiva é 
bem iluminada", diz. ' 1S« i 
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A 100 metros da Avenida Pedro Neiva de Santana: mato e muita reclamação 
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Avenida Dorgival Pinheiro, Vila Redenção II, sentido Centro. Cruzamento das ruas João Lisboa e Guarani, Vila Redenção II 

üt.Ê..DjREITOS DO CONSUMIDOR f M. 

Beneficiário tem dez anos para pedir ressarcimento de cobertura negada por plano de saúde 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) en- 
tendeu ser de dez anos o prazo prescricional para propor ação 
contra plano de saúde para o ressarcimento de despesas reali- 
zadas em razão de descumprimento de obrigações constantes 
do contrato. 

No caso julgado, o autor realizou despesas com cirurgia 
cardíaca para implantação de stent (implante para desobstruir 
artérias), porque a Golden Cross se negou a autorizar o proce- 
dimento. A empresa, na contestação, afirmou que os implantes 
estariam excluídos de cobertura contratual. 

Em primeiro grau, o segurado não teve sucesso. Apelou, 
mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) man- 
teve o entendimento de que a hipótese era regida pelo artigo 
206, parágrafo 3o, V, do Código Civil. A regra diz que prescreve 
em três anos a pretensão de reparação civil. 

NATUREZA CONTRATUAL 
O beneficiário do plano recorreu, então, ao STJ. Para o 

relator, ministro Sidnei Beneti, a relação analisada é de natu- 
reza contratual, conforme sustentou a própria Golden Cross. 
Porém, Beneti esclareceu que a causa de pedir a ação "não 
decorre de contrato de seguro, mas da prestação de serviço 
de saúde, que deve receber tratamento próprio". 

Essa hipótese não está prevista no artigo 206, parágrafo 
1o, II, do Código Civil, que diz prescrever em um ano a preten- 
são do segurado contra segurador, ou a deste contra aquele. 

Os ministros afastaram, igualmente, a tese adotada pelo 
TJRS - de que o prazo seria de três anos. O entendimento da 
Terceira Turma leva em conta precedente da Quarta Turma - 
órgão também competente para o julgamento de matéria de di- 
reito privado no STJ -, no sentido de que o prazo de prescrição 

de três anos previsto no Código Civil não se aplica quando "a 
pretensão deriva do não cumprimento de obrigações e deve- 
res constantes do contrato" (REsp 1.121.243). 

SEM PREVISÃO 
O entendimento unânime dos ministros é bem explicitado 

no voto de Beneti; "Não havendo previsão específica quan- 
to ao prazo prescricional, incide o prazo geral de dez anos, 
previsto no artigo 205 do Código Civil, o qual começa a fluir a 
partir da data de sua vigência (11 de janeiro de 2003)". 

O ministro também lembrou que se deve respeitar a re- 
gra de transição do artigo 2.028 do novo Código Civil. Por ela, 
quando o prazo for reduzido pelo CC/02, se transcorrido mais 
da metade do prazo antigo (CC/16) quando da entrada em vi- 
gor da nova lei, vale o prazo da lei revogada. 
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►PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

U mi de estudantes serão beneficiados 

I 
8 

Neste ano, a Semana de Mobilização Saúde na Escola vai chegara 30 mil centros de ensino 

O ministro da Saúde, Alexandre Padi- 
Iha, abriu nesta segunda-feira (11) 
em Brasília as atividades deste ano 

do Programa Saúde na Escola, com a reali- 
zação de uma semana de atendimento mé- 
dico no Centro de Ensino Fundamental n0 1, 
na Vila Planalto, no Plano Piloto. A iniciativa 
conta com parceria do Ministério da Educa- 
ção e atendeu no ano passado 7 milhões de 
estudantes, de 1.433 municípios, em 16,7 
mil escolas, quando foram mobilizadas 7.441 
equipes de Atenção Básica à Saúde. O mi- 
nistro afirmou que neste ano a Semana de 
Mobilização Saúde na Escola vai chegar a 30 
mil centros de ensino, com apoio de 13 mil 
equipes do programa Saúde da Família, que 
vão trabalhar em 2.300 municípios, benefi- 
ciando 14 milhões de estudantes. 

A partir deste ano, com a participação do 
Programa Brasil Carinhoso, estudantes de 
creches e pré-escolas também vão passar 
pela triagem da saúde. Após as avaliações 
feitas durante as semanas, os profissionais 
de saúde fazem acompanhamento das crian- 
ças durante todo o ano letivo. No ano pas- 
sado, foram gastos nessa assistência R$ 
4,1 milhões, e neste ano o investimento do 
Ministério da Saúde deve subir para R$ 10 

milhões. Os estudantes recebem instruções 
sobre como escovar os dentes de forma cor- 
reta, fazem exame de acuidade visual - aque- 
le que precisar usar óculos vai receber do 
governo, e checam outros problemas como 
obesidade ou pressão alta. 

O ministro Alexandre Padilha afirmou 
durante a cerimônia, que "a saúde não deve 
acontecer só dentro do hospital, mas tem que 
ser levada para onde as pessoas estão - no 
caso das crianças, para dentro da escola". 
Para o ministro, uma criança bem educada 
na questão da saúde "pode alertar ao pai que 
não deve fazer uso do tabaco, sobre o que 
é alimentação saudável e saberá da impor- 
tância de praticar educação física. Os proble- 
mas de saúde afetam o desempenho escolar 
do estudante, por isso ele tem que ser assis- 
tido", destacou Padilha. 

O governador do Distrito Federal, Agne- 
lo Queiroz, que participou do lançamento da 
Semana no DF, disse que o governo, ao ofe- 
recer assistência à saúde, "está fazendo o in- 
vestimento mais importante em favor da po- 
pulação". O Ministério da Saúde vai repassar 
este ano o adicional de R$ 594,15 para cada 
equipe que trabalha na Atenção Básica, que 
estiver mobilizada nessa ação nas escolas. 

'Pressões não nos incomodam^ diz Joaquim 

Barbosa sobre royalties 

O presidente do Supremo Tribunal Fede- 
ral (STF), ministro Joaquim Barbosa, afirmou 
nesta segunda-feira (11) que os ministros não 
cederão a pressões em relação ao questiona- 
mento da nova Lei dos Royalties. 

Na semana passada, o Congresso derru- 
bou veto da presidente Dilma Rousseff à nova 
divisão dos ganhos com o petróleo, o que pre- 
judica os estados produtores, como Rio de 
Janeiro e Espírito Santo. 

Depois da derrubada do veto, o gover- 
nador do Rio, Sérgio Cabral, suspendeu os 
pagamentos do estado, exceto os dos servi- 
dores, até que o STF decida sobre o caso. No 
entanto, o governo vai esperar a promulgação 
da nova lei, o que deve ocorrer nesta semana, 
antes de entrar com uma nova Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) contra a redistri- 
buição. Já estão em andamento no Supremo 
ações que questionam a sessão de votação 
do veto, e o relator dos processos, ministro 
Luiz Fux, deve dar uma decisão nesta sema- 
na. 

Perguntado se o anúncio da suspensão 
de pagamentos era uma forma de pressão ao 
STF. Barbosa respondeu: "Ministros do Su- 
premo são, por definição, pessoas prepara- 
das, treinadas para resistir a pressões. Pres- 
sões não nos incomodam", disse ao chegar ao 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) para se- 
minário sobre lavagem de dinheiro promovido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do 
qual Barbosa também é presidente. 

Joaquim Barbosa disse ainda que esta 
questão será analisada pela corte "em breve" 
e que novas ações devem ser protocoladas. 
"O Supremo analisará em breve, quanto a isso 
não há nenhum problema, mas vamos ver que 

provavelmente, eu li pelos jornais, haverá ou- 
tras ações, vamos aguardar." 

Ação no STF 
O governo do Rio de Janeiro deve pedir 

ao STF que anule toda a Lei dos Royalties 
do petróleo sancionada no ano passado pela 
presidente Dilma Rousseff, disse o advogado 
constitucionalista Luís Roberto Barroso, pro- 
curador do Estado do Rio. 

A expectativa era de que o governador 
Sérgio Cabral defendesse na Justiça somente 
a inconstitucionalidade da aplicação aos con- 
tratos em vigor das novas regras da Lei dos 
Royalties aprovada pelo Congresso. Cabral 
ainda não tinha se colocado contra a redistri- 
buição para os contratos futuros. O governo 
do Rio decidiu entrar com ação no Supremo 
porque se julga prejudicado pelos critérios de 
distribuição dos recursos que a nova lei esta- 
belece. 

Barroso afirmou que a ação a ser levada 
ao STF questionando a constitucionalidade da 
lei terá como base três argumentos: dois para 
derrubar toda a legislação e um para garantir 
que, se prevalecer a mudança na divisão dos 
recursos entre os estados, isso tenha validade 
apenas para os campos de petróleo a serem 
licitados. 

Conforme Barroso, a ação só será proto- 
colada "no dia ou no dia seguinte" à promulga- 
ção da derrubada do veto de Dilma, que ainda 
não tem data para acontecer. 

Ele pedirá ainda uma decisão cautelar 
(provisória) para suspender os efeitos da le- 
gislação até julgamento final pelo plenário do 
Supremo. Para o advogado, é possível que 
o STF analise o caso em menos de um mês 
após a chegada da ação. 

Morre Madalena Serejo, 

ex-presidente do TJ-MA 

A ex-presidente do Tribunal de Justiça 
do Maranhão (TJ-MA), desembargadora 
Maria Madalena Alves Serejo, morreu na 
noite do último sábado, dia 09, em Teresina, 
para onde foi transferida na quarta, dia 06, 
pela manhã, após se sentir mal em Caxias. 
A magistrada entrou em coma logo após 
ser internada em um hospital da capital do 
Piauí. 

Madalena Serejo apresentava quadro 
de descompensação aguda da diabetes e 
suspeita de ter contraído a bactéria conhe- 
cida como salmonela. Nos dois dias após a 
internação, a paciente apresentou melhora, 
com o retorno das funções renais. No sába- 
do. contudo, teve quatro paradas cardíacas. 
Na última, às 22h30, faleceu. O laudo com 
a causa da morte deve chegar de São Paulo 
esta semana. 

O corpo de Madalena Serejo chegou 
na tarde do último domingo, dia 10, no Ae- 
roporto do Tirirical, em São Luís. e seguiu 
para velório na Brasil Pax (Rua 13 de Maio, 
próximo á Igreja de Santo Antonio - Centro). 
O sepultamento ocorre nesta segunda, dia 
11, às 10h, no Jardim da Paz (Estrada de 
Ribamar). 

TRAJETÓRIA 
Madalena Serejo presidiu o TJ-MA de se- 

tembro a dezembro de 2007, e completaria 
75 anos em junho próximo. Dentro e fora da 
magistratura, era conhecida pela seriedade 
profissional e posições firmes. Na presidên- 
cia do Tribunal, inaugurou como estilo man- 
ter o gabinete sempre aberto a magistrados 
e pessoas da comunidade, e a ambos ouvia 
com atenção. 

A despedida da Corte de Justiça só viria 
em 18 de junho de 2008, quando participou 
da sua última sessão do Pleno na condição 
de desembargadora, onze anos depois de 
ser promovida, por antigüidade, para a ma- 
gistratura de 2o Grau. 

Na época, o desembargador Raimun- 
do Freire Cutrim, que a sucedeu na presi- 
dência, indicou o desembargador Cleones 
Cunha (hoje corregedor-geral da Justiça) 

para cumprimentos à colega. Em pronun- 
ciamento emocionado, Cleones Cunha re- 
correu a versos do poeta Fernando Pessoa 
para homenagear a quem considerava "sua 
mãe na magistratura" e aquela que o orien- 
tou no começo da carreira. 

Em junho do ano passado, Madalena Se- 
rejo voltaria mais uma vez ao Pleno do Tribu- 
nal de Justiça, na condição de orientadora 
de alunos do 7o período do curso de Direito 
da Faculdade do Vale do Itapecuru (FAI), de 
Caxias, que vieram conhecer a prática dos 
julgamentos da Justiça de 2o grau. Na FAI, 
ela lecionava a disciplina "Organizações Ju- 
diciárias do Estado do Maranhão". 

Na ocasião, o presidente do TJ-MA, An- 
tonio Guerreiro Júnior, registrou a presença 
honrosa da ex-presidente da Corte na ses- 
são, onde também recebeu a saudação de 
outros desembargadores. 

Madalena Serejo dedicou 37 anos à ma- 
gistratura maranhense. Nascida em Buriti 
(MA), colou grau em Bacharel em Direito, 
em 1963, pela Universidade Federal do Ma- 
ranhão (UFMA). Exerceu o cargo de pro- 
motora de justiça na terra natal, em 1965. 
Aprovada em concurso, foi nomeada como 
juíza de direito em 1970, e iniciou ativida- 
des judicantes no mesmo ano e na mesma 
comarca. 

Foi promovida sucessivamente por me- 
recimento, até chegar a São Luís em 1986. 
Foi diretora do Fórum Desembargador Sar- 
ney Costa, supervisora do Juizado Informal 
de Pequenas Causas, juíza eleitoral e juíza 
auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. 
Exerceu a função de diretora da Esmam. 

Foi vice-presidente do Tribunal de Jus- 
tiça na gestão do desembargador Milson 
Coutinho (2004-2005) e supervisora dos 
Juizados Especiais naquele biênio. 

"Agradeço a Deus por ter me proporcio- 
nado esse momento em minha vida, o doce 
momento da despedida depois de longa en- 
trega à magistratura. Agradeço por ter coro- 
ado meu esforço e dedicação à minha pro- 
fissão", pontuou Madalena Serejo em junho 
de 2008, pouco antes de se retirar do TJMA. 

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/OOOMO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARf A 

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 

l* 2* 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 V (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 3S (terceira) CONVOCAÇÃO, 
cora 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 " 

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

1. Apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Geral e Demonstrativo de Resultados, 
acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de2012; 

2. Dcs ti nação 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 data é de 179 (cento setenta e nove) cooperados. 

mf 
Presidente - 

PES 

EDITAL PUBLICADO NO JORNAL "CORREIO POPULAR" 
NOS DIAS 09; 11E12 DE MARÇO DE 2013. 
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ECONOMIA 

Consumidor que renegociou dívidas pode voltar à inadimplência 

Os imprevistos podem levar consumidores 
que renegociam dívidas com as instituições 
financeiras a voltar para as estatísticas de 
inadimplência. Para o coordenador do MBA em 
Gestão Financeira da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), Ricardo Teixeira, o alto índice de inadim- 
plência pode ser explicado porque, na hora de 
renegociar, o consumidor e a instituição finan- 
ceira não fazem uma análise adequada da ca- 
pacidade de pagamento. 

"O consumidor, querendo se livrar do pro- 
blema, em boa-fé, pode comprometer volume 
de recursos acima do que seria prudente", diz. 
Ele acrescenta que quando for assumir um 
novo financiamento ou renegociar dívida, o con- 
sumidor deve analisar quais são as despesas já 
existentes e deixar sobras para imprevistos. 

O fotógrafo Leonardo Lechensqy, 23 anos, 
conta que foram os imprevistos que fizeram 
uma dívida de R$ 5 mil virar "uma bola de neve 
repleta de juros". Segundo ele, a pequena dí- 
vida tomou proporções muito maiores do que 
o esperado. "Tive um contratempo financeiro 
durante dois meses. Apenas duas parcelas da 
dívida [atrasadas] e já saiu do controle. Foi ne- 
cessário renegociar com o banco". 

Depois dessa experiência, Lechensqy disse 
que prefere fugir das dívidas. "Evito ao máximo 
qualquer acordo bancário, empréstimos, finan- 
ciamentos, qualquer coisa que [tenha] taxa de 
juros, pois por um pequeno deslize ou imprevis- 
to se torna uma imensa bola de neve que pode 
te afundar sem que você perceba". 

O educador social Denubio Almeida da Sil- 
va, 27 anos, conta que ficou desempregado e a 
dívida no cartão de crédito que era de cerca de 
R$ 800 chegou a R$ 1,5 mil. Ele disse que foi 
ao banco e renegociou a dívida, mas mesmo 
assim não conseguiu pagar em dia. "Os juros 
foram crescendo no decorrer dos meses. Ai a 
coisa ficou pior. Aumentaram [os valores das] 
parcelas e o banco não parava de me ligar que- 

rendo fazer acordos". Com o "nome sujo", Silva 
diz que tinha dificuldades para fazer compras 
com pagamentos parcelados. "Todo estabele- 
cimento em que eu ia comprar algum produto, 
tinha que ser à vista, pois se fosse de outra for- 
ma não era aceito". 

Depois de conseguir emprego, Silva conta 
que quitou a dívida, com redução dos juros, 
"Hoje não estou inadimplente, compro em qual- 
quer estabelecimento com crédito, em boleto 
etc. Pago tudo em dia e sempre me preocupo 
de não ultrapassar o que eu ganho. Tudo é cal- 
culado direitinho para eu não passar por isso 
de novo". 

O professor Edvards Santos, 48 anos, 
não ficou desempregado, mas recebia o salá- 
rio atrasado, durante cerca de quatro anos e, 
com isso, acabava usando o cheque especial. 
"Minha dívida com o banco estava tão alta que 
nem meus salários atrasados poderiam quitá- 
-la". Segundo ele. depois que a dívida do che- 
que especial chegou a R$ 12 mil, fez uma rene- 
gociação com o banco, mas mesmo assim não 
conseguiu pagar. 

Santos conta que decidiu procurar ajuda de 
um advogado para tentar reduzir os juros na 
Justiça. Mas, ao fazer isso, assumiu mais uma 
dívida: R$ 6 mil para pagar o advogado, divi- 
didos em 15 cheques. "O processo é tão lento 
que passados seis meses e cinco cheques de- 
positados, o processo ainda está engatinhan- 
do e corre o risco de todos os meus cheques 
entrarem e eu não ver resultado nenhum", la- 
menta. Por considerar o processo muito demo- 
rado, Santos decidiu aceitar nova proposta de 
renegociação do banco, com pagamento de 48 
prestações de R$ 443. "Só que eu criei um pro- 
blema com o advogado que não quer devolver 
meus cheques, mas isso é outra história". 

O professor tem um conselho para quem 
estiver na mesma situação que ele viveu. "Dei- 
xe que o banco saiba que você está preocupa- 

do com a sua dívida, que você não é um este- 
lionatário. E nunca aceite a primeira proposta 
que o banco lhe fizer, pois sempre haverá uma 
proposta muito melhor que a primeira". 

Em janeiro deste ano, a taxa de inadimplên- 
cia do crédito renegociado chegou a 22,4%, em 
janeiro deste ano. bem maior que o total para 
pessoas físicas (7,9%). Esse percentual só é 
menor que o do rotativo do cartão de crédito 
(financiamento de parte do valor total da fatura 
e também de saques na função crédito) que fi- 
cou em 36,6%, em janeiro deste ano. Os dados 
mostram a situação de pessoas que renegocia- 
ram a divida porque já estavam inadimplentes 
e daquelas que quiseram mudar o contrato. O 
BC considera inadimplência atrasos acima de 
90 dias. 

Dados do BC mostram que a taxa de juros 
do crédito renegociado é mais alta que a taxa 
total para pessoas físicas (crédito com recursos 
livres). Enquanto a do crédito renegociado che- 
gou a 39,3% ao ano, em janeiro, a média para 
pessoas físicas ficou em 34,5% ao ano. Teixei- 
ra explica que a taxa é maior porque o cliente 
já tem histórico de inadimplência. Portanto, o 
risco para o banco é maior. "Fica embutida uma 
taxa de risco", explica Teixeira. 

Segundo o BC, os recursos para o crédito 
renegociado somaram R$ 2,522 bilhões em ja- 
neiro, uma queda de 3,9% em relação a dezem- 
bro. De acordo com Teixeira, é comum diminu- 
írem as concessões de todas as modalidades 
de crédito nos dois primeiros meses do ano. Ele 
disse que isso pode ser explicado pelo menor 
número de dias úteis, já que há feriados, e tam- 
bém porque muitas renegociações são feitas 
no fim do ano anterior, com o 13° salário. "No 
final do ano, o consumidor quer por as contas 
em dia e parte para a renegociação e para a 
contração de novos créditos. No início do ano 
e em fevereiro, com o carnaval, há uma letargia 
no mercado". 

s 
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EDUCAÇÃO 

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad 
(PT), propôs mudança na política salarial da 
rede de ensino que pode estimular professo- 
ras a adiar as aposentadorias, em troca de au- 
mentos salariais. 

Em projeto encaminhado à Câmara Muni- 
cipal, Haddad prevê aumento de 13% nos ven- 
cimentos dos professores em final de carreira. 
O benefício, porém, seria concedido apenas a 
quem tiver ao menos 28 anos de carreira. 

O período é superior ao tempo mínimo exi- 
gido para a aposentadoria das professoras (25 
anos de trabalho). 

O projeto precisa ser aprovado pelos ve- 
readores. 

Sindicatos da categoria afirmam que a pro- 
posta é prejudicial às mulheres, porque, para 
ter o aumento, elas terão de trabalhar três 
anos a mais do que o mínimo exigido para se 
aposentarem. 

Em relação aos homens, eles não terão de 
estender o tempo de carreira, porque a lei já 
exige que eles fiquem ao menos 30 anos em 

atividade. 
O secretário da Educação, César Callega- 

ri, nega que o intuito da medida seja estender 
a carreira das mulheres, ainda que a medida 
possa, indiretamente, levar a isso. 

Segundo Callegari, a idéia é beneficiar pro- 
fessoras que já chegaram aos 25 anos de tra- 
balho, mas não completaram 50 anos de idade 
- que é a outra condicionante para o pedido de 
aposentadoria. 

Ou seja; segundo o secretário, a idéia é 
conceder aumento a profissionais que já atu- 
ariam mais de 25 anos. 

"Esses profissionais podem ficar anos 
aguardando a aposentadoria, sem nenhum 
estímulo", disse ele. "São pessoas que, mes- 
mo próximas da aposentadoria, são jovens, 
devem ser estimuladas." 

Ainda de acordo com o secretário, as pro- 
fessoras que chegarem aos 25 anos de carrei- 
ra e 50 anos de idade não serão obrigadas a 
estender o trabalho - neste caso, porém, não 
receberão os aumentos, (dados por meio de 

evolução de dois níveis na carreira). 
CRÍTICAS 
Os sindicatos da categoria têm avaliação 

diferente. 
"Agora, para ter o mesmo beneficio que os 

homens, as professoras terão de ficar tempo 
a mais do que o previsto. É discriminação", 
afirmou o presidente do Sinesp (sindicato dos 
diretores da rede municipal), João de Souza. 

"O governo Haddad começou com dois pés 
esquerdos." 

Presidente do Sinpeem (maior sindicato 
docente da rede), Cláudio Fonseca disse que 
o prazo fixado para as mulheres "é punição". 
Na contabilidade dele. 96% das professoras 
são mulheres. 

"Acho a medida um retrocesso", afirmou 
o pesquisador da Faculdade de Educação 
da USP, Nelio Bizzo. "Como a grande maioria 
dos profissionais do magistério municipal é do 
sexo feminino, vejo nisso possivelmente sim- 
ples medida de economia, mas apresentada 
por discurso falsamente igualitarista". 

Medida do CNPq estimula pesquisadoras grávidas 

Bolsistas do Conselho Nacional de De- 
senvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) que engravidam no período da pes- 
quisa têm direito a um ano adicional no prazo 
do trabalho. A medida garante que as mães 
bolsistas não tenham que interromper os 
estudos durante a licença-maternidade. O 
período em que as mães estão afastadas é 
remunerado pelo CNPq. 

"[A resolução em vigor desde novembro 
passado] é resultado de uma série de refle- 
xões sobre o tema. Nas diversas conferên- 
cias e debates internacionais dos quais par- 
ticipei, observamos que uma das barreiras 
que mulheres cientistas enfrentam é conci- 
liar carreira e maternidade", disse a pesqui- 
sadora Márcia Barbosa, professora titular 

da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. bolsista de Produtividade em Pesquisa 
e presidente do Comitê Assessor de Física 
do CNPq. 

De acordo com CNPq, as pesquisadoras 
enfrentavam prejuízos quando o parto ocor- 
ria no período de concessão da bolsa e mui- 
tas mães tinham que diminuir ou interromper 
as atividades científicas. Na modalidade de 
Produtividade em Pesquisa, a bolsa é anual, 
sendo concedida ou prorrogada após avalia- 
ção da produção científica feita por comitês 
assessores. A medida que agora abrange 
essas pesquisadoras, já estava implantada 
para as bolsistas de mestrado, doutorado e 
pós-doutorado. "O ano adicional que o CNPq 
concede permitirá que as pesquisadoras re- 

cuperem o período menos produtivo em ter- 
mos de artigos e possam continuar a carrei- 
ra, ou seja, dá uma solução de continuidade", 
acredita. 

A trajetória profissional de Márcia Barbo- 
sa surpreende. A pesquisadora concluiu a 
graduação nos anos de 1980 e aos 30 anos 
já tinha o primeiro pós-doutorado em física. 
"Na década de 1980, éramos 10% meninas 
ingressando no curso. Na minha formatura, 
eu era a única mulher, Diversas vezes em 
eventos, quando mais jovem e menos co- 
nhecida, era confundida com a secretária 
do evento, a recepcionista. Felizmente ape- 
sar de sermos poucas, sempre fomos muito 
unidas na percepção de que havia barreiras, 
algumas transparentes." 
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BRASIL TERA MAIS CINCO BANCOS DE 
SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL 

ATÉ20U 

O Brasil vai ganhar até 2014 mais 
cinco bancos de sangue de cordão 
umbilical e placentário para integrar 
a rede brasileira, Brasilcord, cria- 
da em 2004, que conta atualmente 
com 12 bancos públicos desse tipo 
de sangue. O coordenador da Brasil- 
Cord, Luiz Fernando Bouzas, infor- 
mou que uma unidade será inaugu- 
rada em Minas Gerais, em meados 
deste ano. 

"Ainda faltam cidades importan- 
tes devido a características genéti- 
cas para serem cobertas. E os pró- 
ximos bancos serão construídos nos 
próximos dois anos nos estados do 
Amazonas, Maranhão, da Bahia, de 
Mato Grosso do Sul. Com esses 17 
bancos, esperamos ter a cobertura 
de todo o território nacional, com 
uma amostragem da população bra- 
sileira armazenada", disse Bouzas. 

O investimento médio em cada 
banco da expansão da rede foi R$ 
3,5 milhões, financiados pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco- 
nômico e Social (BNDES). Já exis- 
tem quatro bancos em São Paulo, 
devido à densidade populacional, um 
no Rio, um no Paraná, em Curitiba, 
no Rio Grande do Sul, Ceará, Pará e 
em Pernambuco. 

Outro benefício dos bancos, se- 
gundo Bouzas, é levar desenvolvi- 
mento tecnológico, servindo de base 
para novos centros realizarem trans- 
plantes. Os bancos públicos hoje 
conservam cerca de 17 mil bolsas 
desse tipo de sangue para atender 
gratuitamente pacientes à espera de 
transplante de medula óssea, para 
quem não tem um doador compatível 
na família. Cerca de 170 unidades já 
foram usadas em transplantes, des- 
de 2004. Bouzas disse que a meta 
do Brasil é chegar ao armazenamen- 
to de 75 mil bolsas para garantir uma 
amostragem genética satisfatória da 
população, mas que o número atual, 
somado às doações voluntárias, já 
garante uma quantidade razoável de 
transplantes de medula. 

"As doações ocorrem de forma 
organizada, dentro de maternidades 
conveniadas, onde as pessoas es- 
tão treinadas para coletar o melhor 
material possível", informou o co- 
ordenador da Brasilcord. "O nosso 
aproveitamento do que é coletado 
nas maternidades no Brasil fica entre 
60% e 70%". 

Atualmente, entre 800 e mil pes- 
soas no Brasil buscam doadores 
compatíveis para transplante de me- 
dula óssea todos os anos. A coleta 
e o armazenamento de cada unidade 
custam em torno de R$ 3 mil para o 
Sistema Único de Saúde (SUS). A 
importação de unidades de sangue 
de cordão umbilical, vindas de regis- 
tros internacionais, fica em torno de 
R$ 50 mil. 

De acordo com Bouzas, que tam- 
bém é diretor do Centro de Transplan- 
te de Medula Óssea do Instituto Na- 
cional do Câncer (Inca), atualmente 
há doadores para cerca de 70% dos 
pacientes, 50% no Brasil e mais 20% 
no exterior, por meio de convênios 
com redes internacionais de bancos 
de sangue de cordão. Ele explicou 
que entre 10% e 20% das pessoas 
que precisam de transplante de me- 
dula óssea não têm doador compa- 
tível devido às suas características 
genéticas muito selecionadas. "Nes- 
ses casos, deve-se buscar doadores 
os mais compatíveis possíveis". 

O transplante de medula óssea é 
indicado para pacientes com leuce- 
mia, linfoma, anemia grave, anemia 
congênita, hemoglobinopatia, imu- 
nodeficiência congênita, mieloma 
múltiplo, além de outras doenças do 
sistema sangüíneo e imune. 
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Vasco perde 4a final de turno estadual consecutiva 

O Vasco chegou à sua quarta final con- 
secutiva de turno do Campeonato 
Carioca nesta Taça Guanabara 2013. 

Mas, mesmo com a vantagem do empate 
para conquistar o título, a equipe perdeu sua 
quarta chance de voltar à final estadual, fato 
que não consegue desde 2003. 

Desde 2004, um ano após o título, o time 
Cruz-maltino não vence um turno do Cario- 
ca. Naquele ano, os vascaínos venceram a 
Taça Rio contra o Fluminense, com uma vi- 
tória de 2 x 1 na final. 

Após essa conquista, o Vasco chegou 
a cinco finais de turno no Campeonato Ca- 
rioca, com cinco vice-campeonatos, sendo 
quatro deles consecutivos. 

Em 2010, o Vasco chegou à final da Taça 
Guanabara após sete anos (seis, se contar- 
mos todas as finais de turno). Na decisão, o 
Cruz-maltino foi derrotado pelo Botafogo por 
2 x 0 na final, com gols de Fábio Ferreira e 
Loco Abreu. 
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final contra ntes o, vascaínos tinham esperança de sair da fila 

Desde a final da Taça Rio de 2011, o 
Vasco chegou a todas as finais de turno do 

Campeonato Carioca, mas perdeu todas. 
Nessas quatro partidas, o clube da Colina 

perdeu para os três principais rivais do esta- 
do, sendo que contra o Botafogo foram duas 
derrotas. 

A primeira dessas finais foi na Taça Rio 
2011, quando o clube da Colina enfrentou o 
Flamengo e acabou derrotado nos pênaltis. 
No tempo normal, empate em 0 x 0. Nas pe- 
nalidades, vitória flamenguista por 3 x 1 no 
Engenhão. O resultado garantiu o titulo an- 
tecipado do Mengâo. 

Em 2012, o Vascão chegou às finais dos 
dois turnos do Campeonato Carioca. Na 
Taça Guanabara, derrota de 3 x 1 para o 
Fluminense. Já na Taça Rio, o Vasco aca- 
bou derrotado pelo Botafogo com o mesmo 
placar: 3x1. 

2013 parecia diferente. O Cruz-maltino ti- 
nha vantagem de empate em nova final com 
o Botafogo, dessa vez em jogo válido pela 
Taça Guanabara. Contudo, o sonho vascaí- 
no acabou com um gol do lateral direito Lu- 
cas, que deu a vitória ao Botafogo por 1 x 0. 

Beckenbauer e Bobby Charlton elegem 

seleção de 70 a melhor da história 

Leandro Damião marca dois e aparece na 

lista do Chuteira de Ouro 

Nem mesmo os inúmeros títulos recen- 
tes da seleção espanhola, do Barcelona e do 
Real Madrid fizeram com que duas lendas do 
futebol se rendessem e apontassem a Espa- 
nha como a maior de todos os tempos. Os ído- 
los Beckenbauer e Bobby Charlton revelaram 
a preferência pelo Brasil de 1970. 

Segundo os dois campeões mundiais, 
a seleção do tricampeonato foi a mais incrí- 
vel de todos os tempos. "Lembro-me muito 
bem do Brasil de 1970. Perdi para ele. E foi 
o melhor time de todos os tempos, na minha 
opinião. Um dos heróis da minha geração é 
o Pelé", afirmou Beckenbauer em coletiva no 
Rio. 

Para o ex-líbero alemão, que conquistou 
os Mundiais de 1974 (como jogador) e 1990 
(como técnico), a Fúria não vai ter facilidades 

em 2014, no Brasil. "É claro que é um dos 
maiores times, mas vai ser muito difícil. A Ale- 
manha vem forte. E nem vou falar dos brasilei- 
ros, que jogam em casa", analisou. 

Presente na coletiva de imprensa do Lau- 
reaus, o treinador Vicente dei Bosque, da se- 
leção da Espanha, adotou um tom imparcial. 
"O país está bem com os clubes e com a se- 
leção. Somos os melhores no ranking da Fifa 
há seis anos. Mas é apressado dizerem que 
somos os melhores de sempre", comentou. 

Já Bobby Charlton, que fez história na 
seleção inglesa e no Manchester United na 
década de 1960, garantiu que o Brasil ainda 
é referência no futebol. "Qualquer jovem, em 
qualquer lugar, é analisado com a maneira 
brasileira de jogar. É sempre o parâmetro. A 
de 1970 é a melhor que eu já vi", finalizou. 

Leandro Damião comemora gol 

O Troféu Chuteira de Ouro da Revista Pla- 
car não sofreu alterações em suas primeiras 
posições. Contudo, um novo nome aparece na 
lista divulgada nesta segunda-feira (11) pela 
Revista Placar. Destaque do Internacional e 
da seleção brasileira nos últimos anos, Lean- 
dro Damião marcou dois gols na final da Taça 
Piratini, chegou a cinco no torneio e alcançou 

a marca de 10 pontos no ranking. 
O jogador do clube gaúcho assumiu a 19a 

colocação no ranking, e ainda está um pouco 
distante dos líderes. Giancarlo, do Ferroviário, 
que joga nesta segunda-feira (11), ainda lidera 
com 18 pontos. Luís Fabiano, que passou em 
branco no clássico contra o Palmeiras, perma- 
nece em segundo com 16. 

Hernane, do Flamengo, que não jogou no 
final de semana, e Jádson, do São Paulo, que 
também não marcou contra o Palmeiras, com- 
pletam os quatro primeiros no ranking. 

Outro destaque da rodada foi Fernando 
Baiano, que assumiu o 10° lugar com o gol 
marcado contra o Linense neste domingo (10), 
jogando pelo São Bernardo. O atacante che- 
gou a seis gols marcados no Paulista e agora 
em 12 pontos no troféu. 
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(h produtos do FAZENDA PURO LEITE 

proporcionam à sua família 

um alimento nutritivo e saudável 
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