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CONFIRA OS CUCKS DA GATA 

BRENDA RODRIGUES 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

O Jornal correio Popular está contratando representante comercial 

com experiência. Interessados, deixar currículo na rua Codofredo 

Viana, 152 - Centro, em horário comercial. 

Telefone: (99) 3525-4043 
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uujtnus lurani ooiiaos com a venoa mcua ae tendo a mesma substância. 
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Por dinheiro 
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O suspeito de ser o mentor dos assassinatos do próprio pai, da tia e da prima, 
Jimmy Robert, de 33 anos. confessou à polícia na noite desta quarta-feira (23) 
ter sido o mandante dos crimes contra a família Belota, que ocorreram na última 
terça-feira (22), nas Zonas Sul e Centro-Oeste de Manaus. Segundo o titular 
da Delegacia Especializada em Homicídios e Seqüestras (DEHS), Divanilson 
Cavalcanti, no final da noite, Jimmy confessou ter planejado a morte do pai 
Roberval Roberto de Brito. 63 anos, da tia Maria Gracilene Belota, de 55 anos, 
e da prima Gabriela Belota, de 26. Os outros dois suspeitos, Rodrigo de Moraes 
Alves, de 19 anos, e Ruan Pablo Bruno Cláudio Magalhães, já haviam con- 
fessado participação. Conforme o titular da DEHS, Divanilson Cavalcanti, os 
trabalhos da polícia em relação ao caso se concentraram, durante toda quarta, 
na acareação para averiguar detalhes conflitantes entre os depoimentos dos 
supostos autores. 

POPULAR 

De plástico Dhomini 

Uma amostra da primeira tela de plástico 
flexível e resistente do mundo é apresen- 
tada por um engenheiro da Plaslic Logic. 
Ateia, que pode ser monocromática ou 
colorida, pode ser usada como e-paper, 
usada na construção de tablets ou equipar 
dispositivos móveis mais resistentes. O 
engenheiro Daniel Baum mostra a tela, que é baseada em Transistor 
de Película Fina (TFT, na sigla em inglês), uma variação da tecnologia 
LCD. Ateia, que pode ser monocromática ou colorida, pode ser usada 
como e-paper e usada na construção de tablets. 

Autorizada 

A Justiça argentina autorizou o 
casamento de uma jovem com 
um homem sentenciado a 13 
anos de prisão pela participa- 
ção no assassinato de sua irmã 
gêmea em 2010. A juíza Gabriela 
Zapata, cidade de Pico Truncado 
(a 1.572 quilômetros de Buenos 
Aires), autorizou o enlace civil 

após realizar estudos psicológicos em Edith Casas, de 22 anos, noiva 
de Víctor Cingolani, que cumpre pena por seu envolvimento na morte 
de Johana Casas. A mesma juíza havia suspendido o casamento 
no mês passado após uma apresentação judicial dos pais da jovem, 
que se opõem ao casamento. Fontes judiciais citadas pela imprensa 
local indicam que os estudos realizados em Edith determinaram que a 
moça "não apresenta disfunção psicológica ou mental que lhe impeça 
de contrair matrim6nio,'. 

m 

Sabrina Sato, 31, finalmente falou sobre a participação de Dhomini, 40, 
no "BBB 13" (Globo). A apresentadora --e agora atriz- afirmou que não 
chegou a ver o ex-namorado no reality show. "Juro que não vi nenhu- 
ma cena dele no programa", contou em entrevista ao Yahoo. "Estou 
fazendo um filme. E é tudo á noite, a gente vira a madrugada." Mesmo 
assim, ela disse não acreditar que ele tenha arrancado os dentes de 
um cachorro com um machado, conforme contado pelo goiano durante 
o confinamento. "Deve ser mentira", afirmou. "Quando convivi com ele, 
não parecia ser esse tipo de pessoa. Mas. se for verdade, acho que ele 
mereceu sair. Não gosto de quem maltrata bicho." Sabrina diz ainda 
que não acha ruim, mas prefere não ser questionada a respeito do ex 
—ela e Dhomini mantiveram um relacionamento quando participaram 
do "BBB3", em 2003. "Não é que é chato, só um pouco complicado", 
avaliou. "Porque é algo que aconteceu há uma década. Eu tinha 21 
anos, não sabia nada da vida." 

COLUNA □□ SANCHES 

ESTACIONAMENTO GRATUITO EM "SHOP- 
PING" 

Leitor pergunta-me "a respeito da liberação da co- 
brança da taxa de estacionamento em 'shoppings' 
do Maranhão". Primeiro, vou falar para o leitor do 
que é DESEJO ou VONTADE e, segundo, do que é 
LEI ou DIREITO. 
DESEJO/VONTADE - Praticamente todo consu- 
midor -- sobretudo aquele que tem automóvel 
ou outro veiculo com o qual vá a um "shopping" - 
gostaria de que nenhum estabelecimento comercial 
cobrasse taxa de estacionamento. Mas isso é só 
desejo, vontade, aspiração. Eu estou entre os que 
desejam mais facilidades e menos custos para 
quem compra, para aquele que é consumidor, 
cliente. 
DIREITO / LEI - Desconheço lei maranhense apro- 
vada que proíba ou acabe com a cobrança de taxa 
de estacionamento em "shoppings". Das diversas 
leis que soube que foram aprovadas em alguns 
estados e municípios elas terminaram por ser con- 
sideradas inconstitucionais, nulas de pleno direito, 
sem validade alguma - a não ser a de terem se 
tomado exemplos de ignorância dos parlamen- 
tares e de má assessoria dos legisladores que 
apresentaram as leis e de seus pares e os próprios 
Poderes Legislativos que as aprovaram. Mesmo 
que sejam em benefício de um grande número de 
pessoas, ainda assim as leis não eram... legais. 
O BURACO É MAIS EM CIMA - No Brasil, só 
quem tem competência para elaborar leis sobre 
cobrança ou não de taxa de estacionamento em 
"shoppings" e outros estabelecimentos empresa- 
riais é a União. Estados e Municípios NÃO podem 
legislar sobre essa matéria. Trata-se de assunto 
da alçada do Direito Civil e Direito do Consumidor, 
portanto, afeto à esfera legislativa maior, federal. 
Claro, os parlamentares (vereadores e deputa- 

dos estaduais) podem discursar, criticar, sugerir, 
reclamar, se esbaldar e fazer sua média com os 
donos de veículos na tribuna de suas respectivas 
Casas Legislativas (Câmara de Vereadores ou 
Assembléias Estaduais). Mas o buraco é mais em 
cima, quer dizer, o direito ou dever, a atribuição 
ou competência de elaborar leis acerca dessas 
taxas é da União, vale dizer, da Câmara Federal, 
do Senado Federal ou de proposição vinda da 
Presidência da República, que é o Poder Executivo 
federal. É igual a criar feriados; nem município nem 
estado tem competência de CRIAR feriado, apenas 
podem DECLARAR feriados, dentro dos limites 
já estabelecido em legislação federal. (Em outra 
coluna tratarei disto). 
O QUE É - Um "shopping" é um centro de compras 
(como está na origem de seu nome em inglês - 
"shopping center") cuja propriedade é privada, 
cujos donos são pessoas (físicas ou jurídicas) 
particulares. Esses centros comerciais reúnem uma 
diversidade de lojas e estabelecimentos /empre- 
endimentos outros (barracas estilizadas, pontos 
de vendas de variada forma etc.), que oferecem 
produtos e serviços também diversos, desde ali- 
mentos e vestuário a até cinemas, boates, escolas, 
parques de diversão. 
A "MÃO INVISÍVEL" / O MERCADO - Há 237 
anos o economista Adam Smith, nascido na Es- 
cócia, escreveu um livro em que falou de uma tal 
"mão invisível", que regularia o tal do "mercado", 
que são as relações de compra e venda, os negó- 
cios, a oferta e a demanda (procura). Pois bem: 
sendo de propriedade privada, a administração de 
um "shopping center" pode legalmente instituir taxa 
para o consumidor ou freqüentador que estacione 
seu veículo no espaço do "shopping" destina- 
do para isso. "Instituir" uma taxa significa que o 
"shopping" pode cobrá-la, aumentá-la, reduzi-la, 
dispensá-la... dependendo do que a "mão invisível" 
do mercado recomendar: Se os negócios vão bem, 
pode reduzir, dispensar; se os negócios não vão 
bem, se a concorrência não cobra taxa, se isso e 
se aquilo, o "shopping" pode tomar a decisão que 
a inteligência empresarial de seus administradores 
recomendar. Claro, se uma decisão judicial declarar 
que a taxa está exorbitante, muito cara, fora dos 
padrões, ou não corresponde à oferta de segu- 
rança obrigatória, neste caso o "shopping" tem de 

Edmilson Sanches 

reduzir a taxa. 
LIBERALIDADE - "Shopping" cobrar taxa é um 
direito; é legal. Não cobrar taxa. repito, é uma 
decisão mercadológica, uma liberalidade, ou seja. 
uma atitude que se adota ou uma decisão que se 
toma em favor de algo ou alguém, sem nenhuma 
obrigação legal de ter referida decisão ou de tomar 
essa atitude. Não será fácil chegar-se a uma lei 
que isente consumidores e freqüentadores da 
cobrança de taxa de estacionamento em qualquer 
estabelecimento privado que oferte produtos ou 
serviços. Basta imaginar a seguinte situação, ainda 
que forçada: uma pessoa trabalha em um prédio 
situado em frente a um "shopping". Ele coloca seu 
carro no estacionamento do "shopping" e deixa-o 
lá até buscá-lo após o horário de trabalho. Você 
admitiria isso em uma propriedade sua? Sabe-se 
que a atividade de um "shopping" não é alugar va- 
gas para estacionamento, mas esta facilidade é um 
agregado, um "plus", para atrair o consumidor. 
AJOELHOU, TEM DE REZAR - Se for comprovado 
que um automóvel foi furtado, roubado ou sofreu 
danos, o "shopping" ou qualquer estabelecimento 
privado que oferte estacionamento gratuito ou 
cobrado tem a obrigação de reparar o dano e de 
indenizar o proprietário. As Leis federais brasileiras 
obrigam a isso. Não adianta um "shopping" se des- 
culpar: se ajoelhou, tem de rezar; se ofertou vagas, 
tem de se responsabilizar pela segurança de todo 
e qualquer veículo que ali estacione. Até danos 
provocados pela natureza, como chuva ou granizo, 
o estabelecimento tem de pagar. Vai protestar, vai 
recorrer, vai estrebuchar. mas. ao final, a Lei e a 
jurisprudência vão estar a favor do consumidor 
proprietário do veiculo. A lei entende que estacio- 
namento é lugar onde se presume estar o veiculo 
em segurança, livre de sumiços e de danos, sejam 
estes provocados por pedaços de gelo vindos do 
bom céu. sejam por balas perdidas disparadas por 
gente ruim aqui na terra. 
Assim, se, de um lado, a Lei já obriga à reparação 
dos danos, do outro lado, em "compensação", ela 
não proibe (pelo menos ainda não) a cobrança de 
taxa que possa assegurar a proteção do bem e 
cobrir o valor das eventuais perdas. 
Por enquanto, é isto. Mais dúvidas, envie cartas 
para a redação ou mensagem para o endereço 
postal ou eletrônico abaixo. 

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

- ARTICULAÇÃO 
Um grupo dos PMdebistas que 
está no comando do partido já 
começou a se articular em busca 
de um novo nome para concorrer 
a uma vaga de deputado estadu- 
al nas eleições de 2014. O grupo, 
que busca uma pessoa que intera- 
ja com a população jovem, tem um 
sobrenome de impacto e é filho de 
um grande empresário da cidade. 
Façam suas apostas! 

- 'SUSPEITO' 
Intencionalmente, ou não, um dos 
filhos de um dos maiores empresá- 
rios da cidade está fazendo parte da 
criação e implementação do PMDB 
Jovem em Imperatriz. A primeira 
suspeita do jornal tem realizado reu- 
niões com a juventude elitizada da 
cidade a fim de promover e divul- 
gar as propostas do 'novo' partido. 
Até um grupo no Facebook foi cria- 
do para ampliar os debates entre a 
liderança do partido e os jovens. O 
grupo ainda está meio tímido (ape- 
nas 180 membros), mas possui uma 
participação intensa dos membros. 

- CINEGRAFISTA 

O cinegrafista da TV Cidade de São 
Luís, Wadson Costa Rodrigues, 
o "Cof Cof", de 32 anos, foi morto 
na noite desta quarta-feira (23), na 
Praça da Saudade, bairro da Madre 
Deus. 
Segundo informações do Disque- 
-Denúncia, "Cof Cof foi abordado 
por dois homens em um carro preto 
e atingido com nove tiros. O cine- 
grafista chegou a ser levado para 
o Socorrão, porém não resistiu aos 
ferimentos. 

- SOLUÇÃO 
O deputado federal Chiquinho Es- 
córcio se reúne nesta sexta-feira 
(25) com o ministro do Trabalho, 
Brizola Neto. Na pauta da reunião, 
estará o grave problema que vem 
acontecendo na Delegacia Regional 
do Trabalho de Imperatriz: trabalha- 
dores estão sendo obrigados a dor- 
mir em calçadas debaixo de chuva. 
Todo esse sofrimento é para que 
estas pessoas tirem a carteira de 
trabalho ou deem entrada no seguro 
desemprego. Esperamos que o de- 
putado nos traga uma solução para 
este problema. 

- CALOTEIRO 
O ex-candidato a vereador Pastor 
Alex (PR), que era apoiado pelo 
deputado federal Davi Júnior (PR), 
além de ter tido as suas contas de 
campanha reprovadas pelo TRE- 
-MA, também está sendo acusado 
de ter dado calotes em algumas pes- 
soas que trabalharam na sua cam- 
panha. Uma professora do município 
de Imperatriz fez graves denúncias 
contra o ex-candidato. Segundo ela, 
Pastor Alex teria lhe feito a promes- 
sa de uma assessoria na Câma- 
ra de Vereadores no valor de R$ 2 
mil mensais. O curioso é que o ex- 
-candidato fazia compromissos sem 
saber nem se seria eleito, o que de 
fato aconteceu. 
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►TRÊS HOMICÍDIOS 

Acusado é preso pela Polícia Militar 
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'Bostlnha' foi encontrado cm uma casa com mais dois homens 

Antônio Pinheiro 

Uma operação do GOE (Grupo de Ope- 
rações Especiais e Força Tática) con- 
duzida pelo comandante do 3o BPM, 

Gel. Edeilson Carvalho, na manhã de ontem 
(24), conseguiu prender um dos homens mais 
procurados nos últimos meses pelas policias 
do Tocantins e Maranhão. Francisco Vieira 
dos Santos, mais conhecido por 'Bostinha', é 
acusado de participação em três homicídios 
em 2012, sendo dois realizados em Imperatriz 

r ■ 

e um no Tocantins. 
A prisão aconteceu em uma residência da 

rua Niterói, região do Porto da Balsa. Além de 
'Bostinha', foram presos Alan Wesley Sobri- 
nho Machado e Leandro Almeida Costa, na 
casa, os policiais encontraram uma porção de 
droga. Contra Alan Wesley havia um manda- 
do de Busca e Apreensão e contra Francisco 
Vieira havia, além desse, um de Prisão Pre- 
ventiva. O Mandado de Prisão de 'Bostinha' 
é da Justiça do Tocantins, expedido pelo Juiz 
Ocelio Nobre da Silva, Comarca de Itaguatins. 

Policia Civil prende mulher e apreende dois 

menores infratores em Bacabal 

m 

Os infratores foram presos na residência da comparsa, 
Investigadores da Polícia Civil de Bacabal 

apreenderam, na noite de quarta-feira (23), 
dois adolescentes, Eles foram detidos após 
roubarem duas jovens no centro da cidade. 

De acordo com informações policiais, dois 
menores, um de 16 anos e outro de 17 anos, 
estavam em uma moto modelo Fan preta, 
quando abordaram suas vitimas com uma 
faca e roubaram dois celulares. 

Logo após, a polícia conseguiu prender os 
infratores na residência da comparsa. Karo- 
lainy Silva Costa, de 21 anos, localizada na 
Vila Pedro Brito. No local, foram apreendi- 

Karolalny Silva. 
dos os dois celulares e a moto. A faca usada 
para ameaçar as vítimas estava escondida no 
quintal do imóvel. Os três foram conduzidos 
para a Delegacia Regional de Bacabal. 

De acordo com o delegado Regional Ja- 
der Alves, foi feito um auto de apreensão de 
menor infrator contra os adolescentes. Já a 
mulher foi autuada em flagrante pelo crime de 
receptação e será encaminhada para o Pre- 
sidio Feminino de Alto Alegre, onde ficará à 
disposição da Justiça. Os objetos roubados 
foram recuperados e devolvidos para os pro- 
prietários. 

Presa dupla suspeita de ter estuprado 

uma idosa de 89 anos em Grajaú 

Os suspeitos de terem violentado sexu- 
almente uma idosa de 82 anos, no municí- 
pio de Grajaú (a 580 km de São Luís), estão 
presos. Djalma de Sousa Teles Júnior e um 
adolescente de 17 anos ainda agrediram o 
esposo da vítima, que tem 89 anos. O crime 
ocorreu na madrugada do dia 22, no povo- 
ado Bela Estrela, zona rural do município. 

O esposo da vítima presenciou toda a 
ação contra a mulher, que foi amarrada e 
sofreu atentado violento ao pudor. De acor- 
do com informações da policia, os dois mo- 
ram próximo à casa da idosa e foram até lá 
para assaltar a residência. Chegaram a le- 

var uma bolsa, uma espingarda e objetos de 
pequeno valor. Depois, violentaram a apo- 
sentada e espancaram o marido da vítima. 

A dupla estrangulou e matou um papa- 
gaio de estimação dos idosos, porque a ave 
começou a gritar durante a ação criminosa. 

Djalma de Sousa foi preso na manhã de 
quarta-feira (23), em um veículo que faz li- 
nha de Bela Estrela a Grajaú, e conduzido 
à delegacia da cidade, onde foi autuado por 
estupro e roubo qualificado. Já o adolescen- 
te foi encontrado no mesmo dia, em casa, 
após o depoimento de Djalma, que informou 
o endereço do comparsa. 

De acordo com a polícia do Tocantins, 
Edeilson foi o autor dos tiros que, em 18 de 
julho de 2012, assassinou o distribuidor de 
cerveja na praia da Belinha, Gercino Camilo 
da Silva. O crime foi praticado com outros dois 
homens que se encontram presos no Tocan- 
tins. Gercino foi morto depois de reagir a um 
assalto, inclusive tendo luta corporal com o 
bandido. 

As duas vítimas de que Bostinha é acusa- 
do de matar em Imperatriz são: Jhonatan Silva 
Leite e Leandro Tomé de Sousa, conhecido por 

Leandrinho da Coronel, assassinado com dois 
tiros no Porto da Balsa, em 28 de maio 2011. 

No momento em que estava sendo apre- 
sentado na Delegacia Regional de Seguran- 
ça. Francisco Vieira dos Santos informou um 
nome falso, dizendo que era Francisco Sousa 
Lima. Os três presos na operação pela PM 
foram ouvidos pelo delegado Fagundes. Alan 
Wesley e Leandro Almeida foram liberados on- 
tem mesmo, já 'Bostinha' foi recambiado para 
o estado do Tocantins onde ficará a disposição 
da Justiça. 

Mais uma clínica de odontologia 

é assaltada em Imperatriz 

Antônio Pinheiro 

Uma dupla vem se especializando em as- 
saltos a clínicas e escritórios na área central 
da cidade. Só neste mês de janeiro, vários as- 
saltos foram registrados, o último aconteceu 
às 16h de ontem (24), na rua João Lisboa, n0 

1091. Um assaltante entrou no Centro Integra- 
do de Odontologia como se fosse um cliente 
indo até a recepcionista e, de posse de uma 
arma, anunciou o assalto. 

Sob a mira de um revólver, a secretária da 
clínica foi obrigada a entregar a quantia de RS 
800 que estava no caixa e um celular. Em se- 

guida, o assaltante se dirigiu aos três clientes 
que estavam na recepção e levou dos mesmos, 
relógio, brinco, anel, corrente, pulseiras, máqui- 
na digital, celular e bolsa contendo todos os do- 
cumentos pessoais de Lorena Venâncio Perei- 
ra Leme. De Manoel do Nascimento e Claudia 
Barbosa foram levados dois celulares. 

O roubo foi registrado da Delegacia de Rou- 
bos e Furtos onde a polícia mostrou a foto de 
um suspeito e as vítimas o reconheceram. Na 
semana passada, outras pessoas identificaram 
o mesmo homem como realizador de outros as- 
saltos a duas clínicas, delitos que foram realiza- 
dos da mesma maneira. 

Mais quatro pessoas são presas suspeitas 

de envolvimento com tráfico 

Em mais uma ação. as Polícias Civil e Mili- 
tar desarticularam mais três pontos de drogas 
em cidades do interior. Foram detidas quatro 
pessoas suspeitas de envolvimento com o trá- 
fico de entorpecentes nos municípios de Ti- 
mon, Cajari e Penalva. Somados as ocorrên- 
cias de quarta-feira (23) já foram sete pessoas 
presas apenas nestes dois dias. 

Após quatro meses de investigação, poli- 
ciais do 3o Distrito Policial de Timon, em con- 
junto com policiais militares da 13a Compa- 
nhia Independente, sediada em Viana, deram 
cumprimento a um mandado de busca e apre- 
ensão na residência de Raimunda Ferreira 
de Sousa, 35 anos, localizada no bairro São 
Francisco, em Timon. 

Segundo o delegado Michel Sampaio, 
titular do 3o DP, durante o inquérito, várias 
denúncias iam chegando à polícia indicando 
que a residência era utilizada como ponto de 
comercialização de drogas. "As denúncias de 
que a residência era ponto de venda eram fei- 
tas tanto por moradores locais, comerciantes, 
como pelos próprios usuários de drogas. A 
ousadia da suspeita era tanta, que teve vezes 
que ela comercializou algumas vezes próxi- 
mos do DP". 

No local, foram apreendidas uma pedra de 
crack; uma porção de maconha e. ainda, uma 
quantia de R$ 1.200 em espécie, vários ele- 
trodomésticos, dentre eles, TV de LED 42, vi- 
deogames, umidificador, DVDs players, além 
de outros objeto. Segundo a polícia, todos os 
objetos foram obtidos com a venda ilícita de 

drogas. 
Raimunda foi autuada por tráfico de dro- 

gas e por lavagem de dinheiro. Ela permane- 
cerá custodiada na sede do Centro de Res- 
socialização Jorge Vieira à disposição da 
Justiça. 

MAIS PRISÕES 
Militares da 13a Companhia Independen- 

te de Viana efetuaram a prisão de Genivaldo 
Serra Veiga, 35 anos, e Cristiane Aires Araú- 
jo, 27. As prisões ocorreram, na quarta-feira 
(23). simultaneamente nas cidades de Penal- 
va e Cajari. Para a polícia, os dois também 
são suspeitos de envolvimento com o tráfico 
de drogas. 

Cristiane Aires foi detida em sua própria 
residência, no povoado Mela Grande, em Ca- 
jari, por volta das 10h, após a guarniçào da 
PM receber denúncias de que uma 'boca de 
fumo" funcionava no local. No interior da resi- 
dência. foram apreendidas 20 trouxinhas de 
maconha já prontas para comercialização e, 
ainda, uma quantia de R$ 138 em dinheiro tro- 
cado, que segundo os policiais, caracterizam 
o tráfico. Após ser detida, ela foi conduzida 
para a delegacia na cidade de Vitória do Me- 
arim, onde foi autuada pelo crime de tráfico. 

Minutos depois, os militares realizaram 
uma abordagem no Bairro Novo, em Penalva, 
onde prenderam Genivaldo Serra, conhecido 
como 'Cabeludo'. Com ele, a PM encontrou 24 
papelotes de crack e três sacos plásticos con- 
tendo a mesma substância. 
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Novas regras a partir de fevereiro 

Hyana Reis 

A partir do dia 2 de fevereiro, os profis- 
sionais da motocicleta devem seguir 
novas regras: ter passado por curso de 

capacitação, usar colete com faixas reflexi- 
vas, trafegar usando antena corta-pipa e pro- 
tetor de pernas. Os que não se adequarem 
poderão ser multados pelo Departamento de 
Trânsito (Detran). 

Com a intenção de melhorar a seguran- 
ça desses profissionais, a medida foi tomada 
ainda em agosto do ano passado pelo Con- 
selho Nacional de Trânsito (Contran), e vale 
para todo o país. O órgão deu o prazo de até 
o dia Io de fevereiro para que motoboys e 
mototaxistas se regularizassem. 

Em Imperatriz, o curso de capacitação já 
foi realizado, segundo João Cleber, substitu- 
to do chefe do 1o Ciretran (Circunscrição Re- 
gional de Trânsito). "Nós não vamos ter ne- 
nhum problema em relação ao cumprimento 
dessa resolução, porque esses profissionais 
já foram treinados e já estão com os seus de- 
vidos certificados". 

Ele garante que, além de Imperatriz, toda 
a região passou pela capacitação. "Os 19 
municípios que correspondem à nossa re- 
gional já foram atendidos pelo Detran". João 
Cleber explica que o curso deve constar na 
carteira de habilitação, "por meio desse cur- 
so. vai constar na carteira desse profissional 
que ele usa o veículo como profissão, que 

esta é uma atividade remunerada". 
Discordando de João Cleber, o motota- 

xista Wilson Sousa afirma que o curso de 
capacitação só atendeu a uma remessa de 
profissionais, e que ele foi um dos que ficou 
de fora. "Estou esperando, porque teve uma 
remessa de curso, e estamos esperando a 
outra remessa". 

O mototaxista garante que aprova as no- 
vas regras, "são boas, porque é para a se- 
gurança do motoqueiro e passageiro", mas 
confessa estar preocupado com o prazo para 
a regulamentação, ele aguarda a compreen- 
são dos órgãos responsáveis, "eu espero a 
paciência e a compreensão do Detran para 
esperar esse curso chegar e nós nos regu- 
larizarmos". 

FISCALIZAÇÃO 
Ao final do prazo determinado pelo Co- 

tran, a Secretaria Municipal de Trânsito (Su- 
tran) e a Polícia Militar serão responsáveis 
por fiscalizar os motociclistas e garantir que 
as normas sejam cumpridas. "Se esse pro- 
fissional estiver trafegando sem esses equi- 
pamentos, e sem estar constando que houve 
treinamento, terá sua moto recolhida para o 
Ciretran, para que ele se regularize", garante 
João Cleber. Os que descumprirem, além de 
terem seus veículos apreendidos, podem re- 
ceber uma multa no valor de R$ 191,54, apre- 
ensão e até a suspensão da CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação). 

Representantes dos jogos escolares dos 

■ > 

municípios se reúnem em marco 

Caria Dutra 

Para discutir como será o andamento das 
etapas dos Jogos Escolares Maranhenses de 
2013 (JEMs), representantes da modalidade 
de Imperatriz e outras cidades se reunirão 
em São Luís no dia 1o março para uma reu- 
nião técnica e lançamento oficial dos jogos. 
Na reunião técnica, serão discutidas todas 
as etapas dos JEMs e os representantes dos 
jogos escolares de cada município poderão 
opinar nas normas e etapas dos jogos. 

Essa é a 41a edição dos Jogos Escolares 
Maranhenses (JEMs), que conta com escolas 
da rede pública e privada. O início da primeira 
etapa estadual acontece entre os dias 3 e 17 
de agosto, tendo as disputas finais da cate- 
goria Infantil (de 12 a 14 anos). Em paralelo a 
isso, a Secretaria de Estado do Esporte e La- 
zer (Sedei) promove a Paralimpíada Escolar. 
Os jogos finais dos JEMs da categoria Infanto 
(de 15 a 17 anos) estão previstos para aconte- 
cer entre 18 de setembro e 4 de outubro. 

Além disso, os campeões dos Jogos Es- 
colares Maranhenses (JEMs), além de serem 
os melhores do Maranhão, ainda poderão 
representar o estado nas Olimpíadas Esco- 
lares. Os campeões disputarão as categorias 
Infantil e Infanto nas cidades de Natal/RN e 
Belém/PA. 

Calendário dos JEMs 2013 
Reunião técnica e lançamento oficial -1703 
Período de adesão (escolas e municípios) 
- até 29/03 
Período de inscrições - de 2/04 a 27/04 
Reuniões regionais - 2/04 e 27/04 
Etapa Metropolitana/Municipal - 1705 a 
30/06 
Etapas Regionais - 1707 a 29/07 
Etapa Inter-Regional (Infantil) - 1708 e 
02/08 
Etapa Estadual (Infantil) - 3/08 a 17/08 
Paralimpíada Escolar-3/08 a 17/08 
Etapa Inter-Regional (Infanto) - 19/09 e 
20/09 
Etapa Estadual (Infanto) - 21/09 a 04/10 

Setran realiza ações para combater 

transporte clandestino em Imperatriz 

A Secretaria Municipal de Trânsito de Impe- 
ratriz (Setran) tem realizado ações para com- 
bater o serviço clandestino de mototáxi na 
cidade. O objetivo é fiscalizar os veículos e 
condutores em situação irregular para assim, 
assegurar legislação de trânsito. 
Segundo o secretário de Trânsito, José de 
Ribamar Alves Soares, desde o dia 16 de 
janeiro, as fiscalizações ao transporte irre- 
gular de passageiros têm sido intensificadas. 
Sobretudo, foram tomadas medidas para ga- 

rantir a qualidade do serviço de mototaxi na 
cidade. 
O secretário ressalta, também, que as pena- 
lidades aos condutores irregulares vão desde 
a advertência verbal, até a apreensão do veí- 
culo e da carteira de habilitação e as multas. 
"Estamos realizando blitz em vários pontos 
da cidade para combater o transporte irre- 
gular de passageiros, principalmente serviço 
de mototáxi clandestino, para isso, nós con- 
tamos com o apoio da Polícia Militar", afirma. 

Gestores escolares se reúnem para 

alinhamento de ações para 2013 

Nesta sexta-feira (25), a Secretaria Municipal 
de Educação (SEMED) realiza, através do 
Departamento Pedagógico, reunião com ges- 
tores, supervisores e coordenadores das 152 
unidades escolares de toda a rede municipal 
de ensino. 
O encontro será realizado no auditório da 
Universidade Aberta do Brasil/ UAB (Praça 
União) e tem cohio objetivo tratar de assuntos 

referentes à jornada pedagógica de 2013. 
"Reuniremos gestores, supervisores e coor- 
denadores com o objetivo de planejar e ali- 
nhar ações que serão realizadas no ano letivo 
de 2013, que tem início com encontro peda- 
gógico com professores de toda a rede muni- 
cipal nos dias 01 e 04 de fevereiro; já as aulas 
terão início dia 5"; explica Ivetilde Delgado, 
coordenadora pedagógica geral da SEMED. 

O Cabo J. Ribamar garantiu que a fiscalização será feita 

Escola de danças realiza mostra de 

arte no teatro Ferreira Gullar 

(Wí íA 
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25 de Janeiro às 20h 

Teatro Ferreira GuUar 

Infomiações:(99)3524-3319 
^ wol/l/ u. rtiucm/dr ydrdniiu que a Tiscaiizaçao sera rena 

As atividades culturais de 2013 no teatro 
Ferreira Gullar se iniciam nesta sexta-feira 
(25) com uma mostra de arte promovida pela 
Escola de Danças Dançarte. A apresenta- 
ção é a aula final do curso de férias ofereci- 
do pela escola, onde os alunos mostrarão o 
que aprenderam em duas semanas intensas 
de ensaios. O evento se inicia às 20h, com 
entrada no valor único de R$ 10 (dez reais) 
vendidos na hora. 

Apresentam-se mais de 30 pessoas, entre 
alunos do curso, bailarinos da escola e com- 
panhias de dança e de teatro da cidade. Den- 
tre os convidados, se destacam a Cia Jesus 
em Cena, Profeta MC. Cia Vida de dança, Cia 
Shekinah e o grupo Loucos por Jesus. A dire- 
tora da escola, Márcia Gabriela, explica como 
será a programação: "A mostra será bastante 
eclética, e, além da dança, performances de 
teatro e música também serão apresentadas, 

Suêile Lima trabalha como psicóloga, mas 
reservou um tempo do seu dia para fazer o 
curso. Ela explica porque resolveu participar; 
"Quando vi o anúncio do curso, achei interes- 
sante porque o pacote disponibilizava a maio- 
ria das categorias de dança que a escola ofe- 
rece, feito em um tempo bem abrangente, que 
poderia oferecer mais qualidade nas modali- 
dades, então poderíamos experimentar um 

Dançarte 

pouco de cada coisa". Sobre o dia da mostra, 
ela é rápida na resposta; "Estou ansiosa por 
esse dia, vou dançar coisas que nunca fiz e 
estou tentando me superar", diz. 

O cantor Profeta MC é um dos artistas con- 
vidados por sua música ser relacionada com o 
street dance, uma das modalidades de dança 
oferecidas no curso de férias. Ele promete fa- 
zer com que o público do teatro não saia de lá 
insatisfeito com seu trabalho: "Vou cantar seis 
músicas de minha autoria e espero que o pú- 
blico se sinta satisfeito com a amostra de arte 
e entenda que em Imperatriz existem vários 
artistas e 'cantores da terra' que não são da 
MPB, mas que fazem um bom trabalho com 
sua arte na cidade e região", afirma catego- 
ricamente. 

Essa é a primeira apresentação da escola 
no teatro, das quatro que estão programadas 
para este ano. Em abril, quando se comemo- 
ra o dia internacional da dança, a Dançarte 
vai trazer bailarinos profissionais do cená- 
rio nacional, incentivando a realização de 
wòrkshops, palestras e mostras com grupos 
de dança de imperatriz e região. A escola 
também já está trabalhando para uma possí- 
vel reapresentação do ballet "Don Quixote", 
além de uma surpresa natalina para o espetá- 
culo anual, no mês de novembro. 
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►MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
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Período favorece doenças respiratórias 

Carla Dutra 

Do mês de dezembro de 2012 até hoje, 
foram registrados na Unidade de Pron- 
to Atendimento (UPA) mais de 1000 

casos de doenças respiratórias que são oca- 
sionadas pelas mudanças climáticas do perí- 
odo. A chegada da chuva na região facilita o 
aumento do índice de doenças respiratórias, 
levando milhares de pessoas, a maioria crian- 
ças e idosos, aos serviços de saúde. 

De acordo com Alexsandro Freitas, diretor 
clínico da UPA. nesse período em que estão 
ocorrendo constantes mudanças climáticas, 
com muitas chuvas, as pessoas começam a 
ter mais problemas respiratórios, dentre eles, 
gripes, pneumonia e infecções de garganta. 
Até a dengue é um problema freqüente nes- 
sa época. Crianças, idosos e adultos, todos 
estão na mira desses problemas. "Nesse pe- 
ríodo, os prontos socorros das cidades estão 
superlotados com essas patologias respirató- 
rias", afirma o diretor clínico. 

O diretor clínico da UPA afirmou que du- 
rante este período já foi registrado 346 casos 
de problemas nas vias áreas superiores, 672 
problemas de infecções de garganta, 141 de 

pneumonia e 177 casos de infecções virais. 
Segundo o diretor, não existe uma prepa- 

ração especifica só para esse período, mas 
todos os prontos socorros estão preparados 
para todas as patologias recorrentes nessa 
época, seja em Imperatriz ou no restante do 
país. "Todos os profissionais que trabalham 
em prontos socorros estão preparados para 
todas as patologias, a qualquer momento do 
ano. Porque não só nesse período podem 
ocorrer essas patologias e, sim, durante o ano 
todo". 

No total, são 42 unidades básicas de saúde 
em Imperatriz que trabalham com o Programa 
Saúde da Família (PSF). Essas unidades são 
distribuídas nos bairros da cidade. Segundo 
Alexsandro, é aconselhável que elas sejam os 
primeiros estabelecimentos procurados pela 
população em caso de suspeita de problemas 
respiratórios, pois não são casos de urgência. 

No posto de saúde, o médico consulta, 
passa a receita e, no ato do diagnostico, o 
paciente já pega o remédio para resolver o 
problema. "As unidades de urgência e emer- 
gência, que são o Hospital Municipal de Impe- 
ratriz (Socorrão), a UPA, o Hospital Regional 
e o Hospital Infantil, devem ser procuradas por 

■ 

Módicos recomendam evitar lugares onde existam aglomerados para prevenir transmissão 

pacientes que já fizeram todo o processo nos 
postos de saúde e que os problemas não fo- 
ram resolvidos, principalmente em casos de 
febre alta, problema de cansaço e falta de ar, 
aí sim, deve dar entrada no pronto-socorro", 
explica Alexsandro. 

Dicas- Para que as pessoas evitem pro- 
blemas respiratórios nesse período, Alexsan- 
dro cita algumas dicas: evitar aglomerações 
quando estiver doente, mesmo que seja uma 
gripe simples, porque isso pode estar con- 

taminando todos os outros que estão com a 
imunidade baixa e não estão gripados; quan- 
do for limpar o ar condicionado e casas, entre 
outros lugares, colocar uma máscara para se 
proteger, porque se estiver com a imunidade 
baixa, as partículas que sobem junto com o 
ar e poeiras podem ser inaladas, provocan- 
do afecção respiratória; tome bastante água 
e evite o contato quente/frio, por exemplo, o 
corpo está quente e você abre a geladeira o 
tempo todo. 

Carnaval de Imperatriz premiará 

os melhores blocos de rua 

Marinha deve intensificar ações M 

preventivas no Carnaval 

Hyana Reis 

Com a intenção de resgatar a tradição dos 
antigos carnavais e estimular os foliões, será 
realizado o III Concurso de Blocos Carnava- 
lescos. A competição é promovida pela Fun- 
dação Cultural de Imperatriz (FMI) e acontece 
durante todo o período da festa do Momo, 9 a 
12 de fevereiro. 

Segundo o edital, lançado na manhã des- 
ta quinta-feira (24), as inscrições devem ser 
feita por um representante do bloco de rua 
durante a concentração da jardineira, que 
acontece na Praça Mané Garrincha de 16h às 
17h40. Serão automaticamente eliminados os 
blocos que se ausentarem durante a folia e se 
algum representante se envolver em brigas e 
badernas. 

O percurso que deve ser percorrido pelos 
competidores é o seguinte: Rua Rui Barbosa 
seguindo pela Godofredo Viana, logo após a 
13 de Maio, Avenida Frei Manuel Procópio, 
rua Rui Barbosa, Coronel Manuel Bandeira, 
chegando, assim, à Praça da Cultura Renato 
Cortez Moreira. 

João Neto, morador do bairro São José, 
disse que pretende reunir os vizinhos e for- 
mar um bloco, "é bom todos nos unirmos para 
curtir o carnaval juntos". Ele afirma que esta 
é uma programação voltada para toda a fa- 
mília, por isso toda a sua comunidade pode 

participar, "muita gente deixa de curtir o car- 
naval por causa dos filhos, mas esse caso é 
diferente porque dá para levar a família toda". 

AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO 
Os melhores blocos serão escolhidos por 

uma comissão julgadora que atribuirá notas 
de 1 a 5. Serão levados em conta a união e 
organização do bloco; a criatividade e origi- 
nalidade de fantasias e abadás; a animação 
dos foliões, inclusive coreografias; e a par- 
ticipação no percurso estabelecido pela or- 
ganização. Durante todo o período de folia, 
serão escolhidos, por dia, os três melhores 
blocos, que receberão um prêmio no valor de 
R$ 1.000. 

OUTRAS COMPETIÇÕES 
Durante o carnaval, também será realiza- 

da a primeira edição do concurso de fantasias 
carnavalescas, que também ocorre entre 9 e 
12 de fevereiro. As melhores dividirão um prê- 
mio de RS 2.400. 

Outra competição é o Concurso de Mar- 
chinha, que ainda está com inscrições aber- 
tas até hoje (25), na Fundação Cultural de Im- 
peratriz, na rua Simplício Moreira, 23. das 15h 
às 18h. Os candidatos só podem inscrever 
composições inéditas. O concurso premiará 
com RS 2 mil o primeiro colocado, com $ 1,7 
mil o segundo, e com RS 1,5 mil o terceiro. 

Welbert Queiroz 

No período de Carnaval, alguns conduto- 
res de embarcações exageram na bebida e 
transformam os veículos fluviais em verdadei- 
ras armas que oferecem riscos a banhistas e 
a si mesmos. A Agência Fluvial da Marinha 
de Imperatriz, prevendo essas possíveis situa- 
ções, deve intensificar suas atividades durante 
esse período de festas. 

O agente fluvial, capitão-tenente Hilquias 
Augusto, conta que essa é uma atividade re- 
alizada todos os anos durante esse período, e 
que as ações são direcionadas para embarca- 
ções de esporte e recreio, "conforme fazemos 
todos os anos. manteremos nosso calendário 
de inscrições navais durante esse período do 
ano. intensificando nossas ações naqueles lo- 
cais onde há maior incidência do uso de em- 
barcações, principalmente embarcações de 
esporte e recreio", afirma. 

O uso indiscriminado de bebidas alcoóli- 
cas e navegações que operam de forma ilegal 
pode gerar acidentes no rio. Os condutores de 
embarcações devem estar atentos para esse 
tipo de comportamento, durante esse ou qual- 
quer outro período do ano, e ao que diz a legis- 
lação no tráfico aquaviário. 

Segundo o capitão Hilquias, no ano pas- 
sado o período de Carnaval foi tranqüilo e por 
este ser um período chuvoso, não apropriado 

para o uso de embarcações, contribuiu para 
a diminuição no uso de embarcações. Ape- 
sar disso, dado ao acréscimo do número de 
inscrições na jurisdição da Agência Fluvial da 
Cidade, há uma perspectiva de que esse uso 
de embarcações seja intensificado. "Teremos 
ação prioritária quanto ao uso indiscriminado 
de bebidas alcoólicas e, posterior, condução 
de embarcações, que é proibida. Caso sejam 
surpreendidos, a embarcação desses condu- 
tores alcoolizados será apreendida, além de- 
les serem encaminhado a uma unidade poli- 
cial", adverte o oficial. 

CUIDADOS 
A principal precaução tomada pela Mari- 

nha de Imperatriz é exigir a obrigatoriedade da 
compra de coletes salva-vidas para embarca- 
ções que fazem transporte de pessoas, pois 
estas não costumam ter número suficiente 
para os passageiros, inclusive para as crian- 
ças, além da exigência de registro e habilita- 
ção para o tráfego fluvial. 

A agência atual é responsável por fiscalizar 
municípios inseridos na área das bacias hidro- 
gráficas do Rio Tocantins. A principal medida 
de segurança para a população, segundo o 
Capitão Hilquias, é exigir a apresentação de 
documentação. "A população deve ver essa 
documentação de registro e habilitação para 
não se colocar em uma situação de risco". 

m 
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Ari Torres e o Vei Teixeira' 

"Estudei em seminário para ser padre, mas aquele não era o caminho". 

Hemerson Pinto 

Ari Torres tem 47 anos, o 'Vei Teixeira, 80, embora tenha 
nascido em 1985. Natural de Grajaú-MA, Arisvaldo Teixeira 
Torres veio com oitos anos para Imperatriz. Jornaleiro, quan- 
do tinha entre 11 e 12, já gostava de fazer a diferença em um 
de suas primeiras profissões. O truque utilizado para vender 
mais era oferecer jornais de fora da cidade e do estado. Mas 
como? Não era difícil naquela época? Para Arisvaldo não. "Eu 
vendia jornais na rodoviária de Imperatriz. Quando chega- 
va ônibus de fora eu oferecia o jornal daqui e perguntava 
se a pessoa tinha jornal de fora. Se dissesse que sim per- 
guntava se havia lido e assim a gente trocava". O pequeno 
jornaleiro conseguia exemplares de diários do Pará, São Pau- 
lo e outros estados brasileiros. 

Dos nove irmãos. Ari Torres é o único radialista. O único 
que tentou a vida artística, cantou ou fez imitações em circos 
que passavam pela cidade. Venceu show de calouros entre 
seus 15 e 16 anos, imitando o cantor Sidney Magal. Foi Office 
boy, na época que aconteceu um incêndio na Rádio Imperatriz 
e o Studio foi mudado para o prédio onde funcionava o escri- 
tório que ele trabalhava. Passou a ter contato com os radialis- 

tas e, em pouco tempo, fazia comerciais na rádio. Ari também 
trabalhou em portas de lojas divulgando promoções. Nesse 
tempo, já havia deixado o seminário. "Roberto Chaves me 
convidou para gravar um comercial da Tela Elétrica, foi 
o começo. Passei a fazer parte da equipe de comercial e 
mais tarde já dava os resultados dos jogos de todo o Bra- 
sil". Foi quando ganhou o nome Ari Torres. 

Em uma temporada em Barra do Corda, criou o perso- 
nagem 'Vei Teixeira'. "Um homem nordestino, experiente, 
com bastante humor, sofrido, porém com alegria e o pra- 
zer de ser feliz, de viver". Em 1986 recebeu o convite de 
Moacyr Espósito para a Rádio Imperatriz. "Na Rádio Impera- 
triz, fazia o Terreiro da Fazenda com 'Vei Teixeira' e 'Tarde 
Sertaneja' com Ari Torres". Na oportunidade, implantou nas 
programações da Rádio o estilo musical sertanejo, na época 
considerado mais atual, como a dupla João Mineiro e Marcia- 
no. 

Pelo Brasil, Ari Torres levou sempre dois programas para 
as rádios: Foi assim em Cuiabá e Cáceres-MT, Mossoró-RN, 
Fortaleza-CE, Goiània-GO e Marabá-PA. Em 2001, foi a São 
Paulo, onde passou nove anos. Fez trabalhos de rua e parti- 
cipou de uma peneira para o programa A Praça é Nossa, do 

í : V 

SBT. Entre 116 candidatos ficou em 4o. Até hoje. ele e nem os 
outros foram chamados. Ari Torres e seus personagens subi- 
ram em palanques políticos de candidatos na região. 

No ano passado, foi convidado para interpretar dois per- 
sonagens no filme 'Marília - amor pra 400 anos", produção 
em homenagem aos 400 anos de São Luís-MA. Ari Torres deu 
vida a José de Ribamar e Tropa. Hoje se dedica a contrato 
com empresas para comerciais de TV. seja com o 'Vei Teixeira' 
ou outros personagens. 
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MEDITAÇÃO "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." (2 Pedro 5:6.7) 

DANÇANDO 

Uma galera bonita e de alto astral se divertiu na festa da noite da "Minissaia", que rolou 
na última sexta-feira (18) em uma casa noturna, animada pela dupla Juliano Reis e Jordão e 
pelo Dj Fábio Pontes. Confira flashes! 
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Caruline Fialho e Anoerson CâsaiK Uíivber uiinha e- Marina oure. 

POUCAS & BOAS 

Em contagem regressiva, a Feijoada do Oliveira acontece neste sábado, no Ritz Restauran- 
te, e promete reunir beldades da "Terra do Frei". 

Os foliões da city c rcgiõo já estão se preparando para uma noite de muita diversão e 
alegria, na segunda prévia do bloco Só te Pegando, que traz para o corredor da folia 
a banda baiana Oz Bambaz c a participação de convidados especiais dia 02 de Feve- 
reiro. 

Personalidades vips prometem se esbaldar na badalada Feijoada - Samba, Feijão á Folia 
promovida pela top Janaina Reis, que acontece no dia 02 de fevereiro. A festa, que é open 
bar, será enaltecida com o grupo de samba "Espinha Bacalhau" da capital maranhense. 

A Construtora Inovatec, que lançou com sucesso o mega empreendimento de moradia 
"Exclusive Residencial" cm Imperatriz, entrega, neste final de semana, mais um ma- 
jestoso empreendimento cm Palmas (TO) com a participação de ator global. 

Consolidando a política de resgate e valorização das tradições do carnaval de rua, a Fun- 
dação Cultural de Imperatriz promove a quarta edição do Concurso de Marchinhas Carna- 
valescas. Mais de 50 composições já foram apresentadas no palco da Praça da Cultural nos 
últimos carnavais e a promessa é que o nível suba coda vez mais. As inscrições para a edição 
deste ano seguem abertas até o dia 25 de janeiro. 

<4? 

CÂMERAS DE SEGURANÇA 

A importância do sistema de cámeras de segurança, ou circuito fechado 
de TV (CFTV) , instalados em pontos estratégicos é fundamental para 
indústrias, empresas, residências e condomínios, sendo um dos equipamentos 
eletrônicos de segurança mais utilizados na proteção. Esses equipamentos 
permitem que se tenha a visão de locais isolados ou que estejam fora do alcance do 
Porteiro ou mesmo do corpo de Segurança, e tem como uma de suas vantagens 
principais o seu custo x beneficio. 

Através da implantação do sistema de cámeras. as pessoas podem prevenir e até inibir 
atos de vandalismo ou qualquer outro delito que possa ocorrer no lado interior ou exterior das edificações. Através das 
cámeras. se tem uma visão global do patrimônio, visto que elas estão alerta 24 horas por dia.? dias na semana e em tempo 
real. Sendo, este, considerado, "vigia eletrônico" que fica sempre atento e de "olho" no que acontece. 

O sistema deve ser completo, ou seja, todas suas cámeras devem possuir gravação, serem monitoradas e estarem 
em pleno funcionamento, para que quando necessitem das imagens, estas possam ser utilizadas. O registro e a visualização 
dos pontos estratégicos ampliam sobremaneira a segurança de uma propriedade, permite reconhecimentos e registra fatos e 
atos de como e quando ocorreram. Podendo ser usado como prova criminal. 

Para ler um bom sistema de segurança através de cámeras é necessário um analise de todo o local por técnicos 
especializados. Com avaliação dos pontos vulneráveis e dentro dessas características, cs profissionais realizaram a 
instalação do sistema de monitoramento O circuito de CFTV TV Digilal permite melhorias na segurança do ambiente. A 
visualização cas imagens captadas pelas cámeras. podem ser feilas no local ou remotamente através da internet. Conta 
ainda, com a facilidade do seu funcionamento, qualquer pessoa ou funcionário treinado poderá monitorar um grande número 
de cámeras. 

COM SEGURANÇA NÀO SE BRINCAf 
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Alarmes WtfnHferiSNW#PfcWfcWf Cerca Elétric 
Circuito Fechado de TV • Cámeras - iWèrfbne e Feclíadfe Eletrônica 

(99) 3525-7215 / 8154-3237/ 9157 

www. centra/a/arme. com. br / centra/a farme@hotmai/. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhâo 
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DROGARIA EXTRA FARMA (AV. CETULIO VARGAS) 
DROGARIA M. M. FARMA (RUA PETRONIO PORTELA, 513 - BOCA DA MATA) 

DROGARIA BOM PREÇO (AV. BERNARDO SAYÂO) 
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Tudo pode Piorar 

O pai chama a filha para uma conversa séria: 
- Não gostei do seu namorado. Ele é chato, grosso e muito burro, não quero isso pra 

você, filha, merece algo melhor. 
- Ah, pai! - responde a menina - Ele é muito mais inteligente do que você pensa: 

Faz apenas três meses que estamos saindo e ele já me curou daquele sangramento 
que eu tinha todo mês... 

Ajudando a velha chata 

Uma velha chata, mas muito chata mesmo, encontra o vizinho no ponto de ônibus 
e pergunta: 

- O senhor sabe que eu posso tomar para ir no cemitério? 
E ele responde: 
- Veneno, minha senhora, Veneno! 

wwcoquetel.com.bVjogos 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

www.coquelel .com br/jogo» 

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

Malhação 
Globo, 17h45 - Orelha concorda em retirar a postagem, 
mas alerta o motoqueiro que o vídeo já pode ter sido com- 
partilhado. Vitor conversa com Rosa sobre seu receio de 
que seu irmão assista ao vídeo de Orelha e descubra seu 
paradeiro. Raquel avisa a Lorenzo que tem o dinheiro para 
comprar sua parte no apartamento e Tatá se preocupa com 
seu pai. Fatinha chega com as crianças da comunidade ao 
Quadrante. Uma moradora da comunidade questiona Ra- 
quel sobre o inicio das obras, e ela desconversa. Lorenzo 
informa a Lia e Paulina que Raquel comprará o apartamen- 
to e a avó das meninas anuncia que deixará a casa. Lia e 
Gil combinam de sair para grafitar na rua, e Ju desaprova. 
Fatinha interrompe a palestra de Bruno para propor uma 
competição de dança. 

Lado a Lado 
Globo, 18h15 - Zé Maria. Laura, Isabel e Guerra convencem 
Praxedes a soltar Jurema. Esther aceita reatar seu roman- 
ce com Albertinho. Edgar conversa com Guerra sobre o en- 

volvimento de Fernando com Catarina e sua preocupação 
com a proximidade entre o irmão e Melissa. Isabel sofre por 
Elias resistir em se aproximar dela. Laura aprecia a matéria 
de Antonio Ferreira sobre a violência contra a mulher. Celi- 
nha avisa a Guerra que Constância oferecerá um jantar de 
noivado para eles. Laura sente ciúmes ao acreditar que Ed- 
gar esteja com Heloísa, e divide sua angústia com Sandra. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Felipe garante a Roberta que ela está sendo 
enganada por seu contador. Nieta não deixa Dino confessar 
o que fez para Roberta. Juliana tenta seduzir Nando. Kiko 
mente para Analú e afirma que os capangas não machuca- 
rão Nando. Roberta rejeita Felipe. Isadora finge não conhe- 
cer Ronaldo e o deixa confuso. Nando foge de Juliana. Ca- 
rolina se enfurece ao saber que Nieta discutiu com Otávio e 
Charlo na loja e resolve ir até a mansão. Felipe sonha com 
Roberta. Roberta procura Dino. Nando e Juliana pensam 
um no outro. Nieta acusa Nando de ter convencido Roberta 
a ficar contra Dino. Semiramis ouve um dos capangas fa- 

lando com o comparsa, antes de seqüestrar Nando. Charlo 
tenta convencer Otávio a procurar Felipe.Vânia diz que aju- 
dará Juliana a seduzir Nando. Roberta flagra Kiko e Nenê 
falando sobre o seqüestro de Nando. Carolina questiona se 
Nieta aceitou suborno de Otávio. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Helô comenta com Barros que Lívia pode 
ter mandado interditar o banheiro para evitar o escândalo 
em seu desfile. Berna culpa Helô por sua separação. Le- 
onor conta para Helô que Drika e Pepeu estão mantendo 
Salete presa. Lena conta para Lívia detalhes sobre o aten- 
tado contra Helô. Russo avisa a Wanda que eles foram inti- 
mados para comparecer à delegacia.Rosângela ganha um 
quarto na boate. Salete e Fatma encontram diversos reci- 
bos de compras entre os pertences de Pepeu e Drika. Isau- 
rinha percebe que Celso conseguiu deixar Raissa confusa 
com as insinuações contra Antonia.Áurea fica desconfiada 
quando Morena diz que nunca se envolveu com drogas. 
Russo e Wanda chegam à delegacia. 

HP Áries 21-03/19-04 
Seus familiares tendem a se sentir invadidos pe- 
las suas ações de mudança no meio. A oposição 
Lua-Vênus alerta para os embates, sobretudo 
territoriais. Procure resolver as divergências atra- 
vés de conversas e consensos! 

b Touro 20-04 / 20-05 
Ainda que esteja certa de suas opiniões, não 
seja tão radical nas relações do trabalho. Lua 
e Vênus se opõem, alertando que isso apenas 
mostra seus pontos fracos, enfraquecendo sua 
imagem. Ouça os diferentes pontos de vista! 

UGêmeos 21-05/21-06 
Ao formarem oposição, Lua e Vênus alertam 
para o perigo dos investimentos arriscados. Ain- 
da que surjam oportunidades de ganhos finan- 
ceiros, é preciso ser responsável. Não seja im- 
pulsiva. mantenha os pés no chãol 

<C Câncer 22-06/22-07 
Lua e Vênus se opõem e indicam que as pesso- 
as tendem a rejeitar a supremacia dos interes- 
ses coletivos sobre aqueles individuais. Esses 
choques de interesse tendem a prejudicar suas 
relações. Exercite a tolerância! 

si Leão 23-07/22-08 
Aspectos que você achava já estarem sob con- 
trole são trazidos á tona pela tensão Lua-Vênus. 
Sua instabilidade emocional afeta sua perfor- 
mance no trabalho, ao mesmo tempo em que 
você tende a centralizar tarefas. Imponha-se! 

IR? Virgem 23-06/22-09 
Os conflitos de interesses tornam este um mo- 
mento delicado para as relações mais próximas. 
A oposição Lua-Vênus. entre suas áreas de ami- 
zades e social, lhe aconselha a ficar mais afasta- 
da até que as coisas melhorem! 

Libra 23-09/22-10 
A tensão de Lua e Vênus indica que atitudes im- 
positivas tendem a lhe deixar desanimada com o 
trabalho. Mesmo que enfrente dificuldades, não 
se deixe abater. Aprenda a lidar com situações 
que lhe pegam desprevenida! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Ao passar por sua nona casa. a Lua se opõe a 
Vênus, trazendo à tona sua sensibilidade, espe- 
cialmente ao lidar com criticas alheias. Não leve 
tudo para o pessoal e evite fazer dramas. Apro- 
veite este momento introspectivo! 

/^Sagitário 22-11/21-12 
Não se deixe levar pela sua sede de novidades. 
A Lua passa por sua oitava casa e se opõe a Vê- 
nus, alertando que você tende a se sentir atraída 
pelo que é proibido. Evite arrependimentos, aja 
com responsabilidade! 

VS Capricórnio 22-12 /19-01 
Sua sétima casa é tensionada pela oposição de 
Lua e Vênus em seu signo. Será preciso apren- 
der a lidar com as mudanças e com as interven- 
ções alheias em sua vida. Cuidado com os atritos 
com as pessoas mais próximas! 

/W Aquário 20-01/18-02 
A Lua desarmoniza sua sexta casa e se tensiona 
a Vênus, ressaltando sua dificuldade de traba- 
lhar em grupo, em função do desconforto com as 
interferências alheias. Saia da defensiva e colo- 
que o coletivo em primeiro lugar! 

K Peixes 19-02/20-03 
Não é momento para ficar se arriscando. A Lua 
passa por sua área social e forma oposição com 
Vênus, lhe aconselhando a pensar melhor antes 
de aceitar todos os convites de lazer e diversão. 
Procure ser mais cautelosa! 
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"Moro aqui há muito tempo, sempre foi assim a situação das ruas 
nesse período chuvoso. Muita lama, difícil para as pessoas passarem. 
Mesmo assim posso dizer que ainda é melhor do que em anos 
anteriores". Juvêncio, comerciante. 

a Bronca-) 

A voz da comunidade 

Santa Inês: Pedras nas ruas para melhorar 

Hemerson Pinto 

A situação de ruas que não oferecem boas 
condições para o tráfego de veículos no 
bairro Santa Inês, já foi apresentada em 

outras edições do Correio Popular. No perío- 
do chuvoso, os moradores reclamam de ruas 
que viram possas de lamas, de buracos que 
aumentam e de serviços de infraestrutura que 
demoram chegar ao bairro. 

"O bairro existe há muito tempo, sempre 
passando por essas dificuldades quando é 
tempo de chuva e poeira e quando chega o 
verão. Já vimos umas máquinas por aqui, mas 

toda vez que chega o inverno fica desse jeito", 
disse a dona de casa, Maria de Sousa. 

Para o entregador de pizzas, Adriano da 
Silveira, a situação no bairro está ainda pior. 
"Não moro aqui, mas tenho parentes que cos- 
tumo visitar. Se alguém daqui pede pizzas á 
noite, e a entrega cai pra mim, já penso logo 
no que vou encontrar pela frente. Tem ruas 
que a moto desliza, se o cara não for bom vai 
pro chão", comenta. 

No trecho sem asfalto da Avenida Indus- 
trial, o vendedor de frutas, José dos Reis, diz 
que também enfrenta dificuldades ao empurrar 
o carro carregado de produtos. "O carro já é 

pesado, e dentro da lama a gente põe mais 
força para não atolara roda. Em algumas ruas, 
botaram pedras. Diminui a lama, mas pra pas- 
sar também é pior", declara. 

A rua da Sombra e a rua São Joaquim es- 
tão entre as ruas que receberam carradas de 
pedras em locais onde meses atrás era pra- 
ticamente impossível trafegar até mesmo de 
bicicleta. A medida paliativa, segundo mora- 

dores, foi a opção encontrada pela prefeitura 
para amenizar os transtornos no período chu- 
voso. 

"Trouxeram várias caçambas e foram co- 
locando nas ruas, nos lugares piores. Estava 
muito pior, hoje a lama não acumula para ficar 
as possas como era antes. Em alguns lugares, 
ainda fica alguma água, mas bem menos que 
antes", afirma seu Juvêncio, 
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Ciclista pedala sobre as pedras na rua São Joaquim. Meses antes, o problema era a lama 
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Cruzamento das ruas São Joaquim e 07 de Setembro: lama acumulada na frente de residências 
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Aonde as pedras não chegaram, moradores tentaram Improvisar com restos de materiais de construção 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Família será indenizada por danos morais devido a overbooking 
O juiz de direito da 22a Vara Cível de Brasília condenou 

a Delta Air Lines e a TAM a pagar, a título de danos morais, 
o valor de R$ 7 mil devido a overbooking, que causou a uma 
família, além de desconforto, aborrecimentos e constrangi- 
mentos, a perda de aulas, de consultas e de dias de traba- 
lho. 

Um casal e dois filhos adquiriram passagens aéreas com 
destino aos Estados Unidos. O retorno deveria ocorrer em 
voo da Delta, direto da cidade de Atlanta (EUA) para Brasí- 
lia, mas a família não conseguiu embarcar devido à venda 
de passagens em número superior a sua lotação. Os pas- 
sageiros tiveram que dormir em Atlanta e, no dia seguinte, 

foram encaminhados para Nova York (EUA), onde embar- 
cariam em um voo da TAM para São Paulo e depois para 
Brasília. Em Nova York, foram avisados de que o voo da 
TAM também estava lotado pelo excesso de passagens ven- 
didas. 

A TAM sustentou a inexistência de overbooking, negou a 
má prestação do serviço e considerou inexistentes os danos 
relatados. A Delta argumentou que as alterações do itine- 
rário de viagem ocorreram por voluntária cessão de seus 
lugares pelos requerentes, não configurando overbooking, e 
que prestou satisfatoriamente a assistência necessária aos 
demandantes, negando o dano e o dever de indenizar. 

Foi realizada uma audiência de conciliação, mas não se 
logrou êxito 

O juiz julgou improcedente o pedido de danos materiais 
e lucros cessantes, pois não foi comprovado o efetivo preju- 
ízo de ordem material. No entanto, julgou procedente o pedi- 
do de danos morais, decidindo que "a assistência fornecida 
mostrou-se evidentemente deficitária. Tem-se que os auto- 
res suportaram danos morais, dada a longa e incerta espe- 
ra. Tal fato. de forma inconteste, tem o condão de ocasionar 
abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, 
constrangimentos que por certo desbordaram os singelos 
limites do dissabor cotidiano". Cabe recurso da sentença. 
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►BENEFÍCIOS 

MDA alerta produtores rurais esquecidos 

Quase 23 mil produtores rurais - do, 
total de 51 mil - em 69 municípios 
no Maranhão, ainda não sacaram a 

primeira de nove parcelas a que têm direito 
do auxilio emergencial "Bolsa-Estiagem", de 
acordo com o Ministério do Desenvolvimen- 
to Agrário (MDA). São, pelo menos, R$ 16,5 
milhões esquecidos nos cofres públicos. Os 
agricultores, também, não estão buscando o 
"Seguro-Safra", que é concedido no caso de 
perda acima de 30% da safra. Além disso, há 
o seguro "Garantia-Safra", onde 12 mil famí- 
lias têm direito ao benefício. Todos os benefí- 
cios são relativos a 2012. 

O "Bolsa-Estiagem" é um benefício federal 
instituído pela Lei n0 10.954, de 29 de setem- 
bro de 2004, com objetivo de assistir famílias 
de agricultores familiares com renda mensal 
média de até dois salários mínimos, atingidas 
por desastres nos municípios em estado de 

calamidade pública ou em situação de emer- 
gência reconhecidos pelo governo federal, 
mediante portaria do Ministro de Integração 
Nacional (Ml). Ao todo, são nove parcelas de 
R$ 80, que totalizam RS 720. Com o "Seguro- 
-Safra", que é individual, o produtor recebe 
65% da renda líquida estimada em até um 
valor de RS 7 mil e a divida com o banco fica 
quitada. Já no seguro "Garantia-Safra". que é 
coletivo, o município deve ter perdido acima 
de 50% da produção para que os agricultores 
possam receber os recursos. 

De acordo com delegado do MDA no Ma- 
ranhão, Ney Jeferson Pereira Teixeira, os 
benefícios estão disponíveis desde outubro 
do ano passado. "Esse foi um critério que foi 
utilizado pelo governo federal para poder be- 
neficiar os agricultores que perderam. Nós te- 
mos que estar comunicando. Os municípios já 
estão cientes da situação, até porque são os 

VI ■*s 

Ao todo, são nove parcelas de R$ 80, que totalizam R$ 720 

próprios municípios que entraram com a so- 
licitação da situação de emergência. Agora, 
falta a gente fazer essa busca ativa mesmo, 

•para que o agricultor que está lá no campo 
venha a receber esse dinheiro", afirmou. 

Como sacar o benefício 
Para receber o "Bolsa-Estiagem", o pro- 

dutor rural deve morar em um dos municípios 

com situação de emergência reconhecida , 
ser agricultor familiar, estar cadastrado no 
Cadastro Único para Programas Sociais (Ca- 
dúnico), ter renda mensal média de até dois 
salários mínimos e não ter acessado o progra- 
ma "Garantia-Safra" no ano anterior. O bene- 
ficio pode ser retirado nas agências da Caixa 
Econômica Federal com o "Cartâo-Cidadão". 

Funac discute realização de concurso M 

público com a Segep 

Governadora recebe representante do 

Maranhão no Parlamento Juvenil do Mercosul 

A realização de concurso público para a 
Fundação da Criança e do Adolescente (Fu- 
nac), órgão vinculado à Secretaria de Esta- 
do de Direitos Humanos, Assistência Social 
e Cidadania (Sedihc), foi a pauta de reunião 
entre a presidente da Funac, Anailde Everton 
Serra, e o secretário de Estado de Gestão e 
Previdência, Fábio Gondim. Presentes, a as- 
sessora de Planejamento e Ações Estratégi- 
cas da Fundação, Sorimar Sabóia, e a tam- 
bém assessora Lúcia Diniz. 

No concurso público para a Funac, de- 
verão ser oferecidas 40 vagas para socioe- 
ducadores e nove para o cargo de serviços 
gerais. Mas. o órgão pleiteia ainda, mais 40 
vagas para analista de nível superior. O edital 
está previsto para ser lançado até março des- 
te ano. "O concurso público contribuirá para a 
formatação de uma estrutura técnica que es- 
teja de acordo com a lei que institui o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sl- 
NASE", informou Anailde Everton. 

Além dessa conquista, a presidente da 

Funac lembrou que em 2012 o órgão registrou 
avanços, tais como o aditivo para construção 
do Centro Socioeducativo, inaugurações, en- 
contro de famílias, implementação e aprova- 
ção de projetos, entre outros. 

Em dezembro do ano passado foi inaugu- 
rada a Moradia "Centro da Juventude Nova 
Jerusalém", localizada no Monte Castelo. No 
local, está sendo executado o programa de 
semiliberdade de socioeducandos, em São 
Luís. 

De acordo com a secretária Luiza Oliveira, 
a nova moradia está em conformidade com 
as normas do Sistema Nacional de Atendi- 
mento Socioeducativo (Sinase), que institui 
a Lei 12.594. "A lei solicita que as unidades 
de semiliberdade funcionem em residências 
para permitir o acolhimento e efetuar os direi- 
tos humanos dos adolescentes. Na unidade, 
eles participam, ainda, da rotina da casa e da 
construção dos móveis, como camas e armá- 
rios, graças ao aprendizado em oficinas de 
marcenaria", afirmou Luiza Oliveira. 

Defensoria investe na qualificação 

profissional de detentos 

O defensor geral do Estado, Aldy Mello 
Filho, e o desembargador Froz Sobrinho, co- 
ordenador do Grupo de Monitoramento do 
Sistema Penitenciário do Maranhão, reno- 
varam termo de cooperação técnica voltado 
à profissionalização de internos do sistema 
prisional do estado. Os cursos serão ofereci- 
dos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai). 

A iniciativa é uma das estratégias adota- 
das pela Defensoria Pública voltadas à hu- 
manização do sistema prisional maranhense. 
"Ao lado do atendimento processual, a Defen- 
soria tem se preocupado com o retorno des- 
se apenado ao convívio social. E para que o 
retorno ocorra de maneira saudável, é preci- 
so que a experiência prisional lhe assegure 
alternativas para mudar de vida, e uma delas 
é a profissionalização", destacou o defensor 
geral do Estado, Aldy Mello Filho. 

A Secretaria de Estado da Justiça e Ad- 
ministração Penitenciária (Sejap), também 
participa da parceria para a qualificação 
técnico-profissional de apenados em turmas 
regulares dos cursos ofertados gratuitamente 
pelo Senai, que estejam em regime semia- 
berto, aberto ou em cumprimento de penas 
e medidas alternativas, bem como em turmas 
constituídas, especificamente para os apena- 
dos que se encontram em regime fechado. 

Em reunião ocorrida no dia 21 de janeiro, 
o defensor geral Aldy Mello Filho e o secre- 
tário de Estado de Justiça e de Administra- 
ção Penitenciária, Sérgio Tamer, discutiram 
a criação de um fluxo de encaminhamento 
dos presos do sistema penitenciário para os 
cursos de qualificação profissional oferecidos 
pelo Senai. O processo de seleção dos be- 
neficiários, também, esteve na pauta das dis- 
cussões dos gestores. 

Do encontro, realizado na sede da Secre- 
taria de Estado de Justiça e de Administração 
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O Parlamento Juvenil teve origem no Uruguai 

Penitenciária (Sejap), participaram a correge- 
dora da DPE, Fabíola Sarros, o superinten- 
dente de Justiça da Sejap, Wellington Filho, 
além de técnicos da secretaria. 

O secretário Sérgio Tamer classificou 
como de "grande importância" as iniciativas 
que visam à reintegração social dos apena- 
dos do estado, a exemplo da executada pela 
Defensoria Pública, instituição considerada 
pelo gestor como uma das mais atuantes do 
sistema. "Essa é mais uma ação que vem so- 
mar com os demais programas de educação 
que estamos implementando no estado, em 
paralelo aos investimentos em infraestrutura 
com a abertura de novas vagas no sistema 
carcerário", destacou Tamer. 

Durante a reunião, foi apresentado, ainda, 
um diagnóstico preliminar sobre o histórico 
escolar dos internos maranhenses, que entre 
outros, revela que o percentual de analfabe- 
tos nas penitenciárias da capital chega a 11% 
e que a taxa de presos com ensino médio 
incompleto é de 7%. "É preciso conhecer o 
perfil desse público para termos condições de 
fazer o encaminhamento adequado aos cur- 
sos". assinalou Aldy Mello Filho. 

O Parlamento Juvenil teve origem no Uruguai 

A governadora Roseana Sarney recebeu, 
no fim da tarde desta quarta-feira (23), a es- 
tudante da rede estadual Erislane Campos da 
Silva, moradora do município de Sucupira do 
Norte e que foi eleita representando o Mara- 
nhão no Parlamentar Juvenil do Mercosul. A 
audiência também contou com a presença do 
estudante e ex-parlamentar Adão Randerson 
Barros Lima, de Colinas, que representou o 
estado na primeira edição do projeto. 

Acompanharam os estudantes a secretá- 
ria adjunta de Ensino da Secretaria de Educa- 
ção, Leuzinete Pereira, e o assessor especial 
da Seduc, Carlos Sampaio. Durante o encon- 
tro, os alunos apresentaram á governadora 
Roseana a estrutura e funcionalidade do pro- 
jeto, que tem como objetivo contribuir para a 
formação política e cidadã dos jovens, dando- 
-Ihes ferramentas para que possam participar 
ativamente de grupos e comunidades que pro- 
movem a cidadania. 

"Apresentamos à governadora a impor- 
tância do projeto para politização dos jovens 
maranhenses. Quando fui parlamentar, pude 
entender melhor a política e os processos 
educacionais", declarou Adão Randerson. 

"A governadora nos estimulou a continuar 
cada vez mais engajado nesse projeto e de- 
monstrou total apoio ao nosso mandato de 
parlamentar juvenil, que irá durar dois anos", 
ressaltou a nova parlamentar do Mercosul 
pelo Maranhão, Erislane Campos. 

A estudante do Centro Ensino Dr. Adonias 

Lucas de Lacerda (Sucupira do Norte) deta- 
lhou à governadora seu plano de trabalho 
para o Maranhão, que engloba a realização 
de uma conferência estadual com o tema "O 
ensino médio que queremos", além de fóruns. 

Após conhecer o projeto Parlamento Juve- 
nil do Mercosul, a governadora Roseana para- 
benizou os estudantes por fazerem da educa- 
ção pública no Maranhão uma referência para 
o país e confirmou o apoio total do governo, 
por meio da Secretaria de Educação para o 
desenvolvimento do projeto. "O Governo do 
Estado garante total apoio ao Parlamento Ju- 
venil do Mercosul no Maranhão, para que es- 
timule outros alunos a participarem", declarou. 

O projeto 
Ao todo, 27 jovens brasileiros, um de 

cada estado da federação, estão participan- 
do do programa que está em sua 2a edição. 
Eles participarão dos debates com jovens de 
outros países (Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Uruguai e Paraguai), visando a elaboração de 
um documento final, cujo enfoque é o "Ensino 
Médio que queremos". 

Para participar como Parlamentar Juvenil 
do Mercosul, os jovens selecionados, segun- 
do critérios e orientações do MEC, devem 
apresentar o seguinte perfil; ser capaz de le- 
var a voz do grupo que representa, ter idéias 
inovadoras e propositivas, ter participações 
nas discussões, saber se comunicar, interes- 
sar-se pelas temáticas, ler e conhecer os as- 
suntos abordados e propostos. 

Apenas 6% das escolas no Maranhão 

tem biblioteca 

Uma pesquisa divulgada nesta quarta- 
-feira (23) pelo Jornal Estado de São Paulo 
mostra que no Maranhão apenas 6% de todas 
as escolas tem uma biblioteca. 

De acordo com a Lei n0 12.244, editada 
pelo Governo Federal, todas as instituições 
de ensino do pais devem ter um acervo bi- 
bliotecário. Para se chegar a esse número, 
as redes públicas e privadas do pais preci- 
sam construir cerca de 130 mil bibliotecas até 
2020. No pais todo. o percentual de escolas 
que não têm uma biblioteca é de 72,5%. 

Segundo o levantamento, realizado pelo 
movimento Todos Pela Educação, com base 
no Censo Escolar 2011, para equipar 113.269 
escolas públicas sem biblioteca, seria viável a 

construção de 34 unidades por dia. 
Segundo a pesquisa, iniciada em 2008, de 

todas as escolas que foram construídas nos 
três anos seguintes (cerca de 7.284 novas 
unidades) apenas 19.4% têm biblioteca. 

As regiões mais carentes são das Regiões 
Norte e Nordeste, que tradicionalmente têm 
infraestrutura escolar precária, com escolas 
que chegam a funcionar em construções sem 
energia elétrica e saneamento básico. 

Mais o destaque mesmo do ranking é o 
aparecimento do Estado de São Paulo com 
um dos piores resultados, com 85% das uni- 
dades de sua rede pública (escolas estaduais 
e municipais) sem biblioteca. São 15.084 uni- 
dades sem o equipamento. 



CORREIO Impera triz-MA 
Sexta-feira, 25 de janeiro de 2013 

11 

mim 

ECONOMIA 

Banco Central projeta aumento de 5% para gasolina em 2013 

O Comitê de Política Monetária (Copom) 
do Banco Central informou nesta quinta-feira 
(24). por meio da ata de sua última reunião, 
quando a taxa básica de juros foi mantida es- 
tável em 7,25% ao ano, que espera um reajus- 
te de 5% no preço da gasolina neste ano. O 
BC não informou, porém, quando esse reajus- 
te poderá ser aplicado. 

O valor citado pelo Copom, do Banco Cen- 
tral, ficou abaixo dos 7% de aumento que o 
Ministério da Fazenda informou considerar 
"plausfver. A declaração foi dada na última 
semana pelo secretário de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazenda, Antonio 
Henrique da Silveira. 

O aumento para a gasolina, no decor- 
rer deste ano, já foi confirmado pelo ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, que também é 
presidente do Conselho de Administração da 
Petrobras. "Certamente, haverá aumento em 
2013. Não é nada excepcional isso. Neste ano, 

teve aumento. O preço vai subir. No momento 
correto, a Petrobras anunciará o reajuste. Ha- 
verá aumento no momento adequado, que não 
sei dizer. Se soubesse, não diria porque mexe 
com o mercado", afirmou ele em dezembro de 
2012. 

Último aumento 
No fim de junho de 2012, a Petrobras 

anunciou um aumento do preço dos combus- 
tíveis cobrados nas refinarias. A gasolina teve 
aumento de 7,83%, e o diesel, de 3,94%, des- 
de 25 de junho. 

Entretanto, o Ministério da Fazenda isen- 
tou a comercialização destes combustíveis da 
cobrança da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide). "Dessa forma, os 
preços, com impostos, cobrados das distribui- 
doras e pagos pelos consumidores não terão 
aumento", informou na ocasião. 

Como a Cide já está zerada, um eventual 

novo reajuste seria necessariamente repassa- 
do para os preços ao consumidor. 

Petrobras 
Em outubro do ano passado, a presiden- 

te da Petrobras, Maria das Graças Foster, 
afirmou que um aumento de combustíveis no 
Brasil é algo que ocorrerá "certamente", mas 
acrescentou que ainda não há prazo para isso 
acontecer. 

"O aumento de combustíveis certamen- 
te virá. Quando? Não tem data, é importante 
dizer", afirmou ela. Graça ressaltou, naquele 
momento, que o aumento não ocorreria no 
curto prazo. 

"Não há previsão para aumento de com- 
bustíveis. Se você olha o longo prazo, médio 
prazo, eu diria que sim [que haverá alta]. Mas 
quando você olha o curto prazo, não há pre- 
visão para aumento de combustível no pais", 
declarou a presidente da Petrobras 

Barateamento da conta de luz vai custar R$ 8,4 bilhões ao Tesouro 

A redução nas contas de luz dos brasileiros 
vai custar R$ 8,46 bilhões aos cofres Tesouro 
Nacional, confirmou nesta quinta-feira (24) a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
O aporte será feito para bancar o barateamen- 
to da conta em 18% para residências e em até 
32% para indústrias, conforme anunciado na 
quarta pela presidente Dilma Rousseff. 

A Aneel se reúne nesta quinta para votar 
medidas necessárias para que o plano de ba- 
rateamento da energia do governo entre em 
prática. 

Os R$ 8,46 bilhões serão depositados 
pelo Tesouro na Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE). fundo que ficará responsá- 
vel por financiar ações do governo, entre elas 
as medidas necessárias para promover o des- 
conto na conta de luz. 

Quando do anúncio do plano, em setem- 
bro, o governo já previa a necessidade de 
aporte de recursos na CDE, por conta da de- 
cisão de extinguir outros dois encargos, uma 
das medidas que resultam agora na queda no 
valor da energia. Na época, porém, o valor 
previsto era de R$ 3,3 bilhões. 

Recusa 
O valor do aporte passou de R$ 3.3 bi- 

lhões para R$ 8,460 bilhões depois que as 
companhias de energia Cesp, Cemig e Copei 
decidiram não aceitar a proposta do governo 
para renovar concessões de parte de suas 
usinas hidrelétricas. 

Com a negativa dessas empresas, con- 
troladas. respectivamente, pelos governos de 
São Paulo. Minas Gerais e Paraná, o governo 
ficou com uma quantidade menor de energia 
para baratear. Com isso, o desconto médio na 
conta de luz. previsto inicialmente em 20,2%, 
cairia para cerca de 16,7%. 

Para manter o desconto prometido pela 
presidente - e até elevá-lo -, o governo pre- 
cisou compensar, com recursos do Tesouro, 
a ausências das usinas da Cesp, Cemig e 
Copei. Além disso, o governo adotou outras 
medidas, como a transferência para a CDE 
da responsabilidade pelo pagamento de uma 
série de subsídios hoje pagos pelos consumi- 
dores. 

O plano de barateamento da energia é 
uma das principais bandeiras do governo Dil- 
ma. Com a medida, o governo espera redu- 
zir os custos das empresas brasileiras, que 
ganham mais competitividade num momento 
em que a crise econômica internacional se 
agrava. 

Como funciona 
A lei 12.783, que trata do barateamento 

da conta de luz dos brasileiros, permite ao 
governo prorrogar, por até 30 anos, conces- 
sões de geração (usinas hidrelétricas e tér- 
micas), transmissão e distribuição de energia 
que vencem entre 2015 e 2017. Em troca, es- 
ses concessionários tiveram que aceitar re- 
ceber, já a partir de 2013, uma remuneração 
até 70% inferior pelo serviço prestado, 

A energia produzida pelas usinas' cujas 
concessões estão sendo prorrogadas, mais 
barata por conta do corte na remuneração 
desses agentes, será transformada em co- 
tas e repartida entre todas as distribuidoras 
do país. Dessa maneira, segundo o plano do 
governo, o barateamento na conta de luz vai 
poder chegar a todos os brasileiros. 

Uma parte da redução na conta de luz 
vem através dessa medida. A outra vem da 
eliminação, da conta de luz, de dois dos en- 
cargos setoriais incidentes: a Conta de Con- 
sumo de Combustíveis (CCC) e a Reserva 
Geral de Reversão (RGR). Já a Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE) será re- 
duzida a 25% de seu valor atual, e assume 
o custeio de programas contidos nos outros 
dois. 

EDUCAÇÃO 

MEC divulga os aprovados para as bolsas de estudo do Prouni 

O Ministério da Educação disponibilizou 
na manhã desta quinta-feira (24) o sistema de 
consulta dos candidatos pré-selecionados no 
Programa Universidade para Todos (ProUni). 

Para saber se obteve uma das 162.329 
bolsas de estudos em instituições particu- 
lares de ensino superior, o estudante deve 
inserir o número de inscrição e a senha do 
Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e 
digitar os caracteres que aparecem na tela. 

O prazo para matricula na instituição de 
ensino e apresentação dos documentos nas 
instituições de ensino vai até o dia 31. Estes 
documentos devem comprovar as informa- 
ções prestadas na ficha de inscrição, entre 
eles os comprovantes de rendimentos. Para 
concorrer à bolsa integral (100% do valor da 
mensalidade), o candidato deve comprovar 
renda familiar por pessoa até um salário mí- 
nimo e meio (R$ 1.017). Para as bolsas par- 
ciais (50% do valor da mensalidade), a renda 
familiar deve ser até três salários mínimos 
(R$ 2.034) por pessoa. 

Ao receber a documentação entregue 
pelo candidato, a instituição deve, obrigato- 
riamente, entregar o Protocolo de Recebi- 
mento de Documentação do Prouni. Contu- 
do, o candidato deve ficar atento, pois esse 
procedimento não afasta eventual exigência 
de entrega de documentos adicionais caso 
seja julgado necessário pelo coordenador do 
Prouni na instituição. 

No dia 8 de fevereiro será feita a segun- 
da chamada de pré-selecionados. com prazo 

para matrícula e comprovação de informa- 
ções até o dia 19. 

Ao fim das duas chamadas, os candidatos 
não pré-selecionados, ou aqueles que foram 
pré-selecionados em cursos sem formação 
de turma, podem manifestar interesse em fa- 
zer parte da lista de espera, que será usada 
pelas instituições participantes do programa 
para a ocupação das bolsas eventualmente 
ainda não ocupadas. 

O período para manifestação de interes- 
se na lista irá de 24 a 25 de fevereiro. Ao fim 
desse prazo, serão feitas duas convocações 
dos integrantes. A primeira, em 28 de feve- 
reiro, com prazo para comprovação de docu- 
mentos e matrícula até 5 de março. A segun- 
da, em 8 de março, com prazo até o dia 13 
de março. 

1,03 milhão de inscritos 
O Prouni registrou 1.032.873 inscritos, 

segundo o Ministério da Educação. O prazo 
de inscrições terminou às 23h59 de segun- 
da-feira. Como cada candidato teve a oportu- 
nidade de fazer até duas opções por curso, o 
total de inscrições foi de 2.011.538. 

O programa oferece bolsas de estudo 
de 50% ou 100% em instituições particula- 
res de ensino superior para estudantes de 
baixa renda. São oferecidas 162.329 bolsas 
distribuídas em 12.159 cursos de 1.078 insti- 
tuições de todo o país. O total de bolsas in- 
tegrais é de 108.686; o de parciais (50% do 
valor da mensalidade), 53.643. 

São Paulo foi o estado com o maior nú- 

mero de inscritos, segundo o MEC: 187.489. 
Em seguida estão Minas Gerais (141.839), 
Rio de Janeiro (75.935), Bahia (71.651) e Rio 
Grande do Sul (70.855). 

O estado de São Paulo é também a uni- 
dade da federação que oferece mais bolsas, 
as instituições paulistas oferecem 56.289 
bolsas, sendo 33.824 integrais e 22.465 par- 
ciais (50% da mensalidade). Além de São 
Paulo, Minas Gerais, com 17.923 bolsas, e 
Paraná, com 12.671, são os estados com 
maior oferta. 

O programa é uma alternativa para estu- 
dantes de baixa renda que não conseguiram 
ser aprovados para as vagas em instituições 
federais de ensino superior pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) para estudarem em 
uma faculdade particular com bolsa de estu- 
dos paga pelo governo. 

Para pleitear a bolsa, o aluno precisava 
ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2012 e ter obtido nota mínima de 
450 pontos. Precisa ainda ter tirado nota na 
redação que não tenha sido zero. 

De acordo com o edital do Prouni, o es- 
tudante pré-selecionado deverá comparecer 
à respectiva instituição de ensino superior 
para aferição das informações prestadas em 
sua ficha de inscrição e eventual participação 
em processo seletivo próprio da instituição, 
quando for o caso, nas seguintes datas: 

Primeira chamada; 24 a 31 de janeiro 
Segunda chamada: 8 a 19 de fevereiro 
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BEBIDAS ALCOÓLICAS 

PREJUDICAM CICLOS DO 

SONO, DIZ ESTUDO 

Um estudo britânico sugere que o 
consumo de bebidas alcoólicas antes 
de dormir pode prejudicar a noite de 
sono. 

Segundo a pesquisa, feita pelo 
Centro do Sono de Londres, o álco- 
ol prejudica os ciclos do sono e, se 
consumido com freqüência antes de 
dormir, pode causar problemas sérios 
como apneia e insônia crônica. 

Por um lado, a ingestão de álcool 
pode encurtar o tempo para um primei- 
ro cochilo e levar a um sono profundo, 
mas, por outro, é capaz de anular o 
ciclo do sono REM (movimento rápi- 
do dos olhos, em inglês), fase em que 
ocorrem os sonhos e que proporciona 
um descanso maior. 

Muitas pessoas defendem o con- 
sumo de doses moderadas de bebidas 
e, em algumas clínicas e asilos, elas 
são servidas regularmente. 

No entanto, o diretor-médico do 
Centro do Sono de Londres e um dos 
autores do estudo, Irshaad Ebrahim, 
diz que é preciso cautela em relação 
ao álcool. 

"Devemos tomar muito cuidado 
com a bebida (consumida) regular- 
mente. Um ou dois copos á noite po- 
dem ser bons no curto prazo, mas, se 
você continua usando uma dose antes 
de dormir, poderá ter problemas", afir- 
mou. 

"Se você beber, é melhor esperar 
uma hora e meia a duas horas antes 
de ir dormir, para passar o efeito." 

A pesquisa foi publicada na revista 
especializada "Alcoholism: Clinicai & 
Experimental Research". 

Menos repouso, mais ronco 
A equipe de Ebrahim analisou cer- 

ca de cem estudos ligados ao consu- 
mo de álcool antes de dormir e, então, 
fez um exame mais detalhado de 20 
pesquisas. 

A partir dessas avaliações, os cien- 
tistas descobriram que a bebida altera 
o sono de três formas. Primeiro, ace- 
lera o inicio do sono. Em seguida, faz 
com que a pessoa caia em um sono 
profundo. Essas duas mudanças, 
idênticas às observadas em pessoas 
que tomam remédios antidepressivos, 
podem parecer boas e até explicam 
por que indivíduos com insônia conso- 
mem álcool para conseguir dormir. 

Mas a tercèira e última mudança, 
que é a fragmentação dos padrões 
de sono na segunda metade da noite, 
age de forma prejudicial. Isso porque 
as bebidas alcoólicas reduzem o tem- 
po passado no sono REM. Segundo 
Ebrahim, como conseqüência, as pes- 
soas tem um sono menos repousante. 
Além disso, também podem apresen- 
tar ronco, um dos sintomas da apneia. 

"Com doses cada vez maiores, a 
bebida alcoólica suprime nossa respi- 
ração. Pode transformar pessoas que 
não roncam em roncadoras ou com 
apneia, problema que ocorre quando 
a respiração é interrompida", afirmou 
o autor. 

Para Chris Idzikowski, diretor do 
Centro do Sono em Edimburgo, na Es- 
cócia. bebidas alcoólicas não são úteis 
para obter uma noite mais tranqüila. 

"O sono pode começar mais pro- 
fundo. mas então é interrompido. Além 
disso, um sono mais profundo prova- 
velmente vai levar ao ronco e piorar a 
respiração", disse. 

Idzikowski também alerta para o 
fato de o álcool deixar a pessoa de- 
sidratada e fazer com que acorde de 
madrugada para ir ao banheiro. 

"Muita comida ou álcool, principal- 
mente tarde da noite, antes de dormir, 
pode causar uma confusão com os pa- 
drões de sono", acrescentou o diretor. 
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Escolinha busca novos talentos 

Com o objetivo de oferecer um espaço 
para a prática do futebol e descobrir 
novos talentos, a Escolinha do Cavalo 

de Aço treina atualmente, cerca de 80 alunos. 
Os treinos são direcionados a crianças entre 
cinco e 16 anos de idade, e recebe matrículas 
durante todo o ano. 

Segundo Ênio Gomes, professor respon- 
sável pelo trabalho, a finalidade é promover o 
esporte e a cidadania entre os jovens: "Nos- 
sa proposta visa não só a formação do atleta, 
mas também do caráter dele. Fazemos pales- 
tras e focamos no desenvolvimento dos alu- 
nos, é uma forma de prepará-los para a vida", 
explica. 

O professor afirma que a escolinha é tam- 
bém um meio para captar futuros jogadores 
para o Imperatriz e muitos atletas se firmam 

como jogadores do time: "Conforme o cresci- 
mento do atleta, ele vai subindo para o time 
de base, podendo seguir a carreira de jogador 
profissional", acrescenta. 

Ele cita nomes como Júnior, que saiu da 
base e agora joga no time principal, assim 
como Dênis, que depois de jogar pelo clube, 
foi contratado pelo Corinthians, como exem- 
plos de alunos que conseguiram se destacar 
pelas habilidades no futebol e investem na car- 
reira de jogador. 

Matrículas - Os treinos são realizados no 
Centro de Treinamento Salgado, no Parque 
das Palmeiras. As matrículas podem ser feitas 
na sede da escola, na rua Rio Verde, n0 52, 
Parque das Palmeiras. A taxa é de R$ 30,00, 
com mensalidades no mesmo valor e farda- 
mento por conta do aluno. (Dominuto) 

Corredor mais velho do mundo, 

Fauja Singh, anuncia aposentadoria 

O indiano Fauja Singh, de 101 anos, fi- 
nalmente anunciou que vai se aposentar. O 
atleta, que afirma ter nascido em Io de abril 
de 1911, começou a correr em 1991, aos 
80 anos, quando perdeu a esposa e o filho. 
Em 2000, aos 89, correu pela primeira vez 
uma maratona e em 2003, aos 92, bateu o 
recorde mundial da categoria acima de 90 
anos. ao completar a Maratona de Toronto 
com o tempo de 5h40m01s. 

Em entrevista ao jornal indiano Times of 
índia, Fauja admitiu que a idade está pe- 
sando, mas que, mesmo não disputando 
provas oficiais, não vai parar de correr. 

- Ainda continuarei correndo quatro ho- 
ras por dia. Correr é minha vida. Farei isso 
para inspirar as massas - disse. 

Indagado se toma algum tipo de medi- 
camento para manter a forma física, Fauja, 
que é vegetariano, disse apenas que faz 
uma dieta apropriada e que pratica diaria- 
mente exercícios. A última prova do indiano 

será uma corrida em Hong Kong, marcada 
para o dia 24 de fevereiro. 

Fauja Singh, que na língua nativa sig- 
nifica o soldado, provou ser um autêntico 
guerreiro nos campos do asfalto. 
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Atualmente, a escola treina cerca de 80 alunos. (Foto: Carloto Júnior) 

Flamengo acerta com Carlos Eduardo 

Fauja Singh, o 'Tomado de Turbante' 

O Flamengo acertou a contratação por 
empréstimo nesta quinta-feira (24) do meia- 
-atacante Carlos Eduardo, após ida de Paulo 
Pelaipe a Porto Alegre. O jogador de 25 anos, 
que pertence ao Rubin Kazan, da Rússia, é 
aguardado nesta sexta, no Rio de Janeiro, 
para realizar exames médicos e assinar con- 
trato. A informação foi confirmada através do 
site oficial do clube, 

O principal reforço da gestão de Eduardo 
Bandeira de Mello terá vínculo de 18 meses 
e irá se juntar às outras quatro contratações: 
Elias. João Paulo, Gabriel e Wallace. 

Apesar de o meia ter optado pelo Rubro- 
-Negro ainda no sábado, a diretoria do Fla- 
mengo foi bastante prudente ao falar sobre o 
assunto, pois ainda aguardava a liberação de 
um documento do clube russo. Os interesses 
de Santos, Fluminense e Internacional tam- 
bém foram empecilho para uma negociação 
mais ágil. 

Para concretizar o acerto, os russos tam- 
bém exigem garantias de que o novo clube 
arcará com os salários do jogador durante o 
período de empréstimo. Em caso de pendên- 

- 

Carlos Eduardo será o camisa 10 do Flamengo 

cia, o vínculo poderá ser rompido. 
Após algumas negociações frustradas, 

Carlos Eduardo surgiu como o camisa 10 
ideal. O Rubro-Negro não tem um homem de 
referência desde a saída de Ronaldinho Gaú- 
cho, que acertou com o Atlético-MG no início 
do Brasileirão do ano passado. 

Paulo Nobre descarta Riquelme Edilson assina com o Botafogo até o fim do ano 
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Riquelme fora aos pianos 

O meia Riquelme não será mais contra- 
tado pelo Palmeiras. Quem fez o anúncio foi 
o novo presidente do clube, Paulo Nobre, na 
apresentação do diretor-executivo José Car- 
los Brunoro, na Academia de Futebol, nesta 
quinta-feira (24). 

Segundo o mandatário, o Alviverde não 
tem condições de bancar a chegada do ar- 
gentino, considerado muito caro pelo dirigen- 
te. Para ele, havia muitas dúvidas sobre a 
condição do astro e seria irresponsabilidade 
contratá-lo pelos valores acertados. 

-Conversamos com o treinador. Eu. Bru- 
noro e Kleina. Ninguém põe em dúvida o 
grande jogador. Mas estamos em um pro- 
cesso de profissionalização, o clube enfrenta 
problemas financeiros. Os profissionais que 
estamos trazendo têm custo. Trazendo cus- 
to, não pode fazer loucura no futebol. Enterra 
o projeto do início. O Palmeiras não se pode 
dar ao luxo de trazer um jogador ao preço que 
ele vale. Não tínhamos avaliação física e não 
tive contato com ele para saber da motivação. 
Então, já parou na primeira variável. Não te- 

mos o direito. Torcedor está fazendo pressão 
para a que ele venha, lógico que gostaríamos 
de contar. Mas, dirigente tem de ter respon- 
sabilidade. Estamos fazendo o que julgamos 
melhor para a instituição. Só assim vamos sair 
disso - declarou. 

O antigo presidente, Arnaldo Tirone, já 
havia deixado tudo acertado com Riquelme 
em reunião realizada na Argentina, na última 
semana. O contrato dele, inclusive, já estava 
sendo redigido entre os advogados do clube 
e do atleta. 

O Palmeiras oferecia um vínculo de até 
de três anos, dependendo da produtividade 
do jogador, e salários de RS 420 mil por mês. 
Houve um pedido maior por parte dele e, na 
última reunião, o clube cedeu e houve o acer- 
to. Porém, ficou combinado que o novo presi- 
dente decidiria se ele seria contratado, o que 
não aconteceu. 

Na última quarta-feira (23), os torcedores 
chegaram a fazer um abaixo-assinado pedin- 
do a Nobre a chegada de Riquelme, mas não 
deu resultado. 

O lateral-direito Edilson assinou nesta 
quinta-feira (24) com o Botafogo. Em seu per- 
fil oficial no Twitter, o empresário do jogador. 
Giuseppe Dioguardi, postou uma foto do ex- 
-Grêmio firmando contrato com o Glorioso. 

- Lateral Edilson Mendes assina contrato 
com o Fogão, boa sorte! - afirmou Dioguardi, 
na rede social. 

Edilson ficará no clube até o final des- 
te ano, mas pode ter o vínculo renovado até 
2016, com prioridade de compra de 70% dos 

direitos econômicos pelo Alvinegro. 
Com a chegada do lateral-direito, o Botafo- 

go agora tem seis reforços para a temporada. 
Além dele, Bolívar, André Bahia, Rodrigo De- 
fendi, Júlio César e Henrique já estão no clube 
desde o começo do ano. 

O Alvinegro segue em busca de mais um 
atacante para fechar o planejamento para o 
ano. Em princípio, esse nome seria Anderson 
Aquino, porém por um problema físico durante 
os exames médicos. 

Felipào diz que não cederá a pressão 

Na última terça-feira (22), o técnico Luiz 
Felipe Scolari anunciou a lista para o amisto- 
so contra a Inglaterra, no dia 6 de fevereiro. 
Foi sua primeira convocação desde que re- 
assumiu o comando da equipe canarinho, no 
fim de novembro do ano passado. Vinte jo- 
gadores foram chamados. No entanto, o gru- 
po para a Copa das Confederações de 2013 
está longe de estar fechado. De acordo com 
o treinador, a comissão técnica trabalha com 
aproximadamente 50 nomes neste momento. 

- Não temos tido dificuldades até o mo- 
mento. Montamos o que pretendíamos com 
todo o grupo, já temos um planejamento 
completo do primeiro amistoso até o último 
jogo da Copa. Já temos horários, detalhes, 
tudo pronto e passamos ao presidente da 
CBF (José Maria Marin). Nós só temos a di- 
ficuldade de olhar os jogos, trabalhar esses 
atletas e encaminhar a melhor Seleção para 
a Copa das Confederações. Temos uma lis- 
ta com 50 atletas que estamos seguindo. 
Alguns não vão para os jogos, mas nos dão 
opções - disse Luiz Felipe Scolari, durante 
videoconferência com o ministro do Esporte 
Aldo Rebelo, realizada pelo Portal da Copa. 

Felipão foi além e afirmou que essa com- 
petitividade é saudável para a Seleção e se 
disse satisfeito com os jogadores que tem em 
mãos para formar uma equipe vitoriosa em 
2014. O treinador também garantiu que não 

Treinador garanto que Brasil cstà bom sorvido do jogadores 

se deixará inflqenciar para nenhuma questão 
externa e afirmou que não cederá a qualquer 
tipo de pressão externa por jogador. 

- Alguns estão convocados e outros não. 
Quem não está convocado vai se dedicar 
ainda mais. É muito boa a competitividade 
entre eles e cabe a mim a escolha adequa- 
da para os jogos. A intenção sempre é essa 
de que os bons atletas passem a competir 
por uma vaga. Eu tenho boas opções e cabe 
a mim fazer a escolha. É uma escolha que 
deve ser feita, sem ser influenciada por nada. 
O que povo vai cobrar, independentemente 
do nome, é o título. 


