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Luís Fernando visitou a obra de urbanização da Grota 

José de Alencar, no bairro Bonsucesso; participou da 

inauguração da Avenida Norte Sul, na Vila Vitória e em 

seguida, inaugurou a recuperação da rodovia de acesso 

à Imperatriz e Davinópolis. Na tarde deste sábado, Luís 

Fernando visita a Vila Cafeteira, onde anunciará o início 

do Cadastro Físico Social. 
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Inquérito 

A Policia Civil do Rio Grande do Sul apresentou nesta sexta-feira (22) a conclusão do inqué- 
rito sobre o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), que deixou 241 mortos no último 
dia 27 de janeiro, e responsabilizou 28 pessoas pela tragédia- Deste total, a Policia Civil 
indiciou 16 pessoas de forma direta, 10 por indícios de crime (nove que serão encaminha- 
dos à Justiça Militar e um ao Tribunal de Justiça) e 9 por improbidade administrativa (alguns 
nomes se repetem entre as diferentes responsabilidades). Entre os indiciados estão os 
sócios da boate Kiss. Elissandro Spohr, o Kiko, Mauro Hoffman, e os integrantes da banda 
Gurizada Fandangueira, Luciano Augusto Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, que 
já estavam presos preventivamente na penitenciária estadual de Santa Maria. Os quatro são 
acusados de homicídio com dolo eventual triplamente qualificado. Além dos sócios da boate 
Kiss, foram indiciados pelo mesmo crime Ângela Aurélia Callegaro, irmã de Kiko, sua mãe, 
Marlene Callegaro, o gerente da boate, Ricardo de Castro Pasche, e os bombeiros Gilson 
Martins Dias e Vagner Guimarães Coelho, responsáveis pela fiscalização. 

POPULAR 

Bichinho de estimação Sucessão 

Presidencial de 2014 
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O tratador Soleh chega a levar lambidas e "abraços" de um tigre em 
uma escola islâmica em Malang, na província indonesiana de Java. O 
tigre é mantido como animal de estimação na escola sob uma licen- 
ça do governo. Soleh alimenta diariamente o grande felino com cinco 
quilos de carne. Ele cuida do tigre de quatro anos desde que o animal 
tinha três meses de idade. 

A presidente Dilma Rousseff lidera a mais nova pesquisa Datafolha de 
intenções de voto para a Presidência da República. Se a eleição fos- 
se hoje, a petista teria 58%. seguida pela ex-senadora Marina Silva 
(Rede), com 16%. Logo atrás estão o senador Aécio Neves (PSDB- 
-MG), com 10%, e o governador de Pernambuco. Eduardo Campos 
(PSB), que aparece com 6% das intenções de voto. Neste cenário, 6% 
declararam voto nulo ou em branco, e 3% disseram não saber em quem 
votar. Na pesquisa anterior, realizada em dezembro do ano passado, 
Dilma tinha 54%, Marina aparecia com 18%, Aécio, 12%, e Campos, 
4%. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21 de março e ouviu 
2.653 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para 
mais ou para menos. 

Pontificado de Francisco 
O Papa Francisco volta a surpreender fiéis e seguranças com gesto de humildade. O pontífice 
resolveu orar em meio aos jardineiros oficiais do Vaticano como mero espectador ao final de 
uma missa celebrada por ele. A foto foi divulgada pelo jornalista Giovanni Tridente em seu 
Twitter (@gnntridente). 

COLUNA DO SANCHES 

TÁ CERTO 

PP-CBJ 

TV. 

Nos idos de 1940, Guilherme Cortez cuidava 
dos negócios da Aviação Condor, da qual era 
agente em Imperatriz. Dificuldades naturais 
ocasionavam diversos atrasos na chegada 
dos voos. Num desses dias de atraso, um 
passageiro reclama ao agente da Condor: 
"— Seu Guilherme, e o avião, nada?" 

E Guilherme Cortez, polido e rápido:Não;; 
voa". 

NADA SE CRIA 

Oeiras, a velha e saudosa ex-capital do Piauí. 
Praticava um Português escorreito e incursio- 
nava por outros idiomas. Certa vez, estando 
a escrever, perguntaram-lhe o que fazia. 
"Seu Colega" respondeu; 

— Estou transformando este lápis em letras, 

SER OU NÃO SER 
Na Folha de S. 
Paulo, caderno de 
classificados: 
"Acompanhante 
lindíssima, 18 anos, 
loura, capa de re- 
vista, semivirgem". 
Semi? 

MULTINACIONAL 

Edmilson Sanches 

Atum peruano. Salsicha vienense. Nozes 
chilenas. Uvas argentinas. Vinho português. 
Uísque francês. Champanhe francês. 
Esses são os produtos de uma cesta de 
Natal. 
Brasileira. 

NÃO PRECISA EXPLICAR 

"Seu Colega" era uma figura folclórica de 

Dicionário 
Aurélio, segunda 
edição, revisada 
e atualizada, 
página 1.198: 

"NORITO. Subs- 
tantivo mascu- 
lino. Variedade 
de gabro cujo 
piroxênio perten- 
ce ao sistema 
ortorrômbico". 

Arriégua... 

EUFEMISMO 
Dalvino Gurgel Pinheiro era o chefe de cré- | 
dito geral da agência do Banco do Nordeste 
em Imperatriz. Tentando decifrar uma lei, 
perguntou-me: "Professor Sanches. que 
diabo mesmo é inadimplente?'. 
Recomendei-lhe, sorrindo, que ele olhasse 
no dicionário, para ter uma surpresa. Depois 
da consulta. Dalvino exclama bem alto: 
"— Menino! Então inventaram um nome 
bonito pra velhaco..." 

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

. PERDENDO O TÍTULO 
A maioria dos vereadores de Impe- 
ratriz prometeu votar a favor da indi- 
cação do vereador Zé Carlos Soares, 
que pediu o cancelamento do "Título 
de Cidadão Imperatrizense" do apre- 
sentador de TV Conor Pires de Farias. 
Dos 21 vereadores que estavam pre- 
sentes no aeroproto de Imperatriz es- 
perando o secretário Luís Fernando, 
apenas Chiquim da Diferro disse que 
votaria contra a retirada do título, já a 
vereadora Caetana Frazão disse que 
não comparecerá à sessão. Dois ve- 
readores da bancada de sustentação 
do prefeito Madeira disseram preferir 
que o voto fosse secreto. O secretá- 
rio Cândido Madeira disse que todos 
os vereadores do partido devem votar 
a favor da cassação e prefere que o 
voto seja aberto. A indicação deve ser 
apresentada na sessão da próxima 
terça-feira. 

- PRESTIGIANDO 
As autoridades máximas dos municí- 
pios da Região Sul do Maranhão com- 
pareceram em peso na cidade duran- 
te esta sexta-feira (22) para prestigiar 
a chegada do secretário de Infraes- 
trutura, Luís Fernando. O secretário 
veio inaugurar algumas obras na ci- 
dade e anunciar outros investimentos. 
O secretário também aproveitou para 
se reunir durante um almoço com os 
prefeitos do sul do Estado. Além de 
Sebastião Madeira, também partici- 
param do almoço os prefeitos Cicin 
(Estreito), Dr. Edson (Lajeado Novo), 
Marcelo Farias (Arame), Karla Batis- 
ta (Vila Nova dos Martírios), Valdivino 
Rocha (Montes Altos), Cristiane Da- 
miâo (Bom Jesus das Selvas), Evando 
Viana (Gov. Edison Lobão), Wagtônio 
Brandão (Buritirana), Capitão Otsuka 
(Grajaú), João Piquiá (Sítio Novo), 
Ivanildo Paiva (Davinópolis), Adriana 
(Amarante-MA) e Edilomar (vice-pre- 
feito de Ribamar Fiquene). 

- FIU-FIU 
Durante o almoço dos prefeitos da 
Região Sul com o secretário Luís Fer- 
nando, uma prefeita conseguiu atrair 
dezenas de olhares pela sua "brasi- 
lidade". Com o corpo em forma e sua 
simpatia a mil, a prefeita deixou al- 
guns de queixo caído. 

- VAI A PÉ 
Um assessor de carteirinha da admi- 
nistração do prefeito Madeira, disse 
que vai ficar a pé a qualquer momen- 
to. É que até agora sua tão prometi- 
da nomeação nunca saiu e as pres- 
tações do seu carro estão pra lá de 
atrasadas. 

- APARECEU 

O vereador Buzuca que tomou chá 
de sumiço desde o seu envolvimento 
em um acidente de trânsito, resolveu 
aparecer na última quinta-feira (21) no 
estádio Frei Epifânio, durante o Jogo 
do cavalo de aço. Com um visual dife- 
rente o vereador até passava desper- 
cebido no meio dos torcedores. Ele já 
deve estar melhor de saúde, espera- 
mos encontrá-lo na sessão da próxi- 
ma terça-feira na Câmara Municipal 
de Imperatriz. 

- RETRATAÇÃO 
Na edição impressa do Correio Po- 
pular de ontem, sexta-feira (22). er- 
ramos o nome da empresa Liliani na 
capa deste noticiário. Pedimos des- 
culpas aos nossos leitores. 
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►CARGA DA LILIAHI 

Dupla é autuada em flagrante por roubo 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar efetuou na noite desta 
quinta-feira (21), a prisão de uma dupla 
suspeita de praticar diversos assaltos na 

Região Tocantina. Na ação, a equipe de Polícia 
do Serviço de Inteligência conseguiu recuperar 
os mais de 200 aparelhos de TV LCD que ha- 
viam sido roubados de dentro da garagem da 
empresa Liliani. 

Estão detidos Maykon da Silva Costa, co- 
nhecido como "Zé Gotinha", que já possui pas- 
sagem por tráfico de drogas, e João Batista 
Rodrigues dos Santos. De acordo com informa- 
ções policiais, a dupla em companhia de mais 
três comparsas invadiu o depósito do estabele- 
cimento, localizado às margens da BR-010, no 
Bairro Coco Grande e renderam o vigilante. Em 

seguida, carregaram um caminhão da própria 
empresa com 248 aparelhos de TV LCD. 

Após levantamentos realizados pelo Servi- 
ço de Inteligência da PM, a quadrilha foi loca- 
lizada em uma chácara, de propriedade de um 
dos elementos, João Batista, no município de 
João Lisboa. No imóvel foram encontradas 239 
das 248 TVs roubadas. O caminhão foi localiza- 
do na cidade de Buritirana. - 

A dupla de assaltantes foi encaminhada 
para a Delegacia Regional onde foi autuada 
pelo crime de roubo qualificado e permaneceu 
à disposição da Justiça. 

A Policia Civil está investigando o roubo na 
tentativa de prender mais três homens que par- 
ticiparam do furto, toda a carga foi levada para o 
ICRIM, onde será periciada. (Com informações 
da Assessoria). 

Polícia prende uma das quadrilhas mais 

atuantes em assaltos a bancos do NE 

Um dos presos, ainda náo foi identificado 

Uma operação da polícia do Maranhão, 
coordenada entre a Secretaria Adjunta de In- 
teligência, Seic e policiais civis da regional de 
Imperatriz, prendeu uma das quadrilhas mais 
atuantes em assaltos a bancos e explosões de 
caixas eletrônicos no Nordeste, nesta sexta- 
-feira (22). 

A quadrilha foi responsável por várias ex- 
plosões a caixas eletrônicos na Região To- 
cantina, nos Estados do Pará e do Tocantins. 
Ao todo, sete membros foram presos. Entre 
eles, um policial militar do Maranhão, que era 
o responsável pelo transporte das armas nas 
ações. 

Com a quadrilha, foram apreendidos: três 
fuzis, três escopetas, várias pistolas e muni- 
ção de vários calibres e explosivos. 

Entre os assaltos praticados pela quadrilha 
estão o de Vitorino Freire e o de Santa Helena. 
Neste, foram levados dois milhões de reais. 

O DINHEIRO 
O líder da quadrilha lavava o dinheiro rou- 

bado em empresas em nome de parentes. 
Entre os bens comprados com o dinheiro dos 
assaltos estão: um posto de gasolina, vários 
caminhões novos, tratores e veículos. 

Segundo a Secretaria de Segurança Pú- 
blica (SSP), as diligências ainda estão acon- 
tecendo em alguns estados vizinhos. Todas 
as pessoas presas serão apresentadas pelo 
secretário de segurança, Aluisio Mendes, na 
segunda-feira (25). 

A procuradora geral de justiça, Regi- 
na Lúcia de Almeida Rocha, ajuizou nesta 
sexta-feira (22), junto ao Tribunal de Jus- 
tiça, Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin), com pedido de liminar, em face da 
Resolução 01/2012 do Conselho de Polícia 
Civil do Estado do Maranhão. O processo 
foi distribuído para o desembargador José 
Luiz Almeida. 

Datada de 4 de setembro de 2012, a 
norma regulamenta os procedimentos ado- 
tados pela polícia diante do controle exter- 
no da atividade policial. 

No entendimento da procuradora ge- 
ral. o documento afronta as Constituições 
Federal e Estadual, que dispõem sobre a 
função institucional do Ministério Público 
de exercer o controle externo da atividade 
policial. "Não cabe ao Conselho de Policia 
Civil do Maranhão se arvorar de legislador 
infraconstitucional para disciplinamento 

acerca da matéria", analisou Regina Rocha. 
A Adin expõe que o artigo 98, inciso VI, 

da Constituição Estadual, ao dispor ao Mi- 
nistério Público o papel de controle externo 
da atividade policial, na forma da lei, já re- 
gulamentou tal situação. 

Para a chefe do Ministério Público, o 
Conselho de Policia Civil, além de extrapo- 
lar sua competência, legislou sobre maté- 
ria reservada a lei complementar. A LC n0 

13/91 regulamentou o artigo 98, da Consti- 
tuição Estadual, ao garantir ao MP o poder 
de "livre acesso em estabelecimentos poli- 
ciais ou prisionais". 

Regina Rocha considera que a Reso- 
lução 01/2012 objetivou limitar as funções 
constitucional e institucional do MP. "para 
ingressar em estabelecimentos ou unida- 
des policiais e prisionais, requisitar infor- 
mações. perícias e documentos de autori- 
dades policiais". 

V. 

A Polícia recuperou 239 TVS (foto.asmolmp) 

Usuário de droga é preso acusado de 

agredir mulher grávida 

Paulo negou as acusações (foto.asmoimp) 

Antônio Pinheiro 

A Policia Militar prendeu na manhã de ontem 
o usuário Paulo Diego Sousa Silva, segundo po- 
pulares ele teria agredido uma mulher grávida 
para tentar roubar uma quantia de dinheiro que 
a grávida tinha acabado de receber da filha, na 
frente do mesmo. Paulo foi encontrado com uma 
pedra de crack. 

Os policiais militares chegaram ao local no 

momento em que populares estavam tentando 
agredir o mesmo, a mulher que está grávida de 
sete meses teve que ser socorrida na viatura da 
PM para o Hospital Materno Infantil, enquanto 
que o acusado foi apresentado na Delegacia do 
4o Distrito Policial. 

O fato aconteceu na Rua Cecília Meireles, 
Bairro Bacuri, o acusado é morador da Rua João 
Pessoa. Paulo Diego negou que tenha tentado 
agredir a mulher grávida para roubá-la, ele disse 

Filhote de jaguatirica é encontrado 

em poder de traficante 

foto: Domingos Ribeiro 

Durante operação realizada pela Policia 
Civil na manhã desta sexta-feira (22), três 
pessoas foram presas e um filhote de jagua- 
tirica foi apreendido no bairro do Barreto, em 
São Luis. Os policiais cumpriam 10 mandados 
de busca e apreensão na região, com o obje- 
tivo de prender suspeitos de tráfico de drogas 
e apreender armas. 

Os presos foram identificados como Ubi- 
ratan Mota dos Santos, José Ubiratan Castro 
Salazar, conhecido como "Batan", e Sandra 
Diniz Souza. Todos eles são moradores da 
Rua Nova, no Barreto. A operação foi reali- 
zada com base em informações repassadas 
ao Disque-Denúncia. Ao todo, foram 21 de- 
núncias acusando o trio de tráfico de entorpe- 
centes. Segundo informações, foi apreendida 
uma considerável quantidade de cocaína e a 

soma de R$ 1.600. 

CRIME AMBIENTAL 
Um fato inusitado foi o que mais chamou 

atenção. É que, junto com Ubiratan Castro, foi 
encontrado um animal identificado pela polí- 
cia como um filhote de jaguatirica. O bicho foi 
apreendido por uma equipe do Corpo de Bom- 
beiros e encaminhado ao Ibama. De acordo 
com o delegado Joviano Furtado, Ubiratan 
Castro será autuado por crime ambiental, 
além de responder por tráfico de entorpecen- 
tes. 

O número do Disque-Denúncia é 3223 
5800 para quem está na capital, e 0300 313 
5800 para quem se encontra no interior. O 
serviço funciona 24 horas por dia e não é pre- 
ciso se identificar. 
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►INAUGURAÇÃO DE OBRAS 

Luís Fernando cumpre agenda em Imperatriz 

Hemerson Pinto 
A 
As 12h40 da tarde de ontem, sexta-feira 

(22), o secretário de Estado de Infraes- 
trutura, Luís Fernando Silva, desembar- 

cou no aeroporto Renato Cortez Moreira. O 
titular da Sinfra era aguardado por vereadores 
e prefeitos de Imperatriz e cidades vizinhas, 
além de lideranças comunitárias. A proposta 
da visita é fiscalizar e inaugurar obras que são 
realizadas em Imperatriz, por meio de parceria 
com o Governo do Estado. 

"Eu não gosto de trabalhar em gabinete, 
gosto de olhar de perto como as coisas estão 
acontecendo. São obras públicas, feitas com 
dinheiro público. Vamos fiscalizar o acesso à 
universidade, inaugurar obras de pavimen- 
tação na cidade de Imperatriz, que o prefeito 
Madeira fez com recursos transferidos pela 
governadora, e vamos visitar o terreno onde 
será construído o Hospital Macro Regional de 
Urgência e Emergência de Alta Complexidade, 
e já tem ordem de serviço", destaca o secre- 
tário. 

Luis Fernando Silva agradeceu a presença 
de prefeitos de municípios próximos à Impe- 

ratriz, atribuindo o gesto ao que considerou 
"marca concreta e real do governo Roseana 
na região, trabalhar com articulações nos mu- 
nicípio. (...) Fazemos o planejamento do Go- 
verno do Estado, ouvindo os municípios, e as- 
sim, o Estado pode com um pouquinho mais 
de recurso, ajudar o município que tem von- 
tade de crescer, mas que não tem o recurso. 
Assim, a gente vai realizando os sonhos dos 
maranhenses". 

Às 3h da tarde o secretário de Estado de 
Infraestrutura visitou a obra de urbanização da 
Grota José de Alencar, no bairro Bonsucesso. 
Às 4h participou da inauguração da Avenida 
Norte Sul, na Vila Vitória. Em seguida, às 5h 
da tarde, Luís Fernando Silva inaugurou a re- 
cuperação da rodovia de acesso à Imperatriz e 
Davinópolis. Também foi anunciado o início da 
obra de recuperação da MA-122, que liga João 
Lisboa à Amarante. 

Na tarde deste sábado, Luís Fernando vi- 
sita a Vila Cafeteira, onde às 4h anunciará o 
início do Cadastro Físico Social, primeira parte 
do processo de regularização fundiária, que 
trata sobre a entrega dos títulos definitivos dos 
terrenos ocupados por centenas de famílias. Luís Fernando em discurso sobre a parceria entre Estado e município na Inauguração da Avenida Norte Sul 

YBL: Prefeitura concede mais 10 dias de 

prazo e movimento realiza protesto 

UFMA de Imperatriz receberá o 

primeiro Mestrado da região 

O movimento UForaVBL realizou um protesto na vila Cafeteira 

Hyana Reis 

Depois de 60 dias de notificações, o prazo 
final para a VBL se regularizar acabou no do- 
mingo (17), mas a Prefeitura considerou que 
não era tempo suficiente e concedeu mais dez 
dias para a empresa apresentar uma defesa 
por não ter cumprido as exigências. Por causa 
disso, o movimento #ForaVBL organizou um 
protesto ontem (22), na Vila Cafeteira. 

Entenda o caso- Em dezembro do ano pas- 
sado o Ministério Público junto com a Procu- 
radoria Geral do Município e a Secretaria de 
Trânsito notificaram a VBL e deram três prazos 
para que a empresa cumprisse horários, refor- 
masse a frota e adicionasse mais 100 ônibus 
novos. À medida que os prazos acabavam, o 
poder público notou que a empresa não toma- 
va providências. 

Com isso, a Câmara de Vereadores con- 
vocou a VBL e representantes dos órgãos en- 
volvidos para uma audiência pública, com o 
intuito de cobrar esclarecimentos. Em sua fala 
o representante da empresa questionou as 
exigências da Prefeitura, afirmando que eram 
inviáveis, mas depois garantiu que estavam 
cumprindo normas e prazos. Informação des- 
mentida pelo poder público. 

Mesmo com todas essas questões, e com 
o não cumprimento das exigências, a Procura- 
doria Geral concedeu mais dias à VBL. "O Mu- 
nicípio concedeu prazo de dez dias úteis para 
que os diretores da empresa apresentem de- 
fesa em relação ao não cumprimento dos itens 
solicitados por meio de processo administrati- 
vo", informou o procurador geral do Município, 
Gilson Ramalho. Ou seja, a VBL tem até o fim 
deste mês para apresentar sua justificativa. 

O procurador justifica o prazo afirmando 
que o mesmo é necessário para que se fina- 
lize esta etapa do processo, mas caso até o 
fim deste prazo, a empresa continue a não se 
manifestar, o procurador afirma que pode ha- 
ver quebra de contrato. "Temos que ter cuida- 
do para darmos todos os passos de maneira 
legal, sob pena de alguém querer apontar um 
vício ou uma nulidade do processo e a empre- 
sa permanecer por força de uma decisão judi- 
cial", disse. 

O protesto- Por meio de um convite do pre- 
sidente da Associação de Moradores da Vila 
Cafeteira, os membros do Movimento #Fora- 
VBL estiveram na manhã desta sexta (22), na 
Avenida Liberdade em protesto contra a atual 
situação do transporte público de Imperatriz. 
Com muitos cartazes, eles barraram 3 ônibus 
da VBL que circulavam pelo bairro. 

Os membros do movimento #ForaVBL re- 
pudiaram a ação da Prefeitura. "Infelizmente 
temos que aguardar esse prazo, por que faz 
parte dos trâmites do processo. Mas caso haja 
irregularidades nesse processo, em colocar 
mais esse prazo, o povo não irá se calar. Pois 
ele vê e fala mesmo. Esse povo, somos nós: 
eu e você que andamos de ônibus", garante 
John Erik, um dos fundadores do movimento. 

O movimento já organiza um novo protes- 
to contra o prazo concedido pela prefeitura e 
contra a própria empresa de transporte coleti- 
vo. "Garanto: o Movimento #ForaVBL não vai 
se calar. Uma grande passeata no dia 27 já 
está sendo organizada, e será uma das maio- 
res em causa de protesto, aqui nessa cidade. 
Intimo todos que são esculachados pela em- 
presa, para comparecerem também", ressalta 
John Erick. 

O primeiro curso em nível de mestrado de 
Imperatriz já foi recomendado pela Coordena- 
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes/MEC). Na área de Ciência 
de Materiais, o curso será implantado na Uni- 
versidade Federal do Maranhão (UFMA), e 
aguarda as tramitações internas para começar 
a funcionar. 

O Mestrado em Ciência de Materiais da 
UFMA, aprovado em 06 de março deste ano, é 
voltado para alunos concluintes de cursos de 
graduação em Engenharia, Física, Ciências 
Naturais e Química. O corpo docente deste 
novo curso é composto por nove professores 
permanentes, dos quais seis são bolsistas de 
produtividade do CNPq (mais de 60% do qua- 
dro permanente), e um professor colaborador. 
Este corpo docente (permanente), publicou 
nos últimos três anos, mais de 60 artigos cien- 
tíficos em revistas internacionais indexadas. 
Devido a essas qualidades de oito propostas 
submetidas em todo Brasil para a área de Ma- 
teriais, somente a USP e a UFMA aprovaram 
os cursos de pós-graduação. 

O curso abrange conhecimentos como a 
síntese e processamento de materiais, assim 
como a descoberta e integração de novas 

tecnologias de manufatura economicamente 
eficientes e ecologicamente seguras. Novos 
materiais e sua produção eficiente têm ampla 
aplicação em equipamentos modernos como 
máquinas, computadores, automóveis, aero- 
naves, aparelhos de comunicação e produtos 
estruturais. 

Para o coordenador do Mestrado, profes- 
sor Adenilson Oliveira dos Santos, o curso 
contribuirá para a formação e inserção de 
profissionais qualificados nas instituições de 
ensino superior do Maranhão: "Também con- 
tribuirá para a formação e nucleação de gru- 
pos de pesquisa, em um futuro próximo, em 
outras instituições da região. Além disso, os 
alunos egressos do mestrado em Ciência de 
Materiais poderão atuar no setor produtivo 
contribuindo assim em médio e longo prazo 
para uma aproximação entre a Universidade e 
as empresas do setor", afirma. 

O Diretor do Campus de Imperatriz, Mar- 
celo Soares, ressalta a importância dessa re- 
comendação da Capes: "Essa medida vem co- 
roar todo um trabalho, e nos deixa orgulhosos 
pela conquista, isto vai aumentar a responsa- 
bilidade na luta pela aprovação do Doutorado", 
destaca. 

Uema lança Programa de Pós-Graduaçâo 

em Cartografia Social e Política da Amazônia 

Foi realizado, na manhã de sexta-feira 
(22), o lançamento do Programa de Pós- 
-Graduação em Cartografia Social e Política 
da Amazônia, da Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema), no auditório do Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). 

Participaram do evento alunos, professo- 
res e membros da Administração Superior da 
Uema, bem como pesquisadores de outras 
Instituições de Ensino Superior, represen- 
tantes de comunidades quilombolas, pes- 
cadores, quebradeiras de coco e de outros 
movimentos sociais, integrantes do Centro de 
Cultura Negra do Maranhão (CCN) e demais 
convidados. 

Na solenidade de lançamento, o vice- 
-reitor Gustavo Pereira da Costa declarou que 
"para a Uema, é um orgulho estarmos, nessa 
manhã, fazendo o lançamento oficial de um 
programa. E nem ouso dizer mais um progra- 
ma. Mas, sim, um programa com característi- 
cas muito próprias, especialidades e com um 
traço que, permite-nos dizer, haverá de dar 
identidade a ele dentro da nossa instituição". 

Aprovado pela Coordenação de Aperfei- 
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Ca- 
pes), em novembro de 2012, o Programa, que 
inicialmente ofertará curso de Mestrado, é fru- 
to de uma parceria entre a Uema, por meio do 
Departamento de Ciências Sociais, e o Pro- 
grama de Pós- Graduação em Ciência Políti- 

ca da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), com a participação de professores 
da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da 
Universidade Estadual do Amazonas (UEA). 

Com esse curso de Mestrado, a Uema visa 
a formação de profissionais com capacidade 
de implementar ações técnicas de monitora- 
mento de terras indígenas, de quilombos, de 
quebradeiras de coco babaçu, de ribeirinhos e 
de outros povos e comunidades tradicionais. 

O lançamento do Programa de Pós-Gra- 
duação em Cartografia Social e Política da 
Amazônia da Universidade Estadual do Mara- 
nhão faz parte da programação do Seminário 
"Cartografia Social, Mobilização e Direitos dos 
Povos e Comunidades Tradicionais", iniciado 
na quinta-feira (21), no auditório do Sesc, no 
Olho d"Água. 

Nesta sexta-feira (22), aconteceu no 
CCSA a mesa redonda "Cartografia Social; 
implicações teóricas e abordagem interdisci- 
plinar", com a participação do coordenador do 
Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia 
(PNCSA), professor Alfredo Wagner B. de Al- 
meida (UEA), do professor Leonardo Avritzer 
(UFMG) e da professora Rosa Elizabelh Aze- 
vedo Marin (UFPA), sob a coordenação da 
professora Helciane de Fátima Abreu Araújo 
(Uema). Após os debates, houve o lançamen- 
to de livros e fascículos do Projeto Nova Car- 
tografia Social da Amazônia. 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Sábado, 23 de março de 2013 

.05. 

Gemi 

►ESCOLA LIMPA / ESCOLA VERDE 

Mais uma ação do projeto é apresentada 

Carla Dutra 

Nesta sexta-feira (22). no auditório da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), foi 
apresentada mais uma ação do Projeto 

Cidade Limpa. Dessa vez, o Conselho Municipal 
de Meio Ambiente deu início à ação Escola Lim- 
pa / Escola Verde, que visa levar para as escolas 
da rede municipal, estadual e particular o incen- 
tivo acerca da coleta seletiva e ainda estimular 
a arborização nas áreas externas das escolas. 

Na ocasião, além da apresentação do proje- 
to. os gestores das escolas envolvidas tiveram a 
oportunidade de fazer o cadastro na ação. Ten- 
do em vista o cumprimento da Lei N0 12.305/10 
de Política Nacional dos resíduos Sólidos, que 
orienta que os municípios deverão implantar a 

coleta seletiva até agosto de 2014, com o objeti- 
vo de promover a inclusão à Educação Ambien- 
tal. 

"Esse projeto é muito importante para a 
conscientização dos alunos e de toda a comu- 
nidade para a preservação do meio ambiente", 
ressalta a professora Vitória Oliveira, que para- 
beniza a iniciativa. A proposta educativa, Escola 
Limpa/ Escola Verde vai ser trabalhada de duas 
formas, a primeira, na temática Escola Limpa, 
será feita orientação aos alunos para recolherem 
os resíduos recicláveis, e assim, encaminhá-los 
as Associações de Catadores. Em paralelo, com 
a temática Escola Verde, as escolas serão incen- 
tivadas a fazerem plantios nas áreas externas de 
suas dependências. 

Representando a Associação Comercial e 

w- 

Exposição marca o Dia Internacional 

de Luta Contra a Discriminação Racial 

importante essa iniciativa de pegar livros e 
revistas e utilizar para falar de discriminação 
racial". Já Cláudia Soares garante que apren- 
deu mais sobre o assunto durante a ação, "li 
algumas revistas e vi que o problema é pior, 
ainda tem muito preconceito contra os negros 
no Brasil". 

Esta foi a segunda edição do evento, cuja 
intenção foi promover um debate e reflexão 
sobre a discriminação racial no país. "O obje- 
tivo é incentivar e promover um dia de leitura, 
além é claro, de promover uma reflexão e dis- 
cussão sobre a discriminação racial e sobre o 
Dia Internacional da Luta Contra o Racismo 
entre alunos, professores e visitantes", afirma 
Maria Luisa, membro do Centro de Cultura 
Negra. 

A data 
21 de março de 1976 foi instituída pela 

ONU como o Dia Internacional de Luta pela 
Eliminação da Discriminação Racial para lem- 
brar os 60 negros mortos e as centenas de 
feridos na cidade de Shapeville (África do Sul, 
em 1960), que protestavam contra o fato dos 
negros serem impedidos de circular em áreas 
da cidade onde somente brancos poderiam 
estar. 

A ONU considerou que eles foram vítimas 
da intransigência e do preconceito racial, pois 
de acordo com a Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, "discriminação racial" 
significa "qualquer distinção, exclusão, restri- 
ção ou preferência baseada em raça, cor. des- 
cendência ou origem nacional ou étnica que 
tem por objetivo restringir o reconhecimento 
ou exercício de direitos humanos e liberdades 
fundamentais no domínio político econômico, 
social, cultural ou em qualquer outro domínio 
de sua vida". 

Industrial de Imperatriz (ACM), na solenidade. 
Marcos Camelo destaca a importância da enti- 
dade nesse projeto. Ele afirma que Associação 
Comercial entende que o pais só é considerado 
desenvolvido quando se tem consciência am- 
biental e social. "O primeiro passo para tomar o 
Brasil assim é realizar ações como essas, edu- 
cando as crianças para que no futuro seja reali- 
zada a coleta seletiva na cidade e se crie uma 
cultura acerca da temática", acredita. 

De acordo com a coordenadora da Secre- 
taria Municipal de Meio Ambiente, Ivanice Cân- 
dido, as ações do Projeto Cidade Limpa estão 
sendo positivas em Imperatriz. O projeto foi im- 
plantado no ano passado e. atualmente, está 
em fase de concretização por meios das ações. 
"Daqui a algum tempo, estaremos colhendo os 
frutos dessas atividades que estamos realizando 
hoje", afirma. 

Objetivo 
O Projeto Cidade Limpa, com suas ações na 

cidade, visa oferecer aos moradores de Impera- 

ri 

mBÊM 
Gestores de escolas, representantes das secretarias 

triz qualidade de vida e ao mesmo tempo viabili- 
zar a proteção ao meio ambiente e conscientiza- 
ção à população quanto á importância de manter 
ruas limpas e recolher os principais resíduos na 
cidade. Além disso, pretende também fazer cam- 
panha de arborização na cidade, promovendo a 
distribuição de mudas de plantas. 

Vigilância Sanitária fiscaliza 

sucos Ades em Imperatriz 

Alunos da rede pública comparecem ao evento 

Hyana Reis 

Livros, desenhos, poesias, revistas e foto- 
grafias enfeitaram a Praça da Cultura durante 
todo o dia desta quinta (21). Trata-se do pro- 
jeto "Leitura na Praça; uma pausa para refletir 
sobre o racismo", uma ação do Centro de Cul- 
tura Negro Cosme (CCN) e da Coordenação 
de Educação de Igualdade Racial de Impera- 
triz (CEIRI) para comemorar o Dia Internacio- 
nal de Luta pela Eliminação da Discriminação 
Racial. 

Alunos e professores de todos os bairros 
estiveram presentes durante a ação, que além 
de exposição, contou também com narração 
de histórias e algumas apresentações artís- 
ticas. Os educadores elogiaram a iniciativa. 
"É de grande importância trazer esse debate 
para esses alunos, pois a discriminação racial 
é algo muito presente na vida da nossa socie- 
dade. Utilizar a literatura a favor deste assunto 
é ótimo também", afirma Marlene Santos, pe- 
dagoga. 

A estudante do ensino médio. Sara Sousa, 
disse que ficou encantada com a exposição 
de livros. "Eu achei linda essa exposição de 
livros, porque eu gosto muito de ler, e acho 

s 

Segundo Anvisa, suspensão Inclui todos os sabores da marca 

A equipe da Vigilância Sanitária de Impe- 
ratriz inicia a fiscalização dos lotes de sucos 
de soja da marca Ades na tarde de ontem, 
sexta-feira (22), em estabelecimentos co- 
merciais da cidade. A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu os 
produtos em todo o país na última segunda- 
-feira (18). 

O motivo da suspensão foram denúncias 
de que alguns consumidores teriam sofrido 
efeitos colaterais depois de ingerir o suco. A 
empresa fabricante foi notificada e reconhe- 
ceu uma falha no processo de higienização 
das máquinas que produzem o alimento. 

"A falha, de acordo com a empresa, teria 
resultado no envase de embalagens com so- 
lução de limpeza, em um lote do produto com 
sabor maçã", diz o site da Anvisa. Porém, o 

■J ' 
- 

órgão acrescenta que a medida serve para 
todos os sabores da marca. 

A resolução foi publicada no Diário Oficial 
da União no dia 15 de março. Ela suspende 
a "fabricação, distribuição, comercialização 
e consumo, em todo o território nacional, de 
todos os lotes dos produtos e alimentos com 
soja da marca Ades". 

Imperatriz 
A coordenadora da Vigilância Sanitária 

de Imperatriz, Dinaldete Marques, informou 
que a fiscalização começou ontem (22). mas 
os locais não podem ser revelados, por me- 
didas de segurança. Em visita a um super- 
mercado da cidade, a nossa equipe de re- 
portagem constatou que não havia nenhum 
produto da marca Ades nas prateleiras. 

Caso sejam encontrados, os alimentos 
devem ser apreendidos cautelarmente, quan- 
do não são inutilizados imediatamente, mas 
não vão passar por nenhum tipo de análise 
preliminar. "Vamos esperar o parecer que a 
Vigilância Sanitária do Estado vai encaminhar 
aos municípios", explica à coordenadora. 
Na capital, a fiscalização iniciou na terça-feira 
(19). 

Modesta Gomes é dona de casa e tam- 
bém uma das pessoas que estão preocupa- 
das com o resultado da apreensão. Ela cos- 
tuma comprar o suco por acreditar que seja 
saudável, mas agora está receosa em consu- 
mir. Para evitar o consumo, Dinaldete comple- 
ta dizendo que, provavelmente, os lotes en- 
contrados devem ser incinerados. (Dominuto) 
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Carrinho de frete 

"Minha vida inteira foi trabalhando em roça, hoje tenho um carrinho de frete". 

Hemerson Pinto 

Sentado em um carrinho de mão, o homem de 75 anos ob- 
serva o vai e vem de pessoas na Rua Aquiles Lisboa, no Mer- 
cadinho. Sob um sol que chega a arder na pele, seu Diomar 
Martins dos Santos parece sentir-se à vontade. Não reclama 
do calor, nem utiliza algo para abanar-se, como algumas pes- 
soas que estavam por perto. 

A temperatura elevada dos dias atuais não é motivo de 
incômodo para quem enfrenta a dura rotina de quem neces- 
sita trabalhar. No caso dele, pega no batente todos os dias, 
tanto para ganhar um extra, quanto para não ficar em casa 
parado. "Na minha idade, se a pessoa se conformar em 
ficar parado dentro de casa, chega ao fim da vida ainda 
mais ligeiro. Tem que se mexer, fazer alguma coisa para 
se movimentar, agitar o corpo. Ficar parado nãcé comi- 
go não". 

Diomar foi criado sem a mãe, que morreu quando ele ti- 
nha apenas dez anos de idade. Sob os cuidados do pai, ele e 
os irmãos cresceram e tomaram seus rumos. "Mas com dez 
anos, eu e meu irmão mais velho tínhamos que trabalhar 

para sustentar os mais novos". 
Natural de Presidente Dutra, no Maranhão, Diomar tam- 

bém morou nos municípios de Barra do Corda e Buriti Bravo, 
ambos maranhenses.No último, permaneceu por exatos 19 
anos. Viu que era hora de embarcar rumo à Imperatriz, cida- 
de que crescia e era falada pelos confins do Maranhão e em 
outros estados. 

Entrou em Imperatriz pela primeira vez há 19 anos. Nunca 
mais pensou em sair. E olha que para se convencer de que 
a mudança seria a melhor escolha, Diomar levou dois anos. 
Durante todo esse tempo, os filhos que já moravam em Im- 
peratriz fizeram vários convites. "Eu queria ficar lá no meu 
lugarzinho, sem mexer com ningié m, mas depois que 
cheguei, acho aqui muito bom". 

Pai de oito filhos, seu Diomar descobriu depois de algum 
tempo que na cidade fazer fretes é um bom negócio. "Mes- 
mo se for um dia ruim de pegar frete ainda compensa, 
porque a gente pelo menos pode ficar olhando esse mo- 
vimento todo. É um trabalho que faz eu conversar com 
muita gente, conhecer outras pessoas". 

Morador do Parque Santa Lúcia, seu Diomar chega ao 

Mercadinho todos os dias. por volta de 6h da manhã. Com o 
carrinho de mão ele leva mercadorias, geralmente de donas 
de casa, até suas residências. Também aceita encomenda 
para levar compras até o Porto da Balsa. "Já carreguei afe 
de 120 kg. Hoje não faço mais isso não". 
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Educação, cultura e entretenimento! 

Stepheson Souza 

Welbert Queiroz 
Maurício Sousa 

Como escolher a mochila certa! 

Estudantes de Imperatriz recebem prêmio 

em feira estudantil 

O período de volta as aulas é uma ver- 
dadeira maratona, os pais devem es- 

colher a escola, adquirir a lista de mate- 
rial escolar e comprar o uniforme. Diante 
a correria o modelo e a forma correta dos 
jovens carregarem a mochila escolar pas- 
sa dispercebida. O peso ideal e o modelo 
correto devem ser levando em conta na 
hora da escolha, nem sempre a beleza 
deve ser o principal motivo. 

Mochilas pesadas e carregadas de 
forma errada, podem provocar dores e as 
tão conhecidas alterações posturais. O 
Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia 
(Into), órgão ligado ao Ministério da Saú- 
de, alerta: crianças que carregam mochi- 
las muito pesadas correm o risco de sen- 
tir dores nas costas, desenvolver postura 
incorreta e apresentar desvios na coluna 
vertebral. 

No mercado as mochilas são cada 
vez mais chamativas, estampas com per- 
sonagens famosos, modelo que um ar- 
tista famoso usou, cores vibrantes e de 
marcas renomadas. E na hora da esco- 
lha os filhos "enlouquecem" os pais, que 
acabam comprando sem observar o ma- 

vertfcaí; 
«gulávet 

Alçar 
correcta alcocl 

Pega 
alcoçf 

Cosi! í ochila m 
rodas 

taúmaçio i 
dos objectos 

3 - Dê preferência para mochilas que 
possuem alças reguláveis e acolchoadas, 
em especial com cinto que prende à cin- 
tura, evitando as pancadas na região lom- 
bar quando a criança está em movimento; 

4 - Jamais escolha modelos com ape- 
nas uma alça, eles não distribuem o peso 
por igual e tende a provocar danos à co- 
luna; 

5 - Oriente seu filho a não optar por 
mochilas cheias de divisões, pois a ten- 
dência é colocar mais objetos, deixando- 
-a pesada e gerando possíveis dores na 
coluna. 

Deu sopa na redação do Enem 2012 

Não bastou um candidato "ensinar" a bancada 
que corrige as redações do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2012 a preparar um delicioso macarrão 
instantâneo. Agora foi a vez de um estudante torcedor 
do clube de futebol Palmeiras a demonstrar toda a sua 
admiração pelo time escrevendo na redação, que tinha 
como tema " movimentos imigratórios para o Brasil do 
século XXI", trecho do hino do clube. Ambos os casos 
obteveram ótimas notas na prova dissertativa. 

O espelho da prova já circula nas redes sociais e é 
motivo de piada por parte dos internautas. A prova mostra que 13 das 27 linhas da 
redação foram dedicadas ao hino do clube paulista. "As capitais, praias e as maio- 
res cidades são os alvos mais freqüentes dos imigrantes, porque quando surge o 
alviverde imponente no gramado onde a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela 
frente que a dureza do prélio não tarda," escreveu o candidato. 

Em outra dissertação, o candidato, que nao teve o nome divulgado, fez um 
texto de 24 linhas e dedicou quatro para ensinar a preparar um macarrão. "Para 
não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo, ferva trezentos 
mVs de água em uma panela, quando estiver fervendo, coloque o miojo, espere 
cozinhar por três minutos, retire o miojo do fogão, misture bem e sirva," debochou 
o estudante. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), autarquia do 
MEC responsável pelo exame, afirmou que "desconsiderada a inserção inadequa- 
da, o texto tratou do tema sugerido e apresentou idéias e argumentos compatíveis", 
acrescentando que "o texto indica compreensão da proposta da redação, não fugiu 
ao tema por completo e não feriu os direitos humanos". 

O Inep anunciou nesta quinta, 21, que estuda alterações no edital do Enem 
2013 para evitar e punir futuras gracinhas em redações do Enem. 

Com informações Veja Educação 
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Dois projetos da rede municipal de Im- 
peratriz e um da rede estadual foram 

premiados na Feira Brasileira de Ciências 
e Engenharia (Febrace 2013), em São 
Paulo. 

O projeto "Proposta para elaboração 
de provas adequadas aos alunos com bai- 
xa visão nas escolas públicas municipais 
de Imperatriz", dos alunos Juscimara dos 
Santos, Matheus Sousa e Paulina Barras, 
do Colégio Municipal Sinopse, recebeu 
o "Prêmio Inovação em Acessibilidade e 
Inclusão da Pessoa com Deficiência". O 
projeto foi orientado pelos professores Be- 
nedito Sousa e Eliana Anchieta. 

O Projeto Bacuri Verde - "Adote uma 
árvore", dos alunos Domingos Alves Ra- 
mos Neto, Nayara Henrique Coelho e Vic- 
tória Mariana Vidal, da escola Escola San- 
tos Dumont, também foi premiado na feira. 
O trabalho que é orientado pelo professor 
Geilson Reis participará da Expociência 
Nacional sediada na cidade do México, 

Arquivo pessoal 

A 

rofessores e alunos na cêrimonia de premiaçâo da Febrace 

em novembro. 
Quem também brilhou na feira foi 

a estudante da rede estadual, Marília 
Barras, da Escola Dorgival Pinheiro de 
Sousa, com o trabalho "Violência contra 
a mulher: da literatura à vida real - Uma 
análise crítica comparativa do conto A 
Cartomante de Machado de Assis com a 
Lei Maria da Penha". O trabalho foi orien- 
tado pelas professoras lodete Pereira e 
Maria do Socorro de Freitas e ganhou o 
"Prêmio Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza. 

A Febrace é um movimento nacional 
de estímulo ao jovem cientista que as- 
sume um importante papel social incen- 
tivando a criatividade e a reflexão em es- 
tudantes da educação básica, através do 
desenvolvimento de projetos com funda- 
mento científico, oas diferentes áreas das 
ciências e engenharia. 

Folo divulgação 
Segundo relatório divulgado recentemen- 

te pela ONG Todos Pela Educação, o Brasil 
registrava 3,6 milhões de crianças e jovens 
fora das salas de aula em 2011. Os dados 
são da última edição da Pesquisa Nacional 
Por Amostra de Domicílios ( Pnad). Segundo 
a pesquisa, o Brasil já conseguiu incluir 92% 
da população entre 4 e 17 anos na escola, 
mas ainda se mantém distante da meta de 
98% de inclusão estabelecida pela entidade 
para 2022, ano do bicentenário da Indepen- 
dência. 

É no estado do Piauí que está a maior 
taxa de atendimento escolar; 94,8%. Outro 

ponto de destaque do relatório é a defasagem de uma parcela considerável da 
população em idade escolar: apenas 64,9% dos jovens com 16 anos têm ensino 
fundamental completo. Em relação ao ensino médio, apenas 51,1% dos jovens com 
19 anos concluiu a última etapa da educação básica. 

uni 

tANOTA Al! 

11° Encontro de Jovens Espíritas da Região Tocantina 
; ejert • 
Data; 29 e 31 de março 
Local: No Instituto Federal do Maranhão (IFMA). 

Aberta as inscrições para o edital que oferece vagas 
para professores substitutos, ou temporários, na Univer 
sidade Federal do Maranhão (Ufma) 
Data: Até 10 de abril, na própria instituição. 

Produção Maurício Sousa | Stepheson Souza j Welbert Queiroz. Lmail: inten/alo.educacao@gmail.com 
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MEDITAÇÃO "Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa sim será louvada." (Provérbios 31:10,11, 30) 

AMANHA NO 

ÉDMAISNATV 

O Programa É ^'Mais que leva entretenimento c informações da cidade c Região Tocantina todos os 
domingos pela TV Difusora Sul (SBT), às lOhOO da manhã está recheado de novidades, dentre elas: o 
glamour do lançamento de dois mega empreendimentos cm Palmas(TO), da construtora Inovotec, com 
a presença do ator global Carlos Casagrandc. O cantor Tom Klebcr, ao repórter ôciscl, fala de sua 
feijoada; temos o sorteio de uma passagem para qualquer lugar do país, show da Banda Yow, de Salvador, 
c muito mais. Confira flashes! 

NO ALTAR 

Tudo pronto para o enlace matrimonial dos lindos noivos Flávio c Ellcn Mendes, que dizem "sim" hoje, se- 
lando compromisso diante de Deus c dos homens na Igreja Santa Clara para cm seguida recepcionarem 
os convidados em requintado buffct no Palacc Eventos. 

Divane, esta colunista, Wàgner, Jessyca e Luís 

A GENTE LEVA UM MUNDO DE 
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O ator Carlos Casagrande fala com exclusividade para o É D'Mais 
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de Plantão 

PAGUE MENOS (RUA SIMPLÍCIO MOREIRA. 1728B-CENTRO) 

DROGARIA MACIEL (RUA JOÃO PESSOA, 1083-BACURI) 
BOM PREÇO (AV. BERNARDO SAYÂO-N.IMP) 

—Tírínhas 
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t A M1HH4 
CHANCE. 

H«íTRAR 
Topa nwm 
TfCNlCA... 

' BOLA 
puxe A PA COM PtWA D« 8 K6 

Caco 
e»TOU OSAUPO roeu PIAM o 
PARA auotar os costumes 

po seu rovo. 
MA VÍAPAPe EU JA USO 

COOlMtfME "FIlXoTÃO 
FllHOTÃo!? 

O QUE voei AWPA 
6sc*e*ewpo some 
«k MIM ? 

UUAC: Ao IWVPS PC TOAO 
FOCAA .quaupo você escitevER JO««f |Wl(»l.»OC4 P0D6 USAR 

3b«M POCSCÍ' , 

por Fóbio Coolo 
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ATwPA »A MAMÃE PRA PASSAR MARbAltIMA NO PÃO, FA2 Al * I 
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www cociueiei com pr^íogos 

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

UuMfaÇâO Intairo menor que 
0 (Mat.) 

c 

Projétil de pistolas 
Incômodo físico 

Dieta 
Vara de 
castos 

d8» 
(bras.gir.) 
Método para 

aumentar os seios 

Terremoto 
marinho 

Relativa ã 
porca 

Genética (abrev.) 

Culto reBgioso 
popular no ^7«iS 

Mauro (?), dramaturgo 

Sufixo de "noitada' 
Saudação a César 

Liquido l 
Ndratanta 
A primeira unida da 

Faixas da gaza que 
'«r 

Período cósmico, na ioga 

Procedeu o 
CO 

Peixe de petós 
Cidade de Minas Gerais 

Ivone Lara, sambista carioca 

Trovados da Idade Média 

Sobremesa com calda a ameixas 

Ampliar 
Vogaisde ■cato' 

54, em romanos 
ferroviária 

L 

Análogo 
O "manu- al" do 
remédio 

Sebastião Tapajós, 
vwtuosedo violão 

Proéssâo de Glória 
Parez 
Dobra 

Vogai do pmgo 
Assim, em 
aspanhd 

: 
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Apostar é um risco alto 

Um bêbado entra num bar e coloca uma tartaruga no balcão. A tartaruga 
estava com duas patas engessadas, um hematoma bem feio no olho direito e 
vários trincados na carapaça, nisso todo mundo que estava ali fica olhando pra 
coitadinha... 

Nisto, o dono da tartaruga vê um cão que estava encostado num canto e diz 
ao barman: 

- Ouça. Vamos fazer uma aposta. Se a minha tartaruga chegar mais depres- 
sa que aquele cão naquela parede perto do banheiro ali (apontando o dedo), 
você me dá um litro de vodka. Se não chegar primeiro, eu pago o litro e vodka, 
não bebo e vou embora. 

O barman ouve isto e decide aceitar a aposta, fácil demais. 
Tudo pronto, todos ali no bar prestando atenção. 
O barman prepara-se para dar o sinal de partida: 
- Um... dois... três... jáááá! 
O beudo agarra a tartaruga e a atira com toda a força contra a parede! 

Zásss! - Perdeu! 

www.coquetel.com.br./jogos 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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□ NOVELAS 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Chico consente que Alberto comunique a morte de 
Cassiano para a aeronáutica. Chico afirma a Olívia que Cassiano 
voltará. Cassiano e Duque sâo pegos pelos capangas de Dom Ra- 
fael e presos em uma cela solitária. Samuel desconfia de que há 
algo que Ester não lhe contou sobre a morte de Cassiano. Alberto 
paga as dívidas com os salineiros. Duque diz a Cassiano que foi 
Alberto quem armou contra ele. Cassiano promete se vingar de 
Alberto. Alberto avisa a Olívia que o comandante da base fará uma 
homenagem para Cassiano. Ester desmaia durante a homenagem 
prestada. Ester conta para Tais que está esperando um filho de 
Cassiano. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Juliana acusa Nando de tê-la levado para a mesma 
ilha que esteve com Analú. Fábio tenta encontrar a noiva. Nando 
acredita que tudo foi armado pela irmã de Juliana. Analú é acorda- 
da por Vânia e descobre que seu plano não deu certo. Semíramis 
fica perturbada com a proximidade de Dino. Fábio afirma a Rober- 
ta que Nando e Juliana fugiram juntos. Ulisses deixa Lucilene so- 
zinha na igreja. Juliana fica com ciúmes do jeito como Nando fala 
de Roberta. Felipe comemora ao saber que nâo houve casamento. 

Charlô conta para Roberta que Nando foi à mansão atrás de Ju- 
liana. Analú ouve uma conversa entre Dominguinhos e Olívia e se 
sente culpada pelo que fez com Nando. Juliana se desespera com 
a possibilidade de nâo sair mais da ilha. Roberta chora por causa 
de Nando. Fábio fala para Felipe que o ex-motorista fugiu com 

«•Hfclffl (n , || 

Juliana. Nando e Juliana discutem. Analú briga com Nenê. Felipe 
procura Nando e Juliana. Roberta reclama de Nando para Charlô. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Lívia conta para Wanda o que aconteceu entre ela 
e Théo. Stenio fala para Lívia que Morena está viva. Morena vê 
Théo na TV e se emociona. Márcia fica furiosa com Théo. Érica 
fala para Julinha que alugou um apartamento para ela e o capitão. 
Áurea não se conforma com o jeito de sua nora. Rosângela afirma 
a Russo que Morena está morta e ele manda prendê-la no depó- 
sito. Deborah e Haroldo tentam mediar uma conversa entre Celso 
e a ex-mulher. Antonia reclama de Carlos nâo ter se divorciado de 
Amanda. Ricardo conta para Nunes que Wanda aplicou um golpe 
nele. Raissa destrata Antonia. Ayla decide resolver seu proble- 
ma com Bianca. Tamar estranha quando Demir conta que Murat 
nâo conheceu a filha de Morena. Cyla fala de Morena para Lívia e 
Wanda. Russo acredita que Zyah e Demir estão protegendo More- 
na. Morena reclama de nâo ter sido informada de que Théo estava 
em Istambul. Ayla ameaça Bianca. Mustafa manda Demir encon- 
trar Morena. Vanúbia implica com Lurdinha. Delzuite nâo acredita 
no que Lucimar fala sobre Pescoço. Helô avisa Morena que elas 
vão voltar para o Brasil juntas. 

CD FR CD 

T Áries 21-03/19-04 
Você busca qualidade e requinte em sua vida, 
pois Sol, Vênus e Marte se associam hoje. Seu 
carisma lhe coloca em destaque, mas nâo deixe 
que a autoconfiança vire arrogância. Saiba dividir 
e receber o que lhe é oferecido! 

b Touro 20-04/20-05 
Você resgata seu poder pessoal e beleza inte- 
rior, pois Sol, Vênus e Marte se associam em sua 
área de crise, Isso lhe permite perceber quais as 
verdadeiras chances de mudança. Planeje-se an- 
tes de colocar idéias em prática! 

II« meos 21-05/21-06 
Seu espírito de grupo é ressaltado pela associa- 
ção de Sol, Vênus e Marte, que fortalece suas 
amizades. Nâo deixe que as diferenças estra- 
guem este clima. Encare as divergências como 
lições importantes para sua vida! 

SS Câncer 22-06 / 22-07 
Dedique-se de corpo e alma aos seus objetivos. 
Sol, Vênus e Marte conjuntos lhe trazem maior 
determinação para o trabalho, mas lembre-se 
que os outros podem nâo estar na mesma sinto- 
nia. Nâo sonhe alto demais! 

«ílteâo 23-07/22-08 
Nâo se deixe levar por devaneios. Sol, Vênus e 
Marte lhe deixam mais firme em suas convicções, 
mas alertam que você tende a se deixar distrair 
de questões importantes. Use argumentos objeti- 
vos ao defender sua visão de mundo! 

TO Virgem 23-08/22-09 
Suas emoções ficam agitadas com a associação 
de Sol, Vênus e Marte em sua oitava casa. Dire- 
cione essa energia para a sexualidade, mas te- 
nha cuidado para nâo se deixar levar por instintos 
ou confundir amor, amizade e paixão! 

^ Libra 23-09/22-10 
Uma maior movimentação em suas relações é 
trazida pela associação de Sol, Vênus e Marte 
em sua sétima casa. Bom momento para promo- 
ver e participar de atividades em grupo e para 
valorizar os laços de amizade e afeto! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Busque atividades que lhe sejam agradáveis e 
prazerosas. A conjunção de Sol, Vênus e Marte 
em sua sexta casa lhe incentiva a cuidar do visu- 
al, da saúde e de tudo que possa promover seu 
maior bem-estar. Aproveite! 

y Sagitário 22-11/21-12 
A intensidade de prazeres é o que lhe estimula 
neste momento em que Sol, Vênus e Marte se 
associam em sua área social, Você se mostra 
mais afetuosa do que o habitual, mas tome cui- 
dado para nâo sufocar as pessoas! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Que tal deixar seu lar mais prático e acolhedor? 
Sol, Vênus e Marte se associam em sua área fa- 
miliar e ihe incentivam a organizar a vida,- ainda 
que seja preciso amadurecer melhor certos as- 
suntos antes de ir em frente! 

^Aquário 20-01 /18-02 
Sua autoconfiança para lidar com as relações, 
seja em casa ou no trabalho, é fortalecida pela 
associação de Sol, Vênus e Marte em sua área 
de comunicação. Seja firme em seus argumen- 
tos, mas não impositiva ou rígida! 

K Peixes 19-02/20-03 
Seu faro para oportunidades financeiras é agu- 
çado por Sol, Vênus e Marte conjuntos. Se an- 
tes nâo se sentia segura para concretizar certas 
iniciativas, agora é o momento. Mas estude as 
situações e pense bem, nâo se precipite! 
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"É um movimento de feira mesmo, mas precisa que alguém chegue e coloque ordem, pra 
ninguém tomar o meio da rua. Olha o jeito que fica: só um pedacinho estreito para os carros 
passarem". Diomar Martins, autônomo. 

a Brmm$ 

A voz da comunidade 

/ 

"Corredor" estreito chamado Aquiles Lisboa 

Hemerson Pinto 

A opinião do autônomo Diomar Martins, 11 
anos de Mercadinho, não é diferente da 
opinião de quem deseja uma organiza- 

ção para uma das maiores feiras ao ar livre da 
região. Aos domingos os feirantes têm garanti- 
do o direito de fechar a Rua Aquiles Lisboa, no 
trecho entre a Avenida Ceará e a Rua Paraíba, 
e entre as ruas Benedito Leite e Monte Cas- 
telo. São quatro quarteirões preenchidos com 
barracas e lonas estendidas no chão, cheias 
de frutas e verduras. 

O problema é que de segunda a sábado 
a maioria dos vendedores também aproveitam 
os espaços que poderiam servir como estacio- 
namento de veículos na Rua Aquiles Lisboa, e 
montam suas bancas e barracas. Alguns, mais 
espertos, invadem o espaço onde os veículos 
circulam, e o transtorno é garantido. 

"Se a gente não tiver mais atenção na hora 
de passar aqui, é arriscado atropelar uma pes- 

soa. Uma vez passei com o carro por cima de 
verduras que estavam no chão. Eu não vi, ló- 
gico que teria evitado, mas estava muito para 
meio da rua. Desviei de um lado, prejudiquei 
do outro", afirma a representante comercial, 
Lúcia Álvares. Ela vem à Imperatriz pelo me- 
nos duas vezes ao mês, e garante que no Mer- 
cadinho, onde está boa parte de seus clientes, 
"é o local mais difícil de passar com o carro", 
completa. 

O vendedor de cocos, Geraldo Ferreira, 
visita à feira pelo menos duas vezes por dia. 
"Quando venho de manhã, vejo a dificuldade 
em passar aqui na rua. Mas todos tem que 
trabalhar, melhor do que ficar desempregado, 
agora se o poder público puder organizar, de- 
marcar um local para os vendedores ficarem, 
é melhor", deixa o recado. 

Assim mesmo, entre carros, bicicletas, mo- 
tos, frutas e verduras, seu Diomar encontra es- 
paço para trafegar com seu carrinho de mão, 
enquanto faz mais um frete. 
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Vendedores "empurram" as barracas em direção ao centro da rua, dificultando o tráfego 
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Vendedores e clientes dividem opiniões sobre uma das maiores feiras ao ar livre da região Trânsito prejudicado na Rua Aquiles Lisboa, trecho entre Rio Grande do Norte e Paraíba 
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Cade condena Ecad por cartel no mercado musical 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) condenou nesta quarta-feira o Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição (Ecad) e as seis associa- 
ções representativas de direitos autorais que o compõem 
por formação de cartel, ao fixar preços para atividades do 
mercado musical. Além disso, condenou o Ecad por fecha- 
mento de mercado. 

O órgão aplicou multa total de R$ 38,2 milhões, que 
deve ser paga em até 30 dias, determinou que as práticas 

abusivas à concorrência sejam suspensas e recomendou 
ao Ministério da Cultura que passe a regular a área. 

"Entendo que, com o atual sistema de arrecadação, 
dado que existe concorrência de distribuição e que não 
inviabiliza a concorrência - ou seja, não é bicho de sete 
cabeças - o Ecad, de fato, se sentou com as associações 
para fixar preços de cartel", disse nesta quarta-feira o rela- 
tor do processo, Elvino Mendonça. A votação, no entanto, 
não foi unânime. Três conselheiros seguiram o parecer de 

Mendonça e dois compactuaram com parte da avaliação. 
Dessa forma, o placar ficou em 4 a 2. 

O caso foi aberto em função de denúncia que partiu da 
Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), 
em abril de 2010. O argumento da ABTA era que o Ecad e 
suas associadas abusariam do poder legal concedido às 
instituições porque, além de proteger profissionais da área, 
fixariam, em acordo entre concorrentes, valores "abusivos" 
cobrados às empresas de televisão por assinatura. 

Inadimplência do consumidor cai pelo á0 mês seguido 

A inadimplência do consumidor caiu 3,4 desde fevereiro 
de 2012 a janeiro de 2013, a quarta queda mensal seguida, 
informou nesta terça-feira a Serasa Experian, que creditou 
esse resultado a fatores com baixo desemprego e renda 
crescente. 

Na comparação com fevereiro do ano passado, o índice 
subiu 10,1%, enquanto no bimestre foram 11,5% maior. 

"Para os economistas da Serasa Experian, a permanên- 
cia do desemprego em patamar historicamente baixo, a ren- 
da crescente, os juros mais baixos e a intensificação das re- 

negociações de dividas levaram a inadimplência a registrar 
a quarta queda mensal consecutiva", segundo comunicado. 

Todas as modalidades da inadimplência -dividas não 
bancárias, bancos, protestos e cheques- tiveram queda em 
fevereiro. 
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►SALÁRIOS DE ATÉ R$ 5.792,94 

Divulgado edital do concurso para o MP 

A procuradora geral de justiça, Regina 
Lúcia de Almeida Rocha, assinou, nes- 
ta quinta-feira (21), o edital n0 01/2003, 

do Concurso Público para o Provimento de 
Vagas e Formação de Cadastro de Reservas 
para o Ministério Público do Maranhão. O cer- 
tame abre inscrições para 22 vagas para o 
cargo de analista ministerial (nível superior), 
50 para o cargo de técnico-administrativo (ní- 
vel médio), e 32 vagas para técnico em execu- 
ção de mandados (nível médio). 

As inscrições estarão abertas do dia 1o de 
abril até o dia 8 de maio de 2013, no site da 
Fundação Carlos Chagas, responsável pela 
elaboração e organização do concurso. Para 
o cargo de nível superior, o valor da inscrição 
é de R$ 94,70. Para o de nível médio, é de 
R$ 70,70. O salário inicial para o nível supe- 
rior é de R$ 5.792,94. Para o nível médio, R$ 
3.216,61. As provas estão previstas para se- 
rem realizadas no dia 16 de junho. 

Serão oferecidas, para o cargo de analista 
ministerial, vagas para a área Administrativa - 
qualquer formação superior (1), Administração 
(1), Arquitetura (1), Processual - especialida- 
de Direito (1), Contábil (3), Assistência Social 

(3), Psicologia (1), Engenharia Civil (4), Enge- 
nharia Elétrica (1), Comunicação Social - es- 
pecialização em Jornalismo (1) e Informática 
(5). 

Para o cargo de analista ministerial, todas 
as vagas são para São Luís, exceto uma para 
a função de jornalista, com lotação em Impe- 
ratriz. Já as vagas para o cargo de técnico 
administrativo e de execução de mandados 
são quase todas para as comarcas do interior, 
exceto uma destinada a São Luís. 

Há, ainda, quatro vagas para cadastro 
de reserva para o cargo de técnico em edi- 
ficações (nível médio), sendo uma vaga para 
Imperatriz e as demais para São Luís, e uma 
vaga também para cadastro de reserva para 
o cargo de técnico em saúde bucal (nível mé- 
dio), para São Luís. 

Todos os aprovados excedentes formarão 
cadastro de reserva. "O Ministério Público do 
Maranhão está fazendo levantamento das ne- 
cessidades da instituição para a elaboração 
de projeto de lei criando novos cargos para 
servidores", afirmou o promotor de justiça 
João Leonardo Sousa Pires Leal, presidente 
da comissão do concurso. 

O candidato para cargo de nível superior 
deverá responder prova de questões objetivas 
e redação. A classificação será decidida tam- 

bém com prova de títulos. O candidato para 
cargo de nível médio responderá somente 
prova de questões objetivas. 

1 

Promotor de Justiça João Leonardo explica detalhes do concurso público 

Conselho de secretários discute 

investimentos, esporte e lazer 

Governador em exercido, Washington Luiz Oliveira, e ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, durante reunião 

O Conselho de Gestão Estratégica das 
Políticas Públicas do Governo do Maranhão 
(Congep), que reúne os secretários e ges- 
tores de órgãos estaduais, teve a terceira 
reunião mensal deste ano, nesta sexta-feira 
(22), no Palácio Henrique de La Rocque. A 
primeira etapa da reunião foi coordenada 
pelo governador em exercício, Washington 
Luiz Oliveira, e teve participação do minis- 
tro de Minas e Energia, Edison Lobão, como 
convidado. No segundo momento, foram 
discutidas ações de esporte e lazer. 

Washington Luiz anunciou a proposta de 
reorganização do Congep para dinamizar 
as ações do governo. "Estamos elaborando 
uma proposta para que as reuniões do Con- 
gep ganhem um novo formato. Esperamos 
passar das apresentações de propostas 
para os resultados", ressaltou Washington 
Luiz. A proposta também visa dinamizar e 
integrar as ações efetivas do governo esta- 
dual desenvolvidas pelas secretarias. 

A participação do ministro de Minas e 
Energia, Edison Lobão, visou reafirmar ao 
Conselho a construção da Refinaria Pre- 
mium I, da Petrobrás, em Bacabeira, além 
de outras obras que estão previstas para o 
estado. "O Maranhão vive um tempo de de- 
senvolvimento e de crescimento e assim se 
manterá", declarou ele. 

SEDEL 
A segunda etapa da reunião do Congep 

ficou sob a coordenação do subsecretário 
da Casa Civil, Antônio José Muniz. Em pau- 
ta, as ações desenvolvidas para promoção 
do esporte e lazer. O secretário adjunto da 
Sedei, Clineu Coêlho Filho, apresentou três 
projetos: o Maranhão Feliz; Resgatando a 
Cidadania e Melhor Vida na Melhor Idade. 

"São projetos distintos, difundidos há 
algum tempo e que hoje tem um grande 
alcance social nas comunidades", ressal- 
tou Clineu Filho. O Maranhão Feliz realiza 
ações de lazer nas comunidades que são 
qualificadas para continuar desenvolvendo 
as brincadeiras. Desenvolvido há três anos 
tem a expectativa de ser implantado, este 
ano, em 45 localidades, 15 em São Luís e 
30 no interior. 

O Resgatando a Cidadania, realizado no 
município de Timon, conta com a parceria 
da Fundação Cidadão e Instituto Minka. São 
ações diversas como teatro, skate, artes 
plásticas e música, em um total de 16 esco- 
linhas atendendo a 3.600 pessoas. 

Já o projeto Melhor Vida na Melhor Idade 
garante orientação e acompanhamento aos 
praticantes de caminhada. O projeto desen- 
volvido no Complexo Esportivo do Caste- 
lão atende aos moradores do Barreto, Vila 
Palmeira e Sacavém. "Começamos com 50 
pessoas e hoje já temos 280. A perspectiva 
é de expandir a iniciativa para outros bair- 
ros como a área do Itaqui Bacanga e Cidade 
Operária", revelou. 

Secma reúne prefeitos para discutir 

Sistema Nacional de Cultura 

Como forma de consolidar as políticas cul- 
turais no Maranhão, a Secretaria de Estado 
da Cultura (Secma) promove, nesta segunda- 
-feira (25), às 9h, no auditório do Palácio Hen- 
rique de La Rocque (Calhau), em São Luís, o 
I Fórum de Debates sobre o Sistema Nacional 
de Cultura (SNC). O encontro contará com a 
presença de prefeitos e dirigentes culturais 
dos 217 municípios maranhenses. 

A secretária de Estado de Cultura, 
Olga Simão, afirmou que o encontro será uma 
importante oportunidade de administradores 
das prefeituras conhecerem o Sistema Nacio- 
nal de Cultura. "A participação dos gestores 
municipais e conselheiros estaduais nesse 
processo de construção coletiva da política 
cultural é imprescindível para o desenvolvi- 
mento das ações pactuadas com o Ministério 
da Cultura", afirmou. 

Durante o Fórum sobre o Sistema Nacional 
de Cultura serão debatidos os Sistemas Na- 
cional, Estadual e Municipal com informações 
atualizadas que são de interesse dos municí- 
pios. Na mesma programação será realizada 
solenidade de posse dos Conselheiros Esta- 
duais de Cultura. 

A viabilização do Sistema Nacional de Cul- 
tura faz parte das metas e ações do Plano Na- 
cional de Cultura (Brasil) (PNC), que estabele- 
ce ações de incentivo à cultura. Seu objetivo é 
organizar as políticas culturais de forma des- 
centralizada. dando continuidade a elas inde- 
pendentemente de mudanças de governantes. 

O SNC garante acesso a mecanismos de 
gestão e investimento, proporcionando trans- 
parência nas ações, por meio do controle so- 
cial dos recursos e das políticas executadas 
pelo poder público. 
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Segunda à Sábado das 

10:00h às 22:00h 

Domingos e Feriados das 

12:00h às 22:00h 
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ECONOMIA 

A legislação que amplia os direitos das 
empregadas domésticas está impulsionando 
empresas do ramo de serviços domésticos e, 
ao mesmo tempo, travando a contratação de 
mensalistas. 

Aprovada na terça-feira em primeiro turno 
no Senado, a proposta de emenda constitu- 
cional concede direitos como adicional notur- 
no, hora extra, jornada máxima e pagamento 
de FGTS. 

Como ainda há indefinições sobre as re- 
gras e os prazos, agências de recrutamento 
paulistas já notam menor procura de candi- 
datas para ocupar vagas de mensalistas. As 
empresas passaram a orientar os patrões a 
optarem, nesse momento de definição das 
regras, por diaristas. 

Na Unire, na Vila Mariana (SP), a redução 
na oferta de candidatas a uma vaga de men- 
salista chegou a 60% desde o final do ano 
passado. "[Ontem] não houve uma só pessoa 
para preencher vaga, fato inédito", diz Agda 
Perez Pasarin, sócia do local. 

A procura por diaristas também cresceu 

na Credencial, agência de Sorocaba que 
recruta e terceiriza na região. "O que mais 
se procura é não ter vínculo trabalhista. Não 
temos diaristas terceirizadas livres, por isso 
tivemos que abrir nova modalidade de con- 
tratação", diz Leonardo Cuofano, dono da 
agência. 

A empresa paga salário de R$ 750 e R$ 
900 às profissionais horistas e cobra dos pa- 
trões de R$ 25,00 a R$ 35,00 por hora traba- 
lhada de faxina. 

A Doce Lar, no Tatuapé (zona leste), é 
uma das oito agências consultadas pela Fo- 
lha que estimula a contração de diaristas em 
vez de mensalistas. Segundo Jane Aguiar, 
gerente operacional, aumentou em 35% o re- 
crutamento de diaristas desde janeiro. 

Enquanto as regras da PEC não são re- 
gulamentadas, patrões e empregados ten- 
tam se ajustar às mudanças. 

O maior entrave é encontrar profissionais 
que durmam no local de trabalho. "Há pes- 
soas que ainda parecem viver em outro pla- 
neta. Ainda hoje [ontem] chegou um pedido 

para contratar uma profissional que trabalhe 
direto por 15 dias sem folga", diz a advogada 
Priscila Farisco Rocha Leite, sócia da Home 
Staff, especializada em atender empregado- 
res de alto poder aquisitivo. 

Uma "interna", como é chamada a domés- 
tica que dorme no local, cobra de R$ 1.500 a 
R$ 2.000 mensais. 

NOVOS NEGÓCIOS 
Uma das primeiras franquias de serviço 

de limpeza em residências, a House Shine 
deve abrir 60 unidades em sete Estados até o 
final do ano, além das 40 que possui. 

"O mercado brasileiro tem carência desse 
serviço", diz o português Cândido Mesquita, 
responsável por trazer a rede ao Brasil. Para 
atrair a mão de obra, a empresa oferece sa- 
lário e benefícios (cesta básica, seguro de 
vida) e plano de carreira. 

Outro serviço que cresce nas agências 
é o de orientar patrões sobre procedimentos 
trabalhistas. Na Home Staff, de cinco por se- 
mana, passou para cinco por dia. 
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EDUCAÇÃO 

O Inep, órgão responsável pelo Enem, 
deve mudar o próximo edital do exame para 
garantir que textos com algum tipo de "inser- 
ção indevida" recebam nota zero. 

É o caso, por exemplo, da redação que 
incluiu uma receita de miojo em um dos pará- 
grafos do texto, revelado nesta semana pelo 
jornal "O Globo". O estudante que inseriu tre- 
cho do hino do Palmeiras também seria atingi- 
do por essa regra. 

"Em respeito ao participante sério, é um 
tema que não pode ser desprezado. Qualquer 
inserção que seja por deboche ou desrespei- 
to tem que [estar previsto] no edital que seja 
dado zero", disse nesta quinta-feira (21), Luiz 
Cláudio Costa, presidente do Inep. 

O tema será discutido com comissão 
técnica responsável por elaborar o edital do 
próximo Enem -a previsão é de que ele seja 
publicado em maio. Cerca de 300 redações, 
de um universo de 4,1 milhões, apresentaram 

algum tipo de "inserção indevida". 
"Eles (corretores),não poderiam dar zero 

de acordo com o edital, mas os textos foram 
fortemente penalizados", disse Costa. O texto 
que incluiu receita de miojo obteve nota 560; 
o aluno que incluiu trecho de hino de futebol 
recebeu 500. 

A mudança no edital, segundo Costa, tem 
objetivo de punir os candidatos que querem 
"tumultuar o sistema". 

REDAÇÕES 
Em um dos casos registrados na última 

edição do Enem, o estudante fez uma home- 
nagem ao time do Palmeiras em um dos qua- 
tro parágrafos do texto --os demais, seguiram 
o tema sugerido. 

"As capitais, praias e as maiores cidades 
são os alvos mais freqüentes dos imigrantes, 
porque quando surge o alviverde imponente 
no gramado onde a luta o aguarda, sabe bem 

o que vem pela frente e que a dureza do préiio 
não tarda", afirma trecho do texto. 

A nota técnica do Inep, no entanto, que 
"retirando-se do texto os trechos do hino 
transcrito pelo participante, ainda restaram 
idéias e argumentos aproveitáveis ao desen- 
volvimento do tema". 

Já a redação que continha à receita de 
miojo foi avaliada da seguinte forma: "Em sua 
totalidade, não fugiu ao tema, e não feriu os 
direitos humanos. Tampouco cabe dizer que 
o participante teve a intenção de anular sua 
redação, uma vez que dissertou sobre o tema 
e não usou palavras ofensivas". 

Professores de redação, entretanto, pon- 
deram que a nota dada ainda é muito alta. "No 
mínimo, o aluno não está levando a sério o 
trabalho de avaliação do Enem, o que já deve- 
ria ser motivo de repreensão", afirma Waldson 
Muniz, professor de português do ensino mé- 
dio do colégio Galois, em Brasília. • 
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FDITAL DE REGISTRO DE LOTEAMENTO 

Wallace Warlley Gomes Fernandes. Tabelião Substituto do 
Cartório do 7Ü Ofício Extrajudicial e 2o Zona de Regisuo de 
Imóveis, desta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na 
forma da lei, 

FAZ saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que se processa por este Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 18 e seus 
parágrafos da Lei n" 6.766, de. 19/12/1979, o pedido de registro de um loteamento ® '"'"fí^ ,7 
"LOTEAMENTO JOÃO PAULO 11", conforme Alvará n0 126/2012. processo n 24.001.1804/2011, 
expedido pela Prefeitura Municipal de Imperatriz, e demais documentação examinada por este oficiai, a qual 
foi achada cm ordem. Tendo o imóvel as seguintes características: UMA ÁREA DE TERRAS neste 
município, com as seguintes características: medindo de frente 690,4 Im (NORTE), fundos medindo 5^7,70 
(SUL), lateral direita (LESTE), lateral esquerda 403,OOm (OESTE), perfazendo uma área de 248.320,83m , 
equivalente a 24,83ha, desmembrada de uma área maior denominada Fazendo Canto da Serra, Lote 01, com 
a área de 48.400ha, com os limites e confrontações seguintes: NORTE com Ferrovia Norte Sul; LES IE com 
Raimundo Estácio Mota Marinho, SUL com Antônio Machado Portela; OESTE com Antônio Machado 
Portela e Raimundo Araújo Menezes, registrada sob matricula n" 14.555, Livro 2-BH, fls. 1S5, de 
propriedade de 1SR CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n'73.785.032/0001-13, estabelecida à Alameda Lorena, 106, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho 
D'Âgua, São Luís/MA, neste ato representada pelo sócio-diretor, o Sr. Antônio Inácio Pinheiro Regadas, 
brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n" 1694, expedida por CRECI/MA, 
inscrito no CPF sob: o n" 166.961.663-00. residente e domiciliado à Rua Coronel Paiva, n0 135, Casa 01, 
Turú, em SSo Luís/MA- O projeto compreende uma área de 248.320,SSm', a qual será dividida em 20 (vinte) 
quadras subdivididas em 1.000 (hum mil) lotes, com área total do terreno de 248.320,83 ml, sendo 
24 694.6Im1 de área verde, área institucional 13.569,02 + 1.024,00 + 12.545,OOm2, área comercial 
9.414,55m!, área de vias e passeios 57.072,63m2 e área a lotear 143.570,00m2. E para que não seja alegada 
ignorância, fez expedir o presente edital, que será publicado na imprensa local por ires (03) dias 
consecutivos, podendo dito registro ser impugnado no prazo de quinze (15) dias, contados da data da última 
publicação. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Cartório do T Oficio 
Extrajudicial e 2'' Zona de Registro de Imóveis desta cidade, ao primeiro (1°) dia do mês de agosto de 2012. 
Eu(Wallace W. G. Fernandes), Tabelião Substituto, digitei e subscrevi. 

\CE W. G. FERNANDES 
Tabelião Substituto 
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MÉDICOS AMERICANOS PEDEM 
REDUÇÃO DA CAFEÍNA EM 

ENERGÉTICOS 

Um grupo de 18 médicos, pesqui- 
sadores e especialistas em saúde pú- 
blica estão pedindo à FDA (vigilância 
sanitária dos EUA), para agir contra os 
riscos da ingestão de altos teores de 
cafeína em energéticos para crianças 
e adolescentes. 

"Há evidências na literatura cien- 
tífica de que os níveis de cafeína em 
energéticos trazem riscos sérios à saú- 
de", afirma o grupo. 

Em carta à comissária da FDA, 
Margaret Hamburg, os médicos argu- 
mentam que os fabricantes não con- 
seguiram seguir as exigências de se- 
gurança requeridas, especialmente no 
que toca a crianças e jovens. O grupo 
pede que a agência reguladora restrin- 
ja o conteúdo de cafeína nos produtos 
e exija que a embalagem dos produtos 
tenha o conteúdo da substância. 

Os fabricantes insistem que seus 
produtos são seguros e que os níveis 
de cafeína, um estimulante, são equi- 
valentes aos de outras bebidas muito 
consumidas, como o próprio café. 

A FDA afirma que é seguro o con- 
sumo de cerca de 400 mg de cafeína 
por dia, ainda que muitos especialis- 
tas afirmam que a maioria dos adultos 
pode consumidor 600 mg ou mais sem 
prejuízos. Uma xícara de café Starbu- 
cks com 470 ml tem 330 mg de cafeí- 
na, quase o dobro de energéticos com 
o mesmo volume. 

Na carta à FDA, o grupo de pes- 
quisadores também destacou que os 
fabricantes anunciam os produtos de 
forma agressiva aos jovens. 

Nos últimos anos, o número de visi- 
tas a hospitais Hgadas ao consumo de 
energéticos cresceu muito nos EUA. 
Em 2011, houve 20.783 visitas à emer- 
gência hospitalar nas quais o energéti- 
co era a causa do problema de saúde 
ou fator contribuinte. Em 2007, foram 
10.068. Os problemas tipicamente liga- 
dos ao excesso de consumo de cafeína 
incluem ansiedade, dores de cabeça, 
batimentos cardíacos irregulares e in- 
fartos. 

"REFRIS" SÃO LIGADOS A 180 
MIL MORTES POR ANO 

O consumo de refrigerantes, su- 
cos industrializados e outras bebidas 
açucaradas podem estar associados 
à cerca de 180 mil mortes por ano no 
mundo, de acordo com uma pesquisa 
apresentada nesta semana no con- 
gresso da Associação Americana de 
Cardiologia. 

Os autores da pesquisa usaram da- 
dos do estudo "The Global Burden of 
Disease" (literalmente, "O Peso Global 
da Doença") de 2010 e relacionaram a 
ingestão de bebidas açucaradas a 133 
mil mortes por diabetes, 44 mil mortes 
por doenças cardiovasculares e 6.000 
mortes por câncer. Cerca de 80% des- 
sas mortes ocorreram em países de 
rendas média e baixa. 

Especialistas afirmam que o con- 
sumo dessas bebidas pode gerar re- 
sistência à insulina e levar ao diabetes 
tipo 2, além de aumentar o risco de 
obesidade. 

Os pesquisadores calcularam as 
quantidades consumidas dessas bebi- 
das por idade e sexo, os efeitos desse 
consumo na obesidade, no diabetes e 
o impacto das mortes relacionadas a 
essas doenças. 

A América Latina e o Caribe tiveram 
o maior número de mortes por diabetes 
relacionadas ao consumo de bebidas 
adoçadas em 2010. Entre os 15 países 
mais populosos, o México teve a maior 
taxa de mortes por causa da ingestão 
das bebidas. 

A Associação Americana de Car- 
diologia recomenda que os adultos 
consumam menos de 450 calorias por 
semana de bebidas adoçadas. 
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Felipào assegura Nepar para seleção brasileira 

<>> 

Imperatriz sobe para 

segundo lugar na tabela 

Neymar Jogou os 90 minutos contra a Itália. 

Neymar foi preservado de entrevistas an- 
tes de o Brasil empatar por 2 x 2 com a 
Itália, na quinta-feira (21), na cidade suí- 

ça de Genebra. O técnico Luiz Felipe Scolari se 
encarregou de falar por ele - sempre de forma 
positiva, rebatendo todas as críticas. A proteção 
do comandante é vista como uma solução para 
o atacante do Santos vingar também na seleção. 

"Tenho conversas normais com o Neymar, 
de dia a dia, perguntando sobre a vida no Santos 
e tudo o mais. Além disso, digo a ele que estará 
menos exposto na seleção do que no seu clube, 
onde tem diversos compromissos fora de cam- 
po. Acho que ele entendeu que terá proteção 
para se sentir mais resguardado aqui", comen- 
tou Felipão. 

O objetivo do treinador é deixar Neymar tão 
à vontade quanto na Vila Belmiro. Para ganhar a 
confiança do jogador, Felipão tem até dado con- 
selhos que vão além das cobranças para marcar 
mais e ceder menos a marcações adversárias. 

"Em outro dia, de madrugada, ficamos falando 
de investimentos, do que você precisa fazer para 
ter uma segurança maior no futuro. São coisas 
que muitas vezes não parecem normais para um 
técnico dizer, mas faço os comentários porque 
tenho vivência", contou Felipão. 

Para ganhar uma segurança maior no futuro 
- ou seja, na Copa do Mundo de 2014 -, o técnico 
da seleção brasileira ainda tenta adotar estraté- 
gias táticas semelhantes àquelas utilizadas por 
Muricy Ramalho no Santos. Neymar tem corres- 
pondido, na avaliação de Luiz Felipe Scolari. 

"Fiquei muito contente quando vi a forma 
dele se comportar na hora de marcar a Itália. O 
Neymar introduziu no seu currículo a recompo- 
sição de jogo, á volta ao setor de meio-campo 
para ajudar a equipe. Isso é resultado do nos- 
so dia a dia, do que a gente vai minimamente 
conversando. Ele é um jogador muito centrado, 
equilibrado, que mostra o desejo de auxiliar a se- 
leção", exaltou o protetor Felipão. 
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Jogador Llndoval no lance do Jogo que levou o Imperatriz à vitória 

Carla Dutra 

Com a vitória de 1 a 0 em cima do Ma- 
ranhão, o time do Cavalo de Aço segue em 
segundo lugar no Campeonato Maranhense. 
O jogo foi realizado na noite desta quinta-feira 
(21), no Estádio Frei Epifânio, onde o jogador 
Toninho foi considerado herói com a marca- 
ção do único gol da partida. 

Agora o time "mais querido" segue para o 
segundo jogo da semi-final com a vantagem 
do empate para seguir tranqüilo na competi- 
ção. Já o time do Maranhão tem que vencer o 

Imperatriz para poder se classificar. As duas 
equipes se enfrentam no próximo domingo 
(24), às 17 horas no estádio Nhozinho Santos 
em São Luís. 

Com essa vitória, o Imperatriz chega aos 
17 pontos, sendo contabilizados 9 jogos, ten- 
do apenas 2 empates e duas derrotas e che- 
gando a 5 vitórias. O time que segue líder na 
competição é o Sampaio Corrêa, que perdeu 
sua invencibilidade na partida desta quinta- 
feira, por 1 a 0 do Bacabal. Com a derrota, o 
Sampaio fica apenas com um ponto de dife- 
rença do Imperatriz na tabela. 

Sem Neymar e Montillo, Giva brilha e 

Santos vira diante do Mirassol 

Mesmo sem apresentar um grande fute- 
bol, o Santos, desfalcado de jogadores im- 
portantes como Cícero, Montillo e, principal- 
mente, Neymar, venceu o Mirassol, por2x 1, 
na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro. 
O Leão da Alta Araraquarense saiu na fren- 
te com André Luís, mas viu Giva marcar os 
dois gols que decretaram a virada do Peixe. 

O triunfo fez os santistas subirem para a 

segunda colocação, com 27 pontos. O Mi- 
rassol se manteve na 15a posição, com ape- 
nas 12 pontos ganhos. 

Na próxima rodada, os alvinegros fazem 
o clássico com o Palmeiras, domingo, às 16 
horas (horário de Brasília), no Pacaembu. 
No mesmo dia, o Leão da Alta Araraquaren- 
se visita o Mogi Mirim, às 18h30. no Romil- 
dão. 
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W 
Madure!ra x Bota Fogo 

18h30 - Cons. Gatváo 
Duque de Caxias x Fluminense 

18h30 à definir 

Boa Vista x Flamengo 
18h30 à definir 
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Os produtos da FAZENDA PURO LEITE 

proporcionam à sua família 

um alimento nutritivo e saudável 
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