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A feirante Maria Madalena foi encontrada 

estrangulada dentro de casa e Paulo Henrique, 

que já estava desaparecido desde domingo, foi 

encontrado em uma lagoa, na rua Santa Fé. 
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Sepultamento 

Sob grande comoção, foi sepultado, na manhã desta terça-feira (02), no 
cemitério Parque da Saudade, no Vinhais, o corpo do estudante do curso de 
direito Luís Henrique Cutrim, 27 anos, filho do deputado estadual e ex-se- 
cretário de segurança Raimundo Cutrim (PSD). Luis Henrique foi encontrado 
morto no interior de sua residência no Conjunto Vinhais nesta segunda-feira 
(1o). A policia ainda não revelou a causa da morte do rapaz. Medicamentos 
controlados e bebidas alcoólicas recolhidas no local estão sendo avaliados 
pelos peritos no laboratório do Instituto de Criminalística (Icrim). Os laudos 
deverão ser concluídos até a próxima semana e ainda serão confrontados 
com o laudo cadavérico que também deve ficar pronto em poucos dias. 
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Hart Hagerty, jornalista e blogueira de moda situada em Xangai, na 
China, ficou chocada ao registrar uma mãe acendendo um cigarro para 
uma criança, enquanto brincavam no Parque Fuxing, considerado um 
espaço familiar da região. Hagerty contou em seu blog "Shangai Style 
File" que seus amigos tentaram fazer com que os pais interviessem, 
entretanto, tudo o que faziam era se divertir com a cena. 
"A mãe deu o cigarro, acendeu para ele e sorriu enquanto o bebê fu- 
mava, e ria depois que a criança caiu no chão enjoada", escreveu a 
jornalista. "Não poderia deixar de compartilhar isso", concluiu. 

Vândalos Hirins 

Um ônibus caiu do Viaduto Brigadeiro Trompowski, na pista lateral da 
Avenida Brasil, na altura da Ilha do Governador, no Rio, por volta das 
16h30 desta terça-feira (02), deixando feridos. Segundo o Centro de 
Operações da Prefeitura, equipes do Corpo de Bombeiros trabalham 
no local e fazem o resgate. Segundo os bombeiros, pelo menos sete 
pessoas morreram. O ônibus, da Viação Paranapuã, do Consórcio In- 
ternorte. fazia a linha 328, Bananal/ Castelo. O veiculo ficou com as 
rodas para cima. Três helicópteros dos bombeiros pararam na pista 
para fazer o resgate, fechando a Avenida Brasil no sentido Centro. Três 
quartéis do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para ajudar nos 
resgates. Foram acionados os combatentes dos quartéis de Ramos, 
Benfica e Fundão. 
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Uma casa localizada em um condomínio de luxo de Araraquara (SP) foi destruída por três crianças de 
7, 8 e 10 anos. Os moradores chegaram de viagem e encontraram aparelho de TV quebrado, paredes 
pichadas, alimentos espalhados pelo chão e objetos de decoração danificados. Segundo a dona da casa, 
o ato de vandalismo foi praticado no domingo (31) por meninos que são amigos de sua filha e moram no 
mesmo residencial do Jardim Botânico. A Associação Parque Residencial Damha afirmou que os pais 
dessas crianças já se comprometeram a ressarcir o prejuízo. Ao entrar na casa, a família se deparou 
com a sala toda bagunçada e suja. Em vários cômodos, alimentos e roupas foram espalhados pelo chão 
e alguns objetos quebrados. Até refrigerante foi despejado dentro da máquina de lavar. As roupas que 
estavam no tanque ao lado foram manchadas com água sanitária. No andar de cima, quartos e banheiros 
também foram revirados, mas nada foi roubado. A dona da casa disse que eles viajaram durante o fim de 
semana prolongado. "Quando nós chegamos, no domingo à noite, vimos três crianças correndo, todas 
moradoras do condomínio que freqüentavam nossa casa", falou a mulher que não quis ser identificada. 

COLUNA DO SANCHES 

A DIFÍCIL ARTE DE FAZER O BEM 

Professores voluntários reunidos na escolinha 
de Santo Amaro. 
Recebo correspondência de Antonio Kennedy 
Araújo Carvalho, que é estudante de Adminis- 
tração em faculdade de Imperatriz. Telefonei 
para ele e conversamos bastante, oportunida- 
de em que pude apresentar diversas idéias. O 
universitário desenvolve um trabalho voluntá- 
rio de apoio à comunidade de Santa Vitória do 
Maranhão, povoado do município de Barra do 
Corda. Antônio Kennedy está aberto a idéias, 
projetos e apoio material, que possam contri- 
buir para a redução dos problemas dos mais 
de 1.500 habitantes do povoado. Quem sabe 
conterrâneos de Barra do Corda residen- 
tes em Imperatriz, entre outros voluntários, 
possam auxiliá-lo nessa difícil arte de fazer 
o bem. O endereço eletrônico é: kennedy- 
-adm2011@hotmail.com. Seu relato, abaixo. 

A DIFÍCIL ARTE DE FAZER O BEM (2) 
Fardamento para alunos da escolinha de San- 
to Amaro. 
"Olá, Sr. Sanches, tenho lido bastante sobre 
[você]. Antes do evento organizado [em feve- 

reiro deste ano] pelo CONJOVE [Conselho de 
Jovens Empresários de Imperatriz], eu ainda 
não lhe conhecia. E nesse referido dia, me 
perguntando como iria fazer sobre uma ques- 
tão pessoal/profissional, você surge do nada. 
E daí fui até você e disse que possivelmente 
você poderia me ajudar. Então, aqui estou. A 
questão é SANTA VITÓRIA DO MARANHÃO, 
povoado de BARRA DO CORDA. 
"Então, sou filho de Santa Vitória. Tenho 
19 anos, sou Diretor de Projetos de uma 
empresa, Presidente de uma Empresa Júnior 
- Consultoria Empresarial (da minha faculda- 
de). Coordeno uma ONG, a Escolinha Robin 
Hood, que fica no povoado. 
"Nossa ONG (http://www.escolinharobinhood. 
blogspot.com.br/) tem 61 crianças de 04 a 
07 anos regularmente matriculadas, uma 
escola em que ensinamos não só a ler e 
a escrever, mas resgatamos uma cultura, 
temos uma identidade. Existe desde 1970, 
quando um frei capuchino veio deportado de 
Carolina, cuidou da escolinha até sua morte 
em 2002. E somente em 2004, com a vinda 
de um francês, o projeto pôde ser reiniciado, 
porém Cédric Giraudy, como é chamado, nos 
deixou, devido á crise na Europa. A ONG só 
tem caixa [dinheiro] pra se manter até 2013. 
Tenho ajudado de todas as formas possí- 
veis, organizo eventos, arrecado alimentos, 
brinquedos, doações e mando pra lá, mesmo 
com a distância, já que moro em Imperatriz, 
distante cerca de 400 km. 
"Paralelo a isso tenho tentado levar progresso 
ao povoado, o que é difícil, sem parceiros. O 
povoado, com mais de 1.500 habitantes, não 

Edmilson Sanches 

tem um banco pra fazer seus saques, depó- 
sitos; nem lotéricas para pagamentos. Mas, o 
que é pior, não tem uma Unidade Básica de 
Saúde, muito menos estrada para que nos 
momentos mais difíceis, principalmente no 
inverno, levam-se 07 horas pra se chegar ao 
município sede, com apenas 89 km de distân- 
cia. Não tem comunicação, a única telefonia 
que existe é a Oi fixa, em que os telefones 
funcionam apenas 05, 06 dias em um mês. 
E a comunidade carente tem que tirar de 30 
a 40 reais pra pagar a taxa cobrada, mesmo 
sem ter utilizado os serviços. Para isso estou 
tentando colocar telefonia Vivo e Claro, além 
da internet, mas, como eu já falei, não tenho 
quem me ajude. 
"A atual gestão mudou e talvez quem sabe 
isso tudo pode mudar, mas sempre admirei 
seu serviço e não hesitei em vir aqui te pedir 
ajuda. No que puder me ajudar, seja com o 
seu conhecimento, Networking, estarei aqui 
aguardando. 
"Ultimamente eu tenho compilado várias 
fotos do povoado e tentando contar a história 
do povoado, até mesmo como um meio de 
mostrá-lo para o município sede, estado... 
"Então, gostaria de saber se o senhor poderia 
me ajudar?" (Antonio Kennedy Araújo Carva- 
lho. Acadêmico em Administração)" 
É VERDADE 
"Em qualquer tempo e em qualquer país, 
a POLÍTICA é território dos que praticam a 
DIVISÃO, mas o FUTURO pertence aos que 
praticam a COOPERAÇÃO." 
A frase é de Bill Clinton. ex-presidente dos 
Estados Unidos. 

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

- CASO LUÍS CARDOSO 
A delegada Katherine Chaves, titular 
da Superintendência de Polícia Civil 
da Capital, anunciou nesta terça-feira 
(02), por meio da assessoria de im- 
prensa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (SSP), que apre- 
sentará logo mais, às 16h, Carlos 
André, homem acusado de ter arrom- 
bado a casa do jornalista e blogueiro 
Luís Cardoso. A polícia diz que ele 
já confessou não apenas este crime, 
como vários outros na região dos Vi- 
nhais. A prisão ocorreu ontem pela 
manhã, feita pela equipe do 4o Distri- 
to Policial de São Luís. A invasão à 
residência do titular do "Blog do Luís 
Cardoso" ocorreu no dia 10 de março, 
quando ele não estava em casa. O 
blogueiro e um de seus filhos, Neto 
Ferreira, chegaram a anunciar que o 
invasor teria levado apenas um dos- 
siê contra o empresário llson Mateus, 
proprietário da rede de supermerca- 
dos Mateus. 

- BEM DISPOSTO 

De volta aos trabalhos nesta sema- 
na, o vereador Buzuca aceitou falar 
com a imprensa depois de passado 
um mês desde que se envolveu em 
um acidente em que duas pessoas 
morreram. Buzuca negou que tivesse 
bebido naquele dia e que a moto teria 
colidido com o seu veículo, ao contrá- 
rio do que alguns especulam. O curio- 
so foi que o vereador, que passou 
apenas alguns dias internados, demo- 
rou um mês para voltar às suas ativi- 
dades corriqueiras. Em contrapartida, 
o vereador não perdeu nenhum jogo 
do Cavalo de Aço e, inclusive, viajou 
para Bacabal para presenciar a par- 
tida. 

- PROJETO REJEITADO 
A vereadora Caetana (PSDB) apre- 
sentou um Projeto de Lei na Câma- 
ra Municipal, no qual o funcionário 
público ganharia folga no dia do seu 
aniversário. A Comissão de Constitui- 
ção e Justiça logo rejeitou o projeto e 
nenhum vereador foi a favor. O presi- 
dente da Comissão de Constituição e 
Justiça, João Silva, usou a tribuna pra 
dizer que o projeto era inviável, visto 
que o município possui quase 5 mil 
funcionários públicos. Depois das ex- 
planações de seus colegas que foram 
todas desfavoráveis, até a vereadora 
Caetava, autora do projeto, decidiu 
votar contra. Vai entender, né? 

- POSTO DISPUTADO 
Não se enganem os mais apressa- 
dos. A pesquisa Conceito de intenção 
de votos, divulgada no feriado, tem 
um objetivo claro: lançar na mídia o 
nome do ex-prefeito de Santa Rita, 
Hilton Gonçalo (PP). Balão de ensaio 
da chamada "Via Alternativa" como 
candidato a governador, ele pretende 
"pegar af" nos próximos meses para 
ver se consegue emplacar, na verda- 
de, como candidato a vice-governa- 
dor do presidente da Embratur, Flávio 
Dino (PCdoB). E para o posto, Gonça- 
lo concorre com os pedetistas Márcio 
Honaisere Deoclides Macedo, ambos 
representantes do Sul do Maranhão. 
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►DENTRO DE CASA 

Filho encontra mâe estrangulada 

Antônio Pinheiro 

Na manhã de ontem (02), o corpo de 
Maria Madalena da Silva, 50 anos, foi 
encontrado pelo próprio filho por volta 

das 9h da manhã. A mulher, que trabalhava 
como feirante há 25 anos na Feira da Nova 
Imperatriz, estava dentro de uma residência 
que fica nos fundos de uma casa na rua Rio 
Grande do Norte, n0 289, bairro Juçara, en- 
tre a Avenida Santa Tereza e 13 de Maio. 

Na casa da frente, morava um sobrinho 
da vítima. O corpo apresentava várias mar- 
cas de agressões pelo corpo. A perita, Dra. 
Aline, que esteve no local fazendo a perícia, 
constatou que Maria Madalena tinha sido 
morta por estrangulamento. Para a perita, a 
vítima tinha sido assassinada na madrugada 
de domingo (31) para segunda-feira (1o). 

Vizinhos informaram que no domingo foi 
ouvido um princípio de discussão. Eles tam- 

bém disseram que a vítima estava tendo um 
relacionamento com um homem que reside 
no povoado Bela Vista, no estado do Tocan- 
tins. A mulher estava vestida em roupa de 
dormir, que estava rasgada. 

O crime está sendo investigado pelo de- 
legado Fairlando, titular do Io Distrito Poli- 
cial. Na tarde de ontem, começaram a ser 
ouvidos o sobrinho e familiares de Maria Ma- 
dalena. Essa é a segunda mulher assassi- 
nada em menos de quatro meses na mesma 
região. O outro caso foi a três quarteirões do 
local. 

CORPO É ENCONTRADO NA VILINHA 
Na tarde de ontem, por volta das 17h30, a 

Polícia Militar foi informada por populares de 
um achado cadavérico na Vilinha. O corpo 
era de Paulo Henrique Almeida da Concei- 
ção, mais conhecido como Cafú, que estava 
desaparecido desde domingo. O achado ca- 

Dois acidentes com motociclistas 

e uma morte 

As cenas dos dois acidentes que envolveram motocicletas 

Antônio Pinheiro 

A tarde de terça-feira (02) foi trágica para 
um motociclista. Josenildo Sodré Martins, 32 
anos, pilotava uma moto Titan, vermelha, de 
placa de Buriticupu, na BR-010, quando colidiu 
de frente com um caminhão branco da empre- 
sa Vale do Sol, nas proximidades da fazenda 
Chaparral. O acidente aconteceu por volta das 
15h. 

Josenildo, que era morador em Buriticupu, 
seguia sentido Açailândia e, ao fazer a ultra- 
passagem, teria colidido de frente com o cami- 
nhão, morrendo no local. A Polícia Rodoviária 
Federal esteve no lugar fazendo a perícia. O 
corpo do motoqueiro foi levado para o IML em 

Imperatriz. 
Também na tarde de ontem, por volta das 

16h, houve um grave acidente no cruzamento 
das ruas Sousa Lima com Antônio de Miranda 
envolvendo uma moto Bros preta e uma Hilux 
preta. Na colisão, a moto que seguia pela Sou- 
sa Lima e era pilotada por Roberthe dos San- 
tos Melo, ficou embaixo da caminhonete. Na 
garupa estava o menor Michael da Silva Sou- 
sa, de 9 anos, que teve fratura no tornozelo, 
enquanto Roberthe teve apenas escoriações. 

A caminhonete, que era pilotada por José 
Vieira, seguia pela Antônio de Miranda e te- 
ria invadido a preferencial. José ficou no local 
esperando as vítimas serem socorridas pelo 
Samu. 

Sete presos sâo transferidos 

da Regional de Segurança 

- . 
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Òs presos de Justiça foram transferidos para o presidio de Davinópolls 

Antônio Pinheiro 

Por determinação do delegado regional 
de Segurança, sete presos da 10a Delegacia 
Regional de Segurança de Imperatriz foram 
transferidos para a Unidade Prisional de Res- 
socialização de Davinópolis. Os outros dois 
foram transferidos para a Unidade Prisional 
de Ressocialização de Imperatriz- UPRI, an- 
tiga CCPJ. 

Os presos de Justiça transferidos para 
Davinópolis foram Manoel Castro de Almeida, 

Antônio Moreira Sousa, Handerson Costa Ro- 
cha, Rogério Pereira dos Santos e Gerson Ri- 
beiro Santos. Este último é acusado da morte 
de Clemilton Silva Rodrigues, crime ocorrido 
em 28 de março na rua Santa Teresa. 

Os dois presos de Justiça transferidos 
para a UPRI foram Hulgo Leonardo Melo 
da Silva, que responde crime por assalto, e 
André Araújo da Silva e Silva, que responde 
pelo crime de tráfico de drogas. Na Delegacia 
Regional de Segurança ficaram vinte e oitos 
presos. 

O corpo da feirante sendo recolhido pelo IML e o achado cadavérico 

davérico foi feito em uma lagoa, na rua Santa da morte, que só será revelada após exames 
Fé. Devido o corpo estar em avançado esta- do IML. Cafú era morador da Vilinha e usu- 
do de putrefação, não foi divulgada a causa ário de droga. 

Assaltantes fazem arrastão em 

fazenda na Estrada do Imbiral 

O veiculo foi encontrado pela policia, mas os assaltantes 

Antônio Pinheiro 

Na madrugada de ontem (02), por volta 
das 4h30, cinco elementos armados fizeram 
um arrastão em uma fazenda de Delio Neu- 
mam Júnior, na estrada vicinal que dá aces- 
so ao povoado Imbiral, próximo à Fazenda 
Escola da Facimp. Delio estava indo para o 
curral quando avistou os elementos armados. 
Os mesmo gritaram para ele não correr senão 
eles atirariam. 

Segundo as testemunhas, em seguida, os 
assaltantes foram até a residência onde Fran- 
cisco dos Santos Sousa se encontrava junto 
com todos os familiares. Os cinco elementos 
amarraram os dois homens e colocaram os 
familiares trancados em um cômodo da casa. 

Logo após, pegaram a chave do veículo 
Fiesta Sedan prata, de placa NHR-8058-lm- 
peratriz-Ma, onde colocaram um televisor LG 
42 polegadas, um aparelho DVD Eternit, um 
celular, uma forma de micro-ondas Phillips, 

conseguiram fugir 
uma caixa amplificada, um botijão, a quan- 
tia de R$ 50 e outros pertences das vítimas, 
além de uma moto Bros, vermelha, de placa 
NND-9210-lmperatriz-MA. 

A ação dos assaltantes durou aproximada- 
mente 40 minutos. Logo que eles fugiram, as 
vítimas comunicaram à Polícia Militar, que fez 
várias rondas, vindo localizar o veículo Fiesta 
meia hora depois, na estrada vicinal que dá 
acesso à Estrada do Arroz, próximo à Facchi- 
ni. O carro estava com a chave no contato. A 
moto Bros levada no arrastão foi localizada às 
9h, quando a PM fazia rondas. 

Delio Neumam informou à polícia que du- 
rante a noite, ouviram barulhos de moto ron- 
dando pelos arredores da residência. O caso 
foi registrado na Delegacia de Roubos e Fur- 
tos. Para a polícia, os assaltantes devem resi- 
dir nas proximidades onde foram deixados os 
dois veículos. Uma das vítimas informou que 
um dos cinco assaltantes era um adolescente 
de aproximadamente 12 anos de idade. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A PRESIDENTE DO SINDICATO IX) COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS. 
MOTOPEÇAS. BICTPÈÇAS. ACESSÓRIOS. PNEUMÁTICOS. MÁQUINAS. 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E CONCESSIONÁRIAS DE VENDAS DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES DA CIDADE DE IMPERATRIZ - MARANHÃO (SINDIPEÇAS). NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUA RIAS. CONVOCA TODOS OS FILIADOS 
DESTA ENTIDADE EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES COMO MEMBRO EFETIVOS A 
PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL QUE SE REALIZARÁ NO PRÓXIMO DIA 25 
DE ABRIL DE 201.1. NA SEDE DO SINDIPEÇAS. SITUADA Â RUA. GUANABARA. 
N"l I0-I°ANDAR- SALA 101. NO ENTROCAMENTO NESTA CIDADE. A PARTIR DAS 
IS.OOHS. QUANDO SERÁ TRATADO OS SEGUINTES ASSUNTOS- 

ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA ECONSELHO FISCAL PARA O BIÊNIO 
2013/2017 

MARIA Cl 
PKESIOENTE 

. BRITO F.* LIRA 
VICE-PRESIDENTE 

Rua; Guannbara. 110 • I Andar, Sala 101 - Entruncamcnto - «5903-040 - Fonr: (99) 3075-8959 
Impcralrlz-MA. E-muil: | 
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►DE VOLTA AOS TRABALHOS 

mirai 

Depois de um mês Buzuca volta à Câmara 

J 

Buzuca atendeu jornalistas após o encerramento da sessão 

Hemerson Pinto 

Na sessão de ontem (02), na Câmara 
Municipal de Imperatriz, os vereado- 
res apresentaram, discutiram e apro- 

varam oito indicações. Logo após o término 
dos trabalhos, o vereador José Carneiro, o 
Buzuca, atendeu a alguns repórteres que se 
aproximaram para questionar sobre a volta 
aos trabalhos. 

"Muitas especulações foram feitas ao 
meu respeito, de que eu teria batido naque- 
las pessoas, mas não é verdade. Imperatriz 
tem o fluxo de veículos muito grande, um 
trânsito caótico, e no horário em que aconte- 
ceu o acidente, no sinal da rua Pernambuco, 
em frente à TV Band, fui surpreendido com 
uma pancada forte, do lado direito da cami- 
nhonete na qual estava trafegando. Duas 
pessoas foram 'fatalizadas'. Algumas pesso- 
as me chamam de assassino, mas poderia 
ter acontecido com qualquer pessoa. Estou 
honrando com meus compromissos, quero 
conversar com as famílias das vítimas par 
ver o que eu posso fazer. Estamos aguar- 
dando o laudo pericial e o que a justiça vai 
decidir", explica. 

Sobre os comentários de que o vereador 

estaria embriagado na manhã do dia 03 de 
março, no horário do acidente, por volta de 
4h, Buzuca se defende: "Algumas pessoas 
querem responder pelos atos da gente". Ele 
também desmentiu o boato de que teria se 
envolvido em outro acidente minutos antes, 
e reafirmou: "Eu não estava alcoolizado. Não 
nego que consumo bebida alcoólica, tomo 
minhas cervejas, mas no momento do aci- 
dente eu não estava alcoolizado. Acho que 
a pessoa que bateu em mim não se atentou 
que estava chegando numa avenida que tem 
um tráfego de veículos muito grande". 

Buzuca explica que ficou desorientado 
após o choque e precisou ficar internado, 
"pois levei uma pancada forte na boca, fiquei 
aéreo, em pânico, tive que ir para o hospi- 
tal, mas em nenhum momento sai da cidade. 
Não vou fugir, se tiver de pagar por meus 
erros, vou pagar, mas não 'barroei' em nin- 
guém, foi abalroado por uma motoneta". 

O vereador afirmou que vai convocar os 
outros 20 legisladores e autoridades respon- 
sáveis pelo trânsito de Imperatriz para discu- 
tirem na Câmara sobre o uso de motocicle- 
tas 50c por "crianças, idosos, adolescentes, 
que não têm conhecimentos [sobre trânsito], 
acaba acontecendo acidentes (...)". 

Cinema no Teatro realiza a 2a Mostra 

Audiovisual da Região Tocantina 

Telemorte: Disque Para Matar 
INRCÇSO E ROTEIRO: R0BERTH NUNES 
DURAÇÃO: Ulíiin 

DDIRtÇflO: FERNANDO RALFER 

O cartaz mostra os curtas que participam da mostra 

Welbert Queiroz 

Durante todo o mês de abril, o projeto "Ci- 
nema no Teatro" realizará a 2a Mostra Audiovi- 
sual da Região Tocantina. Neta segunda-feira 
(1°), foi dado inicio às exibições, que contou 
com três curtas, "Telemorte", "Maranhão 06" e 
o curtadocumentário "De Costas Pra Rua". 

Quem abriu a mostra foi o curta "Telemor- 
te", de Roberth Nunes, de 11 minutos, produzi- 
do em uma semana e apresentado na Mostra 
Guarnicê de Cine-Vídeo, que recebeu premia- 
ções de Melhor Vídeo e de Melhor Ator. "Tudo 
começou com uma brincadeira, e a maior difi- 
culdade foi quanto a equipe que começamos 
com 7 pessoas e terminamos apenas com 3. 
Essas exibições, além de valorizarem a cul- 
tura, trazem para a nossa realidade algumas 
características e familiaridades que enfrenta- 
mos ao utilizar o sen/iço telemóvel", afirmou 
Roberth. 

Além do curta "Maranhão 06", de produção 
do Núcleo Imperatrizense de Cinema Experi- 
mental, o curtadocumentário "De Costas Pra 
Rua - Um filme sobre Panelada, chamou bas- 
tante atenção do público por mostrar histórias 
das "paneleiras" da cidade. "A idéia foi passar 

um pouco da identidade cultural de Imperatriz 
e a panelada é um desses traços de cultura 
da cidade. A intenção foi mostrar um pouco da 
vida dessas pessoas que estão atrás das bar- 
raquinhas, as paneleiras", afirmou a roteirista 
Claricia Dallo. 

Fernando Ralfer, coordenador do projeto 
Cinema no Teatro e diretor do curta "De costas 
pra rua", conta um pouco sobre o processo de 
produção de um videodocumentário. "Come- 
çamos com uma pesquisa de campo visitando 
os locais onde é vendida a panelada para pro- 
curar personagens mais antigos e acabamos 
encontrando estas três senhoras mostradas 
no vídeo", disse. 

Durante todo o mês de abril, a programa- 
ção será lançada semanalmente pela página 
do projeto "Cinema no teatro", na rede social. 
Outro diferencial da mostra é que sempre são 
realizados debates com os realizadores dos 
filmes e uma mesa redonda no decorrer das 
exibições. 

A entrada, como sempre, é franca e tem 
19h no Teatro Ferreira Gullar. "Essa mostra é 
importante para valorizar produções daqui de 
Imperatriz. Valorizar nosso trabalho e ressaltar 
o que é nosso", concluiu Claricia Dallo. 

Morador denuncia corte 

de energia indevido 

Daniel provou que não possui nenhuma conta de luz em atraso 

Welbert Queiroz 

Situação difícil na cidade de Imperatriz. 
O publicitário Daniel Deluque, residente da 
rua Gonçalves Dias veio a público para de- 
nunciar o corte de energia indevido realizado 
pela empresa CEMAR. Segundo o publicitá- 
rio, todas as contas da Unidade de Energia 
estavam pagas. 

"Estava chegando de viagem e rece- 
bi um telefonema que estariam cortando a 
energia na minha residência, quando che- 
guei em casa, a equipe disse que o motivo 
do corte seria atraso de conta. Mas na minha 
unidade consumidora, não possui nenhuma 
conta em aberto", afirmou Daniel Deluque. 

A indignação do cidadão deve-se princi- 
palmente pela falta de trato da equipe, pois 
segundo ele, os profissionais nem quiseram 
conversar ou checar as contas de energia, 
sendo que na casa reside uma criança pe- 

quena. "Tenho uma criança pequena em 
casa e me disseram que quando é designa- 
do uma ordem de corte, não importa se tem 
um recém-nascido em casa ou um senhor de 
idade, a ordem é cortar", declarou. 

O morador disse que a suspensão foi 
feita na tarde de ontem (02), por volta das 
15h30. Ele ainda mostrou as contas pagas 
em dia, que são entre os valores de 350 e 
400 reais. Ele ainda ressaltou que não dei- 
xará a situação "passar em branco". "Isso é 
um abuso de poder e uma invasão de pri- 
vacidade. Pretendo mover uma ação contra 
essa empresa, pois quero ter meus direitos 
respeitados". 

RESPOSTA DA CEMAR 
Em contato com a assessoria da CEMAR, 

a situação foi confirmada, a empresa apurou 
a ocorrência e minutos depois informou ao 
Jornal Correio que a energia foi religada. 

Escolas têm até 5 de abril para 

entregar termo de adesão dos JErs 

Os jogos escolares de Imperatriz são realizado desde o início dos anos 80 

O secretário municipal de Esporte e La- 
zer (Sedei), Joaquim Quirino Cruz, informou 
ontem que o prazo para a entrega do termo 
de adesão das escolas à 32a edição dos jo- 
gos escolares de Imperatriz encerra na pró- 
xima sexta-feira, 05 de abril. 

Segundo o secretário, o fórum referente 
aos jogos aconteceu no dia 15 março com 
a participação de representantes de várias 
escolas públicas e particulares. "No fórum, 
foram discutidos o regulamento, informa- 
ções sobre o termo de adesão, período de 
inscrição e período de realização dos jogos", 
explica. 

O termo de adesão, de acordo com o 
coordenador técnico dos jogos, Kelisson Pa- 
rente, deve ser solicitado e entregue na sede 
da Sedei, no estádio Municipal Frei Epifânio 
da Abadia. "É importante que professores, 
coordenadores, gestores escolares confir- 
mem sua participação e credenciem suas 

escolas para mais uma edição da festa do 
esporte imperatrizense. Enviamos um termo 
de adesão, também, pra São Luís aderindo 
aos jogos maranhenses e precisamos cum- 
prir os prazos". 

TRADIÇÃO - Realizados desde o início 
da década de 80, os jogos escolares se tor- 
naram tradição no município e referência na 
região. Nos últimos anos, as competições 
ganharam maior proporção com o aumento 
no número de modalidade e alunos/atletas 
participantes. 

De acordo com a equipe da Sedei, em 
2012, cerca de 7 mil alunos de mais de 90 
escolas disputaram dezenas de modalida- 
des. Para 2013, a expectativa é que em mé- 
dia, 10 mil alunos de 100 escolas participem 
dos jogos. "Muitos desses jovens conquista- 
ram boas colocações em competições regio- 
nais e estaduais", lembra o secretário. 
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►MAL DE PARKINSOH 

Tema é discutido em quatro postos de saúde 

Carla Dutra 

Com o objetivo de orientar a população e 
trabalhar a prevenção do Mal de Parkin- 
son, na manhã desta terça-feira (02), o 

programa Saúde do Idoso iniciou as atividades 
de prevenção da doença na Unidade de Saúde 
Milton Lopes (Posto Cumaru). O evento é em 
alusão ao Dia Nacional do Parkinsoniano, que 
é comemorado em 04 de abril. 

Os cincos dias de evento ocorrem em cin- 
co postos de saúde da cidade. Na abertura, 
na manhã de ontem (02), além das mais de 
50 pessoas, a farmacêutica e palestrante do 
NASF, Kizy Fregona, abordou a temática Mal 
de Parkinson, dando esclarecimentos sobre a 
doença. Na ocasião, ainda foram abordados os 
indicativos de quedas e fraturas em idosos e a 
sexualidade na terceira idade. 

"É uma doença que atinge, na maioria das 
vezes, pessoas idosas, a partir dos 50 anos de 
idade. Com 60 anos em diante, ela fica cada 
vez mais acometida", explica Raimundo, coor- 
denador do programa Saúde do Idoso. Ele afir- 
ma que o Parkinson é uma doença que atinge, 
também, jovens. A doença de Parkinson é de- 
generativa, atinge o sistema nervoso central e 
provoca a deterioração progressiva das células 
nervosas da parte do cérebro que controla o 
movimento muscular. 

Como a doença não tem cura, de acordo 
com Raimundo, a medida mais cabível para 
prevenir a população sobre o risco da patologia 
na cidade é debater sobre a doença, indicando 
os sintomas e os caminhos a serem seguidos, 
caso seja detectado indícios do Mal de Parkin- 
son. "A nossa orientação serve para amenizar 
a evolução da doença", explica o coordenador. 
Josefa Rodrigues, de 65 anos, esteve na aber- 

tura das atividades de orientação da doença e 
afirma que essa é uma iniciativa louvável, pois 
muitas pessoas não conhecem os sintomas da 
doença e não sabem como devem cuidar da 
patologia. 

SINTOMAS 
O Parkinson, que afeta os movimentos das 

pessoas, tem como principais sintomas tremo- 
res, cabeça inclinada para frente, rigidez da 
expressão fácil, rigidez nas articulações, perda 
de equilíbrio, salivação excessiva e fraqueza 
óssea. 

TRATAMENTO 
O Mal de Parkinson não tem cura, no en- 

tanto, existe tratamento para diminuir a evolu- 
ção da patologia. Há terapias que combatem 
os sintomas e também a evolução do quadro. 
A terapia ocupacional facilita as atividades di- 
árias dos portadores da doença, como pegar 
objetos, andar e sentar. 

Os medicamentos ajudam a suprir parcial- 
mente a perda do neurotransmissor dopami- 
na. Outro fator que ajuda é a fisioterapia, pois 
conserva a atividade muscular e a flexibilidade 
das articulações. Para não prejudicar a voz, o 
paciente deve procurar um fonoaudiólogo, pois 
ajuda a conservar a fala. 

POSTOS DE SAÚDE 
Depois da abertura das atividades da se- 

mana de Parkinson, na Unidade de Saúde Mil- 
ton Lopes, a programação segue com as ações 
em três postos; no dia 03, a orientação para a 
população será no Posto de Saúde Nova Impe- 
ratriz, no dia 04, será no Posto de Saúde Santa 
Rita e no dia 05, na Unidade de Saúde da Vila 
Cafeteria. 

Programação marca o dia mundial 

de luta contra o autismo 

O dia mundial de luta contra o autismo foi celebrado com uma programação na Praça de Fátima 

Estudantes realizam evento sobre 

software em Imperatriz 

Estudantes do curso de Sistema de In- 
formação realizam, no próximo sábado (6), a 
partir das 8h30, na Faculdade de Imperatriz 
(Facimp), um seminário para desenvolvedores 
e entusiastas da área de software na Região 
Tocantina. A inscrição custa 1 kg de alimento 
não perecível. Todos os donativos que forem 
arrecadados serão entregues pela coordena- 
ção do evento à Casa de Passagem, o abrigo 
para mulheres vítimas de violência. 

A primeira edição do "Devitz 2013" terá pa- 
lestras e mesas redondas com especialistas 
da área. Rael Max Nascimento, um dos orga- 
nizadores do evento, atualmente trabalha na 
empresa YACOWS, de São Paulo, no desen- 
volvimento de projetos para grandes players 

do mercado editorial, entre eles, a Revista Ca- 
ras, Rolling Stone e Portal Vírgula. 

"O nosso objetivo é disseminar conheci- 
mento da tecnologia, pegar a experiência aqui 
da região e montar uma grade de palestra en- 
tre os participantes. Aqui na cidade existem 
duas faculdades que têm o curso de compu- 
tação. e os alunos quando saem da faculda- 
de não têm noção do que é o mercado, o que 
podem fazer com a tecnologia". 

A inscrição pode ser feita pela internet no 
site http://devitz.com/, até o dia 05 de abril, 
sexta-feira. Todos os inscritos ganharão cer- 
tificados de participação do evento pela INES- 
PO- Instituto Nordeste de Educação Superior 
e Pós-Graduação. 

Hyana Reis 

Narração de histórias, malabarismo, artes 
circenses e exposição de artesanato foram as 
principais atrações ao longo da manhã desta 
terça-feira (02) na Praça de Fátima. O evento 
celebrou o Dia Internacional de Luta contra o 
Autismo, uma iniciativa do Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps) Infantil. 

Informar e sensibilizar as pessoas sobre os 
distúrbio e transtornos causados pelo autismo, 
por meio da arte, eram os objetivos principais da 
programação. Os membros do Caps juntamente 
com pais e familiares de pessoas com autismo 
fizeram um pit stop com distribuição de panfletos 
e orientações sobre a doença. "A ignorância e a 
falta de conhecimento é a principal fonte de pre- 
conceito, por isso o principal objetivo deste even- 
to foi a conscientização", afirma Nádia Borges, 
psicóloga do centro. 

O evento também quis alertar as famílias 
para os sintomas do autismo, auxiliando assim a 
identificar mais rápido a doença, de acordo com 
a psicóloga. Ela alerta que se alguém apresen- 
ta falta de atenção, dificuldade de imitar ações, 
preferência por repetição, ausência de medo e 
insensibilidade à dor, deve procurar ajuda, "es- 
ses são os principais sintomas da doença, então 
aconselho a buscar um psicólogo, ou o Caps 
para tentar identificar a doença e fazer o trata- 
mento", explica. 

Maria da Cruz sofreu quando a filha ficou 
doente, há cerca de 7 anos atrás. Ela procurou 
a ajuda do Caps. Com emoção, conta como o 
centro a ajudou. "Quando ela foi para o centro, 
ela era muito pequena, mas o atendimento é 

muito bom e ajudou minha filha, trata todo mun- 
do bem, ela é atendida muito bem". Para Maria, 
o evento é importante para manter as pessoas 
conscientes, "esse evento é muito bom, eu parti- 
cipo há dois anos e pretendendo voltar sempre", 
comenta. 

SEMINÁRIO 
A programação em alusão à data só será 

encerrada no dia 5 de abril com a realização do 
III Seminário sobre o autismo, com o tema: "Fa- 
mília diante do autismo, educação e direitos". A 
psicóloga Nádia Borges ministrará uma palestra 
juntamente com a psicopedagoga e doutoranda 
em Ciências da Educação e Autismo Joselma 
Gomes e a assistente social, especializada em 
saúde mental, Mariene Lima. Elas falarão sobre 
a doença e os mitos que a cercam. 

Na ocasião, o Caps também lançará a car- 
tilha, "Família diante do autismo, o que fazer?", 
que contem orientação sobre sintomas, diagnós- 
tico e tratamentos para o autismo. "Essa carti- 
lha foi elaborado pelo próprio centro, juntamen- 
te com os familiares de pessoas com autismo. 
Essa idéia surgiu durante uma capacitação que 
fizemos com os pais de crianças com a doença, 
e percebemos a necessidade de elaborar esta 
cartilha para ajudar a orientar essas pessoas", 
conta Nádia Borges. 

Ela ressalta que com a cartilha, as pessoas 
poderão conhecer mais sobre o autismo, "quere- 
mos fornecer informação, pois nessa cartilha en- 
contrarão os conceitos básicos do autismo, diag- 
nóstico e, principalmente, o que a família deve 
fazer. Ainda fornecemos também orientações 
sobre os direitos de pessoas com a doença". 
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Malabarista de diabolo 

"O dinheiro muitas vezes não compra o nosso trabalho e a nossa arte, mas o sorriso de uma criança, sim". 

Hyana Reis 

A sua arte é entreter, fazer rir e trazer alegria. Com o rosto 
pintado e uma roupa bem colorida e espalhafatosa, Cleiton Viana 
chama atenção onde passa. As pessoas se aglomeram ao seu 
redor e só então ele começa suas piruetas. Balançando o "dia- 
bolo"- ioiô chinês utilizado no malabarismo- faz várias peripécias 
para prender o olhar dos expectadores. 

O interesse de Cleiton Viana pelos malabares surgiu em 
2009, devido ao movimento Ocupart. "Eu comecei com essa 
arte na época que houve a ocupação da biblioteca abando- 
nada, do movimento Ocupart Esse grupo dava aula de vá- 
rios tipos de artes, faziam várias atividades. Eu recebi aulas 
de malabarismo, pernas de pau". 

O interesse pela arte só cresceu depois dessas aulas, e por 
conta própria ele decidiu estudar e se especificar mais no as- 
sunto. "Fui desenvolvendo mais, fui buscando mais coisas, hoje 
em dia o meu malabarismo é o diabolo, que é o que eu mais 
gosto, admiro e desenvolvo". Mas para dominar totalmente o ioiô 
chinês, foi preciso muita determinação, "no começo é uma arte 
difícil, mas com a persistência consegui desenvolver este 
trabalho", afirma. 

Cleiton garante que o malabarismo não é apenas uma arte 
para ele, é um esporte e também um hobby que o ajuda em to- 

dos os sentidos, "essa arte desenvolve muito a parte física, 
mas também a mental. O malabarismo trabalha todos os 
sentidos, e melhora muito a coordenação motora". 

Hoje o malabarista faz parte do projeto "Canta e Conta", for- 
mado por artistas com o objetivo de divertir e educar ao mesmo 
tempo, principalmente crianças, que Cleiton revela ser o seu pú- 
blico favorito, "o dinheiro muitas vezes não compra o nosso tra- 
balho e a nossa arte, mas o sorriso de uma criança, sim". 

E é com dificuldades que o projeto vem tentando se manter. 
O malabarista reclama da falta de apoio, mas elogia os amantes 
da cultura de Imperatriz, responsáveis por manter a arte viva na 
cidade. "Temos apoio porque têm pessoas que gostam e aju- 
dam a manter, mas ainda é pouco, precisamos de mais. Bo- 
tamos mesmo a cara na rua e fazendo vários trabalhos, bus- 
cando, pois apoio de instituição não temos, só individual". 

Mesmo aos trancos e barrancos, o artista conta algumas 
conquistas ao longo desses anos como malabarista: "Recen- 
temente, fui convidado para ir pra São Luís, onde ministrei 
oficina, e agora estamos desenvolvendo um projeto para ser 
contemplado pela Cemar, tudo isso graças à lei de incenti- 
vo à cultura", comemora. Mas ressalta que ainda precisam de 
muita ajuda, "é difícil fazer um projeto desses, e somos artistas, 
não sabemos fazer direito. Mas temos esperança de conseguir o 
dinheiro e desenvolver um belo projeto para a cultura da cidade". 
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►AGENTE PENITENCIÁRIO 

Continuam abertas as inscrições para concurso 

Iniciadas em fevereiro, as inscrições para o 
concurso público para o cargo de Agente 
Penitenciário podem ser feitas até 22 de 

abril. A promoção é do Governo do Mara- 
nhão, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Gestão e Previdência (Segep). 

Os interessados poderão se inscrever 
pelo endereço eletrônico da Fundação Ge- 
túlio Vargas: www.fgv.br/fgvprojetos/concur- 
sos/maranhao13. A taxa de inscrição, no va- 
lor de R$ 130,00, pode ser paga em qualquer 
agência bancária. 

O candidato interessado em disputar uma 
das 41 vagas deve possuir nível superior em 
qualquer área e ser portador de Carteira Na- 
cional de Habilitação, categoria B. O salário 
inicial, mais benefícios, é de R$ 3.774,78. 

O secretário de Estado de Gestão e Pre- 

vidência, Fábio Gondim, informou que, es- 
tudos realizados pela Segep, apontam que, 
dos 60 mil servidores na ativa, 20 mil já estão 
aptos a se aposentar, preenchendo todos os 
requisitos (idade e tempo de serviço). 

Gondim destacou que o Governo do Es- 
tado reservou recursos R$ 180 milhões para 
a realização de concursos públicos nas mais 
diversas áreas, entre as quais, Fazenda, 
Saúde, Planejamento e Orçamento, Gestão e 
Previdência, Fundação da Criança e do Ado- 
lescente (Funac) e Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran). 

O secretário lembrou, ainda, que o con- 
curso público é promovido na área de Segu- 
rança de Pública, com 2.379 vagas, sendo 
2.000 para Policia Militar; 150 para o Corpo 
de Bombeiros e 229 para Policia Civil. 

Duplicação da BR-135 está 

avançada, informa DNIT 

O custo total da duplicação está estipulado em R$ 354 milhões 

A Superintendência Regional do Depar- 
tamento Nacional de Infraestrutura de Trans- 
portes (SRMA/DNIT) informou que as obras 
de duplicação da BR-135, principal rodovia 
que corta o estado, referentes ao primeiro lote 
(trecho entre Estiva e Bacabeira), seguem 
em ritmo avançado. Ainda segundo o órgão, 
os 27,3 quilômetros do primeiro lote deverão 
ser concluídos em outubro do ano que vem, 
no entanto, esse mesmo prazo poderá ser 
antecipado em seis meses, dependendo das 
condições climáticas no trecho da obra, nos 
próximos meses. 

Atualmente, os serviços do primeiro lote 
estão na fase de colocação das colunas de 
brita. Para isso, são utilizadas três máquinas 
de grande porte que efetuam a compactação 
da brita no solo mole do entorno da rodovia. 
Outras seis máquinas com capacidade similar 
deverão ser adquiridas pelo Consórcio Ser- 
veng/Aterpa, responsável pela düplicação, e 
incorporadas à obra da BR-135 até junho des- 
te ano. 

A colocação das colunas de brita é a eta- 
pa mais cara do primeiro lote de duplicação 
da BR-135 e está orçada em R$ 150 milhões, 
valor equivalente a 42% do custo total (estima- 
do em R$ 354 milhões). "A colocação da brita 
é necessária, pois para que a rodovia possa 
ser construída, ao lado da atual, precisa ter 
uma base firme. Com a aquisição de outras 
seis máquinas para esse serviço, acredito que 
poderemos entregar a obra antes", disse o su- 
perintendente do DNIT no Maranhão, Gerardo 
Fernandes. 

Outro fator, segundo o DNIT, que será fun- 
damental para a antecipação do prazo final de 
entrega do primeiro lote diz respeito ao índice 
de chuvas no local da obra. "Nos últimos dias, 
a obra seguiu num ritmo um pouco mais lento, 
por causa das chuvas. Para recuperar esse 
tempo, engenheiros do Consórcio estão tra- 
balhando inclusive durante a noite. Para isso, 
estão sendo utilizados 16 holofotes durante os 
serviços", informou o superintendente do DNIT 
no Maranhão. 

Caema promove I Concurso 

de Poesia para servidores 

Para descobrir e revelar os talentos literá- 
rios entre seus colaboradores, a Companhia 
de Saneamento Ambiental do Maranhão (Ca- 
ema) promove o I Concurso de Poesia, com o 
tema "Água; Fonte de Vida". A ação foi apre- 
sentada oficialmente durante a abertura da Vil 
Semana Estadual de Proteção e Preservação 
das Águas Doces, realizada pela Companhia 
no período de 20 a 22 de março. 

O I Concurso de Poesia é uma iniciativa 
da Diretoria de Gestão Administrativa e de 
Pessoas e é direcionado aos colaboradores, 
estagiários e jovens aprendizes da Caema. 
As inscrições, abertas no dia 20 de março, 
podem ser feitas até o dia 15 deste mês. A 
ficha de inscrição está disponível na intranet 
da empresa. 

Secretário Sebastião Uchôa participa de reunião 

com Grupo de Monitoramento Carcerário do TJ 
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ustiça rupo de Monitoramento Carcerário nouna a reunido com os Integrantes ecretário S astiáo 

O secretário de Estado de Justiça e de 
Administração Penitenciária, Sebastião 
Uchôa, participou, nesta segunda-feira (1o), 
da reunião do Grupo de Monitoramento Car- 
cerário do Tribunal de Justiça do Maranhão. 
Em pauta, a situação dos presos do interior 
do estado que se encontram nas unidades 
prisionais de São Luís e dos presos provisó- 
rios e, ainda, o ensino nos presídios em 2013. 

Segundo Uchôa, a situação dos cerca de 
1.200 presos do interior que estão cumprin- 
do pena nas unidades prisionais da capital 
dewé ser resolvida a médio e longo prazo, já 
que existe a necessidade da construção de 
novos presídios no interior para sanar essa 
demanda. "Quanto aos internos do interior, 
em condição de liberdade, que não possuem 
condições de retornar prontamente para sua 
cidade, vamos providenciar junto a Secreta- 
ria-Adjunta de Justiça, por meio de recursos 
do Fundo Penitenciário (Funpen), uma casa 
que sirva de abrigo a eles". 

Para o coordenador em exercício do Gru- 
po de Monitoramento, o juiz Douglas de Melo 
Martins, a presença do secretário Sebastião 
Uchôa nas reuniões do grupo é de extrema 
importância para que os problemas sejam re- 
solvidos prontamente, como neste caso dos 
presos do interior. "Parabéns à Sejap pelo 
valor e apreço que tem demonstrado com o 
grupo de monitoramento", ressaltou o juiz. 

O juiz Douglas Martins abordou a neces- 
sidade da diminuição no número de presos 
provisórios do estado e da importância das 
instituições trabalharem juntas para que o 
Maranhão alcance a marca nacional que é 

de 40%. "A idéia é unirmos força para tornar 
essa diminuição possível e sem a necessida- 
de de fazer o mutirão carcerário", explicou. 

Pensando no acompanhamento dos 
egressos do sistema, Uchôa pontuou a cria- 
ção, pela Sejap, do núcleo de monitoramento 
ao egresso que contará com cinco equipes 
volantes prontas para fazer todo o acompa- 
nhamento junto ao ex-detento. 

No quesito educação nos presídios em 
2013, a coordenadora de Educação nas Pri- 
sões da Seduc, Silvana Lima, explicou que 
o edital para contratação dos professores e 
material para as salas de aula das unidades 
do interior do estado já foram providenciados. 

O secretário-adjunto de Justiça, Frei Ri- 
bamar Cardoso, apresentou o novo coor- 
denador do núcleo de educação, professor 
Elias, e explicou que por parte da Sejap será 
oferecido o ambiente, os alunos e a seguran- 
ça para o ensino. "A educação é fundamental 
para a ressocialização, ela transforma e rein- 
tegra", relatou. Ele frisou que as parcerias já 
foram firmadas para os cursos de capacita- 
ção voltados aos presos do regime semiaber- 
to e, ainda, o retorno dos núcleos de saúde, 
trabalho e renda, laborterapia, assistência 
psicológica, social, religiosa e a novidade 
que é o núcleo de assistência ao servidor do 
órgão. 

Presentes, também, na reunião, repre- 
sentantes dos Conselhos Penitenciário do 
Maranhão, da Comunidade, da Defensoria 
Pública e da Associação de Proteção e As- 
sistência aos Condenados (Apac) de'Pedrei- 
ras e de São Luís. 

TRE abre nova vaga 

para juiz substituto 

Os interessados deverão redigir uma po- 
esia inédita, que será julgada por uma comis- 
são formada por personalidades reconheci- 
das na área literária. Como premiaçâo, o 1o 

lugar receberá R$ 500,00; o 2o lugar ficará 
com R$ 400,00 e o 3o colocado levará para 
casa R$ 300,00. 

A solenidade de premiaçâo acontecerá no 
dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, 
no auditório da sede administrativa da Com- 
panhia. 

De acordo com a assistente social da Ca- 
ema, Jacira dos Santos, uma das organiza- 
doras, o concurso além de ser integrado às 
comemorações do Dia Mundial do Meio Am- 
biente, é uma forma de valorizar os talentos 
da empresa e motivar os colaboradores. 

Foto: Divulgação/TJ-MA 

Em ofício enviado ao presidente do Tri- 
bunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), 
desembargador Antonio Guerreiro Júnior, 
o presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-MA), desembargador José Bernardo 
Rodrigues, informa a abertura de vaga para 
o cargo de juiz substituto na classe de de- 

sembargador. 
A vaga surge em decorrência da posse do 

desembargador Froz Sobrinho nos cargos de 
vice-presidente e corregedor regional eleito- 
ral, no dia 25 de fevereiro de 2013. 

A escolha de novo nome para preencher 
a vaga será feita pelo Pleno do TJ-MA. 
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Maria Clara e sua mâe, Calherine Paiva Mana Clara e sua mâe, Catherme Paiva 

; 
:if m wr^ Ijp^- 

mm 
wf lá 

Btlv. 
r* 

i 

-■-t. Itát 'f f:v '#> 
1 

'í 

P 

rf " 

Eunice Paiva e Antônio Neuton Paiva Eunice Paiva, Clarinha, Antônio Neuton Paiva, Renata Neiva e Carol Paiva 
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Farmácias de Rlantao 

DROGARIA EXTRA FARMA (AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1594 - CENTRO) 
DROGARIA MINERVA (RUA DUQUE DE CAXIAS. 357 - VILA LOBÃO) 

DROGARIA BEM ESTAR (RUA BETA, 1756-A ■ BACURI) 
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Tirinhas 

auréobs por Fábio Coolo 
St>0 SCO AKIJO Of* 
e ijâo "o A mor. mão sei 
como eu POSSO 
re ajvoar... s~zs-iJr 

JAMPIRLCue, gstc e MCü 
AMItO WATA MA ÇL ... 

ANJO me AJvPC! 
QüCfío JAI*. COM UM, 
UUPA SABOTA, MAS 
A AMl&A PtLA PiCA 
ATRAPAlrtAMPO... , 

DANCEI , 

4. 

mcntirínhas por Fábio Coolo 
PREFIRO MORRER t-OIM 

GLAMOoR 0O qve uruFR 
COVO OMI VERME WOWWTto [ 

ADORO ESCARfoOT ! Ai.ooe woxo! 
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WMV. coqusle!. com, br/jogos 
OMZADWHA 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
A nona gaiàxia Oqueé sensrvaà á poeira 

Molusco produtor 
da pérolas 

Divertido; alegra 
Condição 
do detento 

Descrevat 
circulas 

Lcjaqua Período de pesca 
proibida Forniam o mês za tapetes 

L 
i 

♦ 
V 

Boato; 
mexarico 

Escola Naval (sigla) 
Elevado > Sílaba de 'grego' ♦ A Arvore Naoomal 

(Pi) 
♦ 

♦ 
Avisa de um perigo Símbolo de noivado 

L 
Tranqüilo 

Está (rod.) 
Cultiva (a 

toma) Nativo ♦ ♦ Armadilha desenvolvi- da pela aranha 
K ■> 

1" vacina do bebê 
Fruto da pereira Temor, receio 

l Texto toa Sal 
História de ume novata 

(S8) 

♦ 
* 

♦ 

Racipienle para a comida do câo 
♦ 

56, am romanos Marcha que mova ocorro para Irás 
♦ 

Artgo dsfintdo maacuhno Na moda 
iam 

r 

Repartido * * ♦ 
Grama 

(símbolo) 

Comatar 
falta ratigkna 

Afllçào; sofrimanto ♦ 
+ (TJpoucoe; gradual- menta ♦ 

piadas 

Sexo imaginário 

Um cara bombado estava na areia da praia fazendo suas flexões quando de repente, surge um 
bêbado e começa a dar risada ao seu lado. 

O playboy sem parar de fazer seus exercícios, fala: 
— Que foi o beudo, qual é a graça que tá vendo aqui? 
E o bebum responde: 
— Véio... sic... cê já pode parar, a mulher que estava aí embaixo já saiu faz mó tempo... sic. 

Quero parar de fumar 

Um amigo, com um cigarro na boca, começa falar que aquilo está lhe fazendo mal, tosse, 
pigarro... 

- Por quê você não pára de fumar, este vício é horrível! - responde o outro. 
- Eu já tentei, mas não consigo, parece que me falta algo. 
- Você já experimentou bala de hortelâ, dizem que ajuda. 
- Uma vez me falaram e tentei, coloquei na boca, tentei umas dez vezes com o isqueiro, mas 

não acendeu!!... 

www.coquetel.com,br/jogos 

QftÇA-PALAVm 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele, 

Q P Q L S 
X K Â Ç Z 
D K X E W 
K O Q Ç S 
Y A Z- S S 
M R J S E 
Q R V N K 
N A T N Q 
H G Z S M 
R A L F K 
C M X C i 
P N F V H 
M ç F D C 
W D T Q N 
M ç X K Ç 
E T 1 E L 
H K B D D 
F M F T X 
S V S H J 
E N L A T 
K L W X Q 
R E F R 1 
M T V L G 

J W J S K 
R D U R A 
L T F G X 
L F H J 

FQGQQWWÇ 
NRAGQLRS 

S K V J 

B D T 
F V E 
Z Y Ç 
H S J 

T V Q F F 
S Y G J R 
Y V J J R 
O 1 N 1 C 
T R P Q D 
M Q W G L 
S G T M Y 
,J Ç V K R 

V M V Q 
S T K 
L Z F 
Y Ç V 
S R F 
X J P 
G Y R 
V V O 
M M D 
Ç Ç U 
TFT 
H P O 
S G S 
L L D 
H D E 
L N L 
Q K I 
S C M 
N Z P 
C H E 
G W Z 
N S A 

M H 
M C 
P W 

vv V K 

B Q C Q J T N 
Q G B Ç 
R Y G S 

V R H C Q 
K G Q R 

F Ç D 
B G O Q C K Q U 

H O N U 
D O 

K Ç G G D 
E L W VV 

M B G H B 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Lia se desespera com o fim do namoro e 
a roqueira tem a maior fight com Vitor. Bruno e Elisa, sua 
concorrente pra vaga de estágio, vão ter que organizar festa 
juntos. Marcela dá força pra Lia. Sal tem papo sério com 
Vitor, que avisa ao irmão que vai ter que voltar pra Brasília. 
Lia decide ir atrás de Vitor, mas acaba dando de cara com 
Sal, que diz pra roqueira desistir de seu irmão. Marcela en- 
comenda flores pra Raquel. Ju tenta convencer Vitor a falar 
com Lia antes de viajar. Lorenzo dá força pra Lia. Orelha 
anuncia a todos os testes de elenco pro seu filme. Olavo 
diz pra Vitor que ele pode ter problemas com a Justiça ao 
voltar pra Brasília. Bruno pensa em fazer festa da agência 
no Misturama, mas Elisa veta. Vitor procura Lia e Sal vê 
os dois juntos no maior love. Patinha vê Bruno com Elisa e 
fica bolada. Vitor faz surpresa pra Lia e prepara uma noite 
especial de despedida. 

Flor do Caribe 

Globo, 18h15 - Cassiano e Duque reconhecem a filha de 
Dom Rafael. Ciro cede seu quarto para Isabel. Dom Rafa- 
el sente saudades da filha. Cristal beija Cassiano. Cristal 
avisa a Cassiano e Duque que tentará ajudá-los a voltar 
para o Brasil. Alberto reclama com Ester por sua ausência 
de casa. Cassiano liga para Chico e avisa que está voltan- 
do para a Vila dos Ventos. Bibiana sofre ao perceber que 
Donato rejeita Hélio. Donato propõe sociedade a Juliano. 
Rodrigo, Ciro e Amadeu ficam surpresos aos descobrir que 
Isabel é tenente da aeronáutica. Cristal avisa a Cassiano e 
Duque que conseguiu que eles embarcassem em um navio 
mercante para o Brasil. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Juliana faz as pazes com Nando e volta para 
a casa de Felipe. Olívia revela para Charlo que Domingui- 
nhos não gostou de vê-la beijar Nenê. Isadora combina com 
Ronaldo de testar Carolina. Nando conta para Juliana que 
Felipe gosta de Roberta. Charlo afirma a Nenê que o aju- 

dará se ele também ajudá-la. Carolina discute com Ronaldo 
e Felipe fica furioso. Kiko conversa com Ronaldo sobre o 
plano de Lucilene. Charlo e Roberta trabalham juntas. Vânia 
tem uma idéia para ajudar Nando a voltar a ser modelo. Kiko 
arma para cima dos publicitários. Juliana procura Roberta. 

Salve Jorge 
Globo. 21h00 - Théo fica abalado com a possível gravidez 
de Érica. Mustafa questiona Russo sobre Morena. Waleska 
fala para Almir sobre as meninas traficadas. Russo promete 
se vingar de Mustafa. Érica confirma a gravidez e Théo fica 
apreensivo. Zyah mente para não levar os turistas 
ao restaurante de Cyla. Márcia conta para Julinha que Érica 
está grávida. Carlos comunica a Leonor que sairá de casa 
depois do casamento de Aida. Um policial avisa a Ricardo 
que Wanda chegou ao hotel onde Lívia está. Lurdinha avisa 
a Delzuite que ela e Aisha farão um teste 
de DNA. Théo revela para Helô que Lívia guarda seringas 
em sua bolsa. 
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T Áries 21-03/19-04 
A Lua permanece em sua área profissional e for- 
ma.quadratura com Vênus e Marte, alertando que 
você tende a agir de maneira explosiva e pessi- 
mista. Procure focar-se nas soluções e não nos 
problemas. Seja mais positiva! 

Touro 20-04/20-05 
Sua atitude dominadora e radica! pode acabar 
afastando as pessoas queridas de você. A ten- 
são que se estabelece entre Lua, Vênus e Marte 
exige de você muita calma e centralização, pois 
desestabiliza seu emocionai! 

ÜG ê meos 21-05/21-06 
Você alterna entre comportamentos de extrema 
carência com outros de isolamento, neste mo- 
mento em que Lua, Vênus e Marte se tencionam, 
trazendo à tona sentimentos profundos. Que tal 
ficar mais recolhida e reservada? 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
Ao adotar uma atitude reativa e defensiva, você 
prejudica suas relações. As quadraturas que a 
Lua forma com Vênus e Marte indicam que você 
tende a agir de maneira dramática ao lidar com 
as diferenças, Não julgue! 

«ÍL Leão 23-07/22-08 
Não saia de seu equilíbrio ao lidar com os atritos 
no meio profissional. As quadraturas que a Lua 
forma com Vênus e com Marte alertam que você 
poderá perder muita energia se deixar-se envol- 
ver pelos problemas dos outros! 

TI5 Virgem 23-08/22-09 
A Lua passa por sua área social e forma quadra- 
turas com Vênus e Marte, alertando que você 
precisa agir de maneira mais diplomática, pois 
você está afastando as pessoas. Seja mais flexí- 
vel e serena em suas relações! 

dCb Libra 23-09/22-10 
Ao tencionar sua área familiar e formar quadra- 
turas com Vênus e Marte, a Lua lhe aconselha 
a manter o controle diante dos problemas, Você 
está mais sensível, portanto, cultive sua paz inte- 
rior e no ambiente a sua volta! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Não se envolva nos problemas alheios. As qua- 
draturas que a Lua forma com Vênus e Marte lhe 
aconselham a ficar longe de conflitos e alertam 
que as pessoas podem enxergar sua autocon- 
fiança como arrogância. Cuidado! 

y Sagitário 22-11/21-12 
Não saia gastando dinheiro para compensar ca- 
rências afetivas. A Lua forma quadraturas com 
Vênus e Marte, alertando que suas emoções 
mais intensas podem comprometer seu senso 
crítico, prejudicando a vida material! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Evite ser tão crítica ao colocar suas opiniões, pois 
a Lua passa por seu signo exaltando seu brilho 
pessoal, mas as quadraturas com Vênus e Marte 
lhe deixam mais rígida. Não seja tão dura com os 
outros, isso pode magoá-los! 

^Aquário 20-01/18-02 
Sua habilidade para lidar com problemas é pre- 
judicada pelas quadraturas da Lua com Vênus 
e Marte, que alertam para sua tendência de en- 
carar as responsabilidades de modo obsessivo. 
Organize-se, priorize e foque-se em soluções! 

K Peixes 19-02/20-03 
Os ânimos estão exaltados e podem haver em- 
bates em seu meio de amizades, neste momento 
em que a Lua forma aspectos tensos com Vênus 
e Marte. Não crie expectativas nas outras pesso- 
as e cuidado com o clima de impaciência! 
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"A associação voltou a funcionar com quatro pessoas. Associamos algumas pessoas para 
reativá-la e poder fazer eleição para eleger diretoria". Nildo Lima, preside de associação de 
moradores. 

m 
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A voz da comunidade 

Associação precisa de associados para funcionar 

Hemerson Pinto 

Com uma nova administração, a Asso- 
ciação de Moradores do bairro Santa 
Inês procura cadastrar o maior núme- 

ro possível de associados para que a enti- 
dade funcione da maneira esperada. Com 
uma demanda alta de problemas no bairro 
localizado aos arredores do cemitério Cam- 
po da Saudade, a diretoria eleita em novem- 
bro de 2012 necessita reunir, de forma legal, 
o maior número de moradores para discutir 
ações capazes de levar benefícios à comu- 
nidade. 

"Até agora temos 40 associados, mas 
para chegar a isso nós precisamos passar 
pelo processo de reativação da associa- 

ção. Para isso, nós nos reunimos, fizemos 
estatuto e o cadastro de algumas pessoas, 
só então fizemos a eleição. A diretoria não 
pode decidir tudo só. Temos que nos reunir 
com os moradores para ouvir e saber o que 
é preciso reivindicar, quais são as principais 
necessidades, e assim correr atrás", explica 
o presidente da associação do bairro Santa 
Inês, Nildo Lima. 

Ele adiantou que de início, os problemas 
que carecem de maior atenção no bairro es- 
tão relacionados a recursos que deveriam ter 
ido para o bairro "e não sabemos para onde 
foi", diz, acrescentando que a associação 
tem terrenos para a construção de uma es- 
cola e de um posto de saúde. "Vamos buscar 
uma maneira de resolver tudo isso", garante. 

Nildo também relatou a falta de ambien- 
tes destinados ao lazer dos moradores do 
bairro Santa Inês. "Existe um bairro novo 
sendo construído atrás do Santa Inês, mas 
pra chegar a ele é preciso passar pela si- 
tuação em que se encontra o bairro e para 
construir o bairro de luxo, nossas ruas ficam 
danificadas com o tráfego pesado de cami- 
nhões, principalmente no período chuvoso", 
declara. Outro desafio é a reforma do prédio 
onde funciona a associação. 

TRABALHO 
Um dos primeiros trabalhos da nova dire- 

toria da Associação de Moradores do bairro 
Santa Inês é a realização de cursos para a 
comunidade local e demais pessoas interes- 

sadas, em parceria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial, Senac. Os cur- 
sos de costureiro, cabeleireiro assistente e 
bordado à mão devem ser iniciados no mês 
de maio, com o objetivo de oferecer a opor- 
tunidade aos participantes de aprenderem 
uma atividade que represente uma renda. A 
diretoria estuda a possibilidade de oferta de 
outros cursos, como o de computação. 

Os interessados em participar devem 
procurar a associação, de segunda à sexta, 
das 8h às lOh e das 15h às 17h no seguin- 
te endereço: rua São Raimundo, 456, bairro 
Santa Inês. Fone: 9133-0995 e 8118-5119. 
Para se cadastrar na associação, é neces- 
sário o documento de identidade CPF e com- 
provante de residência. 
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TJSP mantém indenização por mensagens ofensivas no Orkut 

A 5a Câmara de Direito Privado manteve a indenização de 
R$ 15 mil, por danos morais a W.C.L. em razão de ter sido 
alvo de comentários ofensivos de C.M.D.S.D.S., postados no 
Orkut. 

O relator Fábio Henrique Podesta afirmou em seu voto 
que "o conteúdo das mensagens postadas foram ofensivas 
à honra da autora, especialmente porque apesar do ques- 
tionamento da ré acerca da autoria das mensagens, restou 
demonstrado nos autos que a origem da postagem partiu de 
seu IP". 

O desembargador destacou, ainda, que, "no mais, não há 

Grife terá de indenizar por uso indevido do poema de Manuel Bandeira 

como deixar de reconhecer que o conteúdo das mensagens 
efetivamente foi ofensivo, notadamente em consideração à 
terminologia adotada, que certamente colocou em dúvida a 
idoneidade pessoal e profissional da autora, além de induzir 
a erro por meio de prática criminosa". 

Fábio Henrique Podesta afirmou que, "a alegação de que 
o atendimento à notificação, feita pelo moderador da comu- 
nidade para que a ré cessasse a postagem das mensagens 
ofensivas, teria o condão de excluir o caráter ilícito da con- 
duta. especialmente porque é de conhecimento geral que o 
ambiente virtual é disponibilizado a milhões de usuários que, 

certamente, tiveram acesso aos comentários realizados pela 
requerida, o que só potencializou a repercussão do dano já 
concretizado". 

O relator concluiu que o dever de indenizar procede. "Com 
efeito, não se pode perder de vista que a ré não só insistiu no 
conteúdo das mensagens ofensivas, que foram várias, como 
também ignorou o fato já adiantado segundo o qual o acesso 
à rede mundial de computadores (internet) é realizado por 
um sem número de usuários, a justificar o reconhecimento da 
grandeza e potencial de conhecedores efetivos da conduta 
ilícita perpetrada", completou. 

Uma decisão dos desembargadores da 5a Câmara Cí- 
vel do Tribunal de Justiça do Rio condenou a loja Stroke a 
indenizar em R$ 20 mil, por danos morais, os herdeiros e 
co-proprietários dos direitos intelectuais do poeta Manuel 
Bandeira. 

Maria Helena Bandeira, Marcos Cordeiro, Antonio Mano- 
el Cardoso, Carlos Alberto Ribeiro e José Cláudio Bandeira 
alegam que a empresa utilizou o poema "Natal", de autoria 
do poeta, em seu catálogo de roupas sem qualquer autori- 

zação, além de não conceder os créditos a Manuel Bandei- 
ra. Além disso, a obra era apresentada, em versos soltos, 
e com o titulo "Amizade". Segundo os herdeiros do autor, a 
estrutura descontinuada do poema modificou seu contexto. 
A peça publicitária ainda trazia a obra "Quando ela passa", 
do poeta português Fernando Pessoa, com o nome modifi- 
cado para "Feminilidade" e com autoria atribuída a Manuel 
Bandeira. 

Para o desembargador Antonio Saldanha Palheiro, rela- 

tor do processo, é evidente a necessidade de autorização do 
autor para a divulgação da sua obra, seja uma reprodução 
integral ou parcial. "É de interesse da sociedade que seja 
atribuído ao autor uma compensação financeira razoável em 
decorrência de sua contribuição intelectual para a cultura 
social, não se permitindo que terceiros se locupletem inde- 
vidamente dos produtos financeiros que uma obra tende a 
causar, pois, se assim não fosse, nenhum estímulo restaria 
à produção intelectual nacional", afirmou o magistrado. 
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►REUNIÃO DA SUDENE NO CE 

Vice-govemador representa o Maranhao 

Vice-govemador Washington Luiz e demais autoridades 

Ovice-governador Washington Luiz Oli- 
veira participou da 17a Reunião do 
Conselho Deliberativo da Superin- 

tendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene). O evento, que teve presença da 
presidenta Dilma Rousseff e aconteceu nes- 
ta terça-feira (2), em Fortaleza (CE), teve por 
finalidade a discussão e votação de medidas 
contra a seca na região do Semiárido e seus 
efeitos e a apresentação de novas ações do 
Governo Federal que intensificarão o combate 
à estiagem que assola o Nordeste. 

Acompanhado dos secretários de Esta- 
do Cláudio Azevedo (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) e Fernando Fialho (Desen- 
volvimento Social e Agricultura Familiar), Wa- 
shington Luiz avaliou de forma muito positiva 
o encontro. Ele destacou que o Maranhão 
será beneficiado com as propostas que serão 
implantadas pelo governo federal. 

"A presidenta Dilma está demonstrando 
toda a boa vontade e sensibilidade do gover- 
no no sentido de ajudar o povo nordestino, 
que sofre com os impactos adversos da seca, 
como não se via há tempos. Essa sensibilida- 
de está se transformando em ações concre- 
tas a partir das medidas anunciadas aqui hoje, 
que vão desde a criação da Força Nacional de 
Emergência contra a seca até o apoio ao agri- 
cultor, com a manutenção do Garantia-Safra e 
da Bolsa Estiagem, enquanto durar o período 
da seca, ampliando o número de agricultores 
beneficiados e de municípios atendidos, com 
recursos acima de R$ 9 bilhões", assinalou o 
vice-governador. 

A 17a Reunião do Conselho Deliberativo 
da Sudene teve participação de governado- 
res e vice-governadores dos nove estados 
do Nordeste, além de Minas Gerais e Espiri- 
to Santo: dos ministros do Desenvolvimento 
Agrário, Pepe Vargas, e da Integração Nacio- 
nal, Fernando Bezerra; do presidente do Con- 
gresso Nacional, senador Renan Calheiros, 
senadores, deputados federais e prefeitos 

nordestinos, além de técnicos dos ministérios, 
que fizeram explanações sobre as medidas 
anunciadas. 

COMPROMISSO 
Na ocasião, Dilma Rousseff reafirmou 

o compromisso com a região no sentido de 
não poupar esforços para minimizar os efei- 
tos da seca. Em seguida, anunciou uma série 
de medidas que serão adotadas pelo Gover- 
no Federal, como propostas que envolvem 
ações estruturantes referentes principalmente 
a oferta de água, incluindo instalação de sis- 
temas de abastecimento de água, construção 
de cisternas, perfuração e equipamentos de 
poços públicos e incremento das operações 
que envolvem carros pipas, com aquisição de 
milhares de novos veículos, que beneficiarão 
milhões de brasileiros. 

Além das obras de infraestrutura, o gover- 
no implantará aumento da oferta de crédito, 
apoio ao agricultor por meio do plano Garantia 
Safra e o aumento do número de participan- 
tes do Bolsa Estiagem, com a incorporação 
de 361.586 novos beneficiários. A presidenta 
também anunciou a doação de equipamentos 
(retroescavadeira, motoniveladora, caminhão- 
-caçamba, caminhão pipa e pá-carregadeira) 
para 1.415 municípios da região, um investi- 
mento da ordem de R$ 2,1 bilhões. 

O valor total das medidas anunciadas pelo 
Governo Federal ultrapassa a barreira dos R$ 
9 bilhões e também propõe uma simplificação 
dos mecanismos de controle para as ações 
emergenciais contra a seca. Outras solicita- 
ções apresentadas pelos governos estaduais 
para a presidenta foi a ampliação do horário 
da Tarifa Verde (modalidade tarifária, estrutu- 
rada para aplicação de um preço único de de- 
manda de potência e de preços diferenciados 
de consumo de energia elétrica, de acordo 
com as horas de utilização do dia e períodos 
do ano) e a desoneração do PIS Confins para 
as companhias públicas de águas e sanea- 
mento dos estados. 

Dilma Rousseff também anunciou a am- 
pliação do programa de construção de cister- 
nas. A meta é construir 130 mil unidades até 
julho e 240 mil até dezembro. No total, serão 
750 mil cisternas para consumo até o fim de 
2014. Além de 64 mil cisternas de produção 
até 2014. Entre janeiro de 2011 e março de 
2013, o governo entregou 270.611 cisternas 
para consumo e 12.369 cisternas para produ- 
ção. 

O Governo Federal também anunciou que 
vai criar uma força nacional de emergência 
contra a seca, além de um observatório. Ela 
será coordenada pelo Ministério da Integra- 
ção Nacional e terá como primeira missão fa- 
zer um diagnóstico do abastecimento de água 
na região afetada. Já o observatório manterá 
um portal eletrônico com dados dos municí- 
pios e das ações da União. 

Agerp intensifica programa de capacitação 

para atender gestores e agricultores 

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), esclareceu hoje (1°) 
que a obrigatoriedade de reserva de vagas 
em concursos públicos às pessoas com de- 
ficiência física obedece ao Inciso 8, do Artigo 
37 da Constituição Federal. Em despacho, a 
ministra explicou alguns pontos de sua deci- 
são, proferida em dezembro do ano passado, 
pela obrigatoriedade de reserva de vagas a 
pessoas com deficiência nos concursos para 
escrivão, perito criminal e delegado da Polícia 
Federal. 

De acordo com a ministra, a alegação de 
que nenhuma das atribuições relativas a es- 
ses cargos pode ser exercida por pessoas 
com necessidades especiais é incompatível 
com o ordenamento jurídico brasileiro. Ela ar- 
gumenta que não se pode admitir que qual- 
quer tipo de deficiência impeça o exercício 
das funções de escrivão, perito ou delegado. 

Apesar de admitir o direito de reserva de 
vagas às pessoas com deficiência física no 
concurso da Policia Federal, a ministra reco- 
nhece que os cargos não podem ser desem- 
penhados por pessoas com limitação física ou 
psicológica que não tenham condições plenas 
para desempenhar as funções para as quais 

Agerp intensifica programa de capacitação 

para atender gestores e agricultores 

■ 

Agricultores familiares participam do programa 

A Agência Estadual de Pesquisa Agrope- 
cuária e Extensão Rural do Maranhão (Agerp/ 
MA), órgão ligado à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar 
(Sedes), intensificou programa de capacitação 
voltado a gestores da Agerp e agricultores fa- 
miliares. 

Para compor esta etapa do projeto, a co- 
ordenação de Capacitação organizou dois En- 
contros envolvendo este público, tendo sido 
encerrado o primeiro esta semana, cujo tema 
tratou sobre "Orientações para ações de assis- 
tência técnica pública e o uso de ferramentas e 
metodologias participativas nas atividades de 
Ater da Agerp". 

Foram incluídos neste processo, os pro- 
fissionais das regionais de São Luís, Rosário, 
Viana, Santa Inês, Timon, Zé Doca, Caxias. 
São João dos Patos e Pinheiro. A qualifica- 
ção serviu como intercâmbio entre os técnicos 
que, na oportunidade, trocaram experiências 
de assistência técnica e discutiram estratégias 
para o desenvolvimento de atividades de com- 
bate à pobreza rural no Maranhão. 

"O curso integra uma série de ações que 
ocorrem desde o ano passado por meio do 
convênio 024/2007 e do Pacto Federativo, am- 
bos firmados entre a Agerp e o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), cujo intuito é 
capacitar os nossos profissionais para atender 
bem o público da Agerp, que é o agricultor fa- 
miliar", ressaltou o presidente da Agerp, Jorge 
Fortes, afirmando ser esta uma das preocupa- 
ções, que o Governo do Estado tem com quem 
trabalhar no campo. 

Ele lembra que, além de capacitar os ges- 
tores e agentes, a Agerp e o Governo promo- 
vem, também, desde 2012, diversas atividades 
envolvendo o agricultor familiar. O presidente 
exemplifica, destacando os diversos cursos 
voltados a este público específico dos municí- 
pios que constituem os territórios da cidadania 
tais como Cururupu, Pinheiro, Viana, Itapecu- 
ru- Mirim, Chapadinha. Zé Doca, Rosário, Mor- 
ros, Caxias, Cantanhêde e Pedreiras. 

Foram contemplados indígenas, jovens, 
mulheres, pescadores artesanais, quilombolas 
e gestores públicos municipais. O objetivo é 
promover e incrementar a economia, além de 

universalizar programas básicos por meio de 
estratégia de desenvolvimento territorial sus- 
tentável. 

RECURSOS DO PPA 
Ainda na perspectiva de elevar a qualidade 

de vida dos agricultores familiares maranhen- 
ses por meio de treinamento e capacitação, 
a Agerp realiza paralelamente ao Convênio 
Agerp/MDA, cursos, seminários, jornadas e 
oficinas, por meio de recursos disponibilizados 
pelo Plano Plurianual do Governo do estado 
(PPA), cuja previsão é de atender a demanda 
identificada por meio de levantamento feito no 
campo, de acordo com ações de assistência 
técnica, no período de 2012 a 2015. 

Além de atender aos agricultores, a Agerp 
programou aos agentes, capacitações com di- 
versos temas relacionados ao desenvolvimen- 
to da assistência técnica. Já para os agriculto- 
res familiares, estão sendo ministrados cursos 
sobre melhoramento da farinha de mandioca, 
associativismo e cooperativismo, gestão de 
empreendedorismo industrial-produção de 
polpa de frutas-, galinha caipira, dentre outros. 

A equipe de Capacitação da Agerp reali- 
zará até o final deste mês, novo intercâmbio 
profissional entre gestores, dia de campo, 
diversos cursos e seminários. Todos direcio- 
nados para técnicos, gestores, agricultores e 
parceiros municipais. 

Para o gestor do Escritório Regional de Ro- 
sário, Walter Costa Sousa, o curso teve uma 
enorme utilidade pelo fato de ter conhecido 
gestores de outras regionais e podendo dis- 
cutir soluções e estratégias para o desenvolvi- 
mento de ações de ater. 

"Houve interatividade entre os colegas 
técnicos da Agerp. Foi fundamental para co- 
nhecermos a realidade de cada região, apre- 
sentar idéias e, também, aprender com o que 
foi apresentado tanto pela direção da Agerp, 
quanto pelos participantes", ressaltou Walter, 
se dizendo ansioso para novo encontro. 
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se candidatarem. 
"A depender da natureza e da intensidade 

da limitação apresentada pelo pretenso can- 
didato, poderá haver prejuízo ou comprome- 
timento das atividades a serem desempenha- 
das, próprias do cargo, o que impede que ele 
possa ser admitido ou aprovado na seleção 
pública". A ministra diz que existe a possibi- 
lidade de os candidatos com deficiências que 
os torne incapacitados para atividades poli- 
ciais típicas dos cargos sejam excluídos do 
concurso público. 

Cármem Lúcia explica que os motivos des- 
sa exclusão devem estar pautados pelos prin- 
cípios do concurso público, da legalidade, da 
igualdade e da impessoalidade, para assegu- 
rar a eficácia da prestação do serviço público. 
Segundo a ministra, a Constituição determina 
a possibilidade de o candidato com deficiên- 
cia física ter acesso aos cargos públicos, cujo 
desempenho não fique comprometido pela li- 
mitação do candidato e o objetivo da regra é 
impedir a discriminação, mas também não é 
admissível que alguém que não tenha condi- 
ções de exercer as funções de determinado 
cargo seja admitido ou aprovado em concurso 
em detrimento do interesse público. 
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ECONOMIA 

No comércio de carros, expectativa é manter as vendas com IPI reduzido 

A manutenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) para automóveis e cami- 
nhões, anunciada até 31 de dezembro na noite 
de sábado (30), deve manter o comércio de car- 
ros aquecido, segundo expectativa de revende- 
dores. 

Segundo o gerente de vendas de uma re- 
vendedora de carros 0 quilômetro de Brasília, 
Pedro Sena, a expectativa é manter as vendas 
com a manutenção do IPI reduzido. "Estávamos 
com um certo receio de um aumento no imposto 
afetar as vendas em abril. A revendedora está 
com um estoque bom, ainda do preço antigo, 
e nossa preocupação era que houvesse algum 
impacto em caso de aumento do IPI. Mas já que 
vai ser mantida a redução, acredito que pelos 
menos possamos manter as vendas. Como o IPI 

iria subir a partir de hoje, o aumento de vendas 
não foi tão significativo quanto no mês anterior 
[fevereiro], mas atingimos a meta". 

Proprietário de uma revenda de carros semi- 
novos, o comerciante Lúcio Mendonça diz que 
para esse ramo de negócios, a questão do IPI 
tem uma influência tardia, pois influencia primei- 
ro no comércio de carros novos. "Depois é que 
se reflete no usado. No primeiro momento, quan- 
do há uma redução do IPI, é benéfico para o zero 
e ruim para o usado, que vai acabar perdendo o 
valor. Isso a gente só recupera no segundo mo- 
mento, quando o mercado se estabiliza e tende 
a aquecer". 

Na avaliação do revendedor, o comércio está 
"em um mercado momo", com o reflexo do pri- 
meiro momento da redução do imposto, princi- 

palmente nesta época do ano, período de férias 
em que as pessoas estão viajando. "O mercado 
vai começar a sentir reflexo a partir deste mês 
[abrifj, quando aguarda que as vendas voltem 
a aquecer. Se realmente o IPI continuar como 
está, será um ponto positivo para continuarmos 
um aumento nas vendas". 

Para um cliente que resolveu comprar seu 
carro hoje, já sabendo da manutenção da redu- 
ção do imposto, a medida não teve qualquer in- 
fluência. "Não vim comprar meu carro por conta 
da medida anunciada pelo ministro. A diferença 
com o IPI reduzido é minima. Não influencia mui- 
to a parcela, que sempre fica salgada. Se você 
comprar um carro por R$ 17.000, acaba pagan- 
do o dobro com o financiamento. A prorrogação 
do IPI não encheu meus olhos", diz Alex Gomes. 

' > ■ 

Veja as 10 principais dúvidas dos patrões sobre a PEC das Domesticas 

O Congresso promulgou nesta terça-feira 
(02) a PEC das Domésticas, regras aprovadas 
pelo Senado na última semana e que dão mais 
direitos a essa classe de trabalhadores. Com 
isso, os empregadores precisarão se adequar às 
mudanças a partir da publicação da medida no 
"Diário Oficial da União", o que deve ocorrer já na 
quarta-feira (03), de acordo com o Senado Fede- 
ral. A reportagem reuniu as 10 principais dúvidas 
dos patrões sobre o tema. Veja abaixo respostas. 

1) Quais são os direitos que devem ser 
cumpridos de imediato, após a promulgação 
da PEC? 

Recebimento de um salário mínimo ao mês 
inclusive a quem recebe remuneração variável; 
pagamento garantido por lei (o patrão não pode- 
rá deixar de pagar o salário em hipótese alguma); 
jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas 
semanais: hora extra; respeito às normas de se- 
gurança de higiene, saúde e segurança no tra- 
balho; reconhecimento de acordos e convenções 
coletivas dos trabalhadores; proibição de dife- 
renças de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivos de sexo, idade, 
cor ou estado civil ou para portador de deficiência 
e proibição do trabalho noturno, perigoso ou insa- 
lubre ao trabalhador menor de 16 anos. 

2) Quais são os novos direitos previstos 
na PEC que precisarão de regulamentação 
para passar a valer? 

A PEC lista os seguintes direitos: adicional 
noturno: obrigatoriedade do recolhimento do 
FGTS; seguro-desemprego; salário-família; auxí- 
lio-creche e pré-escola, seguro contra acidentes 
de trabalho e indenização em caso de despedida 
sem justa causa. 

3) Quais são os direitos que os domésti- 
cos já tinham mesmo antes da PEC? 

Pagamento de, ao menos, um salário míni- 
mo ao mês; integração à Previdência Social (por 
meio do recolhimento do INSS); um dia de re- 
pouso remunerado (folga) por semana, preferen- 
cialmente aos domingos: férias anuais remune- 
radas; 13a salário: aposentadoria: irredutibilidade 
dos salários (o salário não pode ser reduzido, a 
não ser que isso seja acordado em convenções 
ou acordos coletivos) e licença gestante e licen- 
ça-paternidade e aviso prévio, além de carteira 
de trabalho (CTPS) assinada. 

4) Como será feito o controle da jornada 
de trabalho? 

A jornada máxima estabelecida na PEC é de 
8 horas diárias e 44 horas semanais. A remune- 
ração prevista por hora extra é de, no mínimo, 
50% a mais da hora normal. O advogado Alexan- 

dre de Almeida Gonçalves sugere que seja feita 
uma folha de controle de ponto. O documento 
deve ter duas cópias, uma para o empregado 
e outra para o empregador. O empregado deve 
anotar, diariamente, a hora de entrada e de saída 
do trabalho, além do período de almoço realiza- 
do. As duas vias devem ser assinadas todos os 
dias, pelo patrão e pelo empregado, e guardadas 
(esse documento serve como respaldo jurídico, 
protegendo ambas as partes). Se o empregador 
desejar, ele até pode adquirir um equipamento de 
controle de ponto, mas seu uso não é obrigatório 
(apenas empresas com mais de 10 funcionários 
são obrigadas a fazer o controle com o equipa- 
mento). 

5) O horário de almoço está incluído nas 8 
horas diárias e 44 horas semanais previstas 
na Jornada de trabalho? 

Não. A jornada estabelece apenas as horas 
de trabalho. O período de almoço não é incluído 
e deve ser contado á parte. Exemplo: um domés- 
tico que entra no trabalho às 8h e tem uma hora 
de almoço precisa sair às 17h, pois ficou uma 
hora sem trabalhar para almoçar. De acordo com 
o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o pe- 
ríodo destinado a descanso para repouso e ali- 
mentação não poderá ser inferior a uma hora ou 
superior a duas horas, salvo acordo escrito entre 
empregado e empregador. 

6) Se a jornada de trabalho será de 8 horas 
diárias e 44 horas semanais, o que deverá ser 
feito no caso dos domésticos que trabalham 
menos do que isso, como 6 horas diárias e 36 
semanais? 

Legalmente, a jornada máxima será de 8 
horas diárias e 44 horas semanais, exigindo pa- 
gamento de hora extra, caso a quantidade seja 
ultrapassada. Contudo, nada impede uma jor- 
nada menor, que deve ser especificada na car- 
teira de trabalho, explica o advogado Alexandre 
de Almeida Gonçalves, especialista em direito 
empresarial e concorrencial. Se especificar uma 
jornada menor na carteira, contudo, o patrão terá 
de pagar hora extra sobre o que exceder o ho- 
rário descrito na carteira. O patrão pode, porém, 
registrar em contrato a jornada de 8 horas diárias 
e 44 horas semanais e dispensar o doméstico 
mais cedo quando precisar. Se o doméstico já 
era contratado antes, o salário integral dela deve 
ser mantido, já que a lei prevê que o valor não 
pode ser reduzido, explica o advogado. Caso 
seja feita uma nova contratação (de um domésti- 
co que não trabalhava na residência antes), con- 
tudo, o especialista explica que é possível fazer o 
cálculo do valor da hora de acordo com o salário 
mínimo ou com o do piso regional (onde tiver) e 
pagar um salário proporcional. Por exemplo, le- 

vando em conta o salário mínimo federal de R$ 
678. Esse valor dividido por 44 horas semanais 
dá cerca de R$ 15,40 por hora. Se o doméstico 
for trabalhar 22 horas semanais, o salário deverá 
ser de, no mínimo R$ 339, explica o advogado 
Paulo Salvador Ribeiro Perrotti. Os especialistas 
orientam, contudo, que a jornada menor deverá 
estar especificada em contrato. 

7) O pagamento do FGTS será obrigatório 
de Imediato? De quanto é o recolhimento? 

Não. De acordo com o Ministério do Traba- 
lho e Emprego, o depósito obrigatório do FGTS 
terá início apenas após regulamentação. Hoje, o 
depósito é opcional. Ele corresponde a 8% do sa- 
lário e deve ser pago integralmente pelo empre- 
gador. Em caso de demissão sem justa causa, o 
empregador também é obrigado a pagar 40% 
sobre o montante de todos os depósitos realiza- 
dos durante a vigência do contrato, devidamente 
atualizados, na conta vinculada do empregado, 
diz o Portal Doméstica Legal. 

8) O pagamento obrigatório de FGTS será 
retroativo à data de admissão? 

Não. o depósito não será retroativo. A obriga- 
toriedade passará a valer apenas após a data da 
regulamentação, de acordo com o Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

9) Pode-se trocar uma folga por semana 
por duas e adicionar as 4 horas da jornada 
aos 5 dias trabalhados, cumprindo-se aproxi- 
madamente 8 horas e 40 minutos ao dia? 

Da forma como determina a PEC, a jornada 
máxima de trabalho por dia é de 8 horas, preven- 
do pagamento de hora extra no que ultrapassar o 
limite. Dessa forma, é possível distribuir as 44 ho- 
ras semanais em seis dias de trabalho (ficando 7 
horas e 30 minutos ao dia, aproximadamente). O 
advogado Alexandre de Almeida Gonçalves ex- 
plica, contudo, que a PEC dá mais forças a acor- 
dos e convenções coletivas da categoria. Para 
ele, se um acordo coletivo estipular que é possí- 
vel compensar as quatro horas a mais de um dia 
durante os demais, sem o pagamento de horas 
extras, aí sim será permitido. Já Mário Avelino, 
presidente do Portal Doméstica Legal, afirma que 
é. sim, possível fazer a compensação das horas 
no decorrer da semana. No texto da PEC, contu- 
do. não há nada detalhado sobre o assunto. 

10) Como será o pagamento de adicional 
noturno? 

O direito é um dos que exigem regulamenta- 
ção para ser aplicado às domésticas. Sem isso, 
não dá para saber como será o cálculo. A lei atual 
prevê que o trabalho noturno, nas atividades ur- 
banas, é o realizado entre 22h e 5h. 

EDUCAÇÃO 

Fies vai receber crédito extraordinário de mais de R$ 1,6 bilhão 

O Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies) vai receber crédito extraordinário de R$ 
1.683.716,400. O dinheiro será destinado ao 
financiamento destinado da graduação na edu- 
cação superior de estudantes matriculados em 
instituições não gratuitas. 

De acordo com a Lei 12.791, assinada pela 
presidenta Dilma Rousseff e publicada nesta 
segunda (1o) no Diário Oficial da União, os re- 

cursos decorrem de superávit financeiro apura- 
do no Balanço Patrimonial da União do exercí- 
cio de 2011. 

A lei é originária da Medida Provisória 
588/12, aprovada este ano pelo Congresso 
Nacional. A medida visa garantir o acesso de 
estudantes ao ensino superior não gratuito, por 
meio de novos financiamentos, e dar cobertu- 
ra aos aditamentos semestrais de renovação 

dos contratos do Fies formalizados até o ano 
de 2011. 

O governo justifica o crédito extraordinário 
alegando que houve aumento na procura por 
financiamentos com recursos do Fies. Consta 
no texto da medida que ela deve complementar 
o valor necessário ao,financiamento devido à 
"insuficiência de dotação na Lei Orçamentária 
Anual de 2012". 
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Saúde e 

Bem Estar 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA 
GRIPE QUER IMUNIZAR 31,3 

MILHÕES EM ABRIL 

O Ministério da Saúde anunciou 
nesta terça-feira (26), em Brasília, que 
pretende imunizar 31,3 milhões de bra- 
sileiros na 15a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe, que vai 
ocorrer de 15 a 26 de abril em 65 mil 
postos de saúde do país. 

A meta representa cerca de 80% 
do público-alvo da ação, que é de 39,2 
milhões. No ano passado, 26 milhões 
de pessoas receberam a vacina, o que 
representou 86,3% do público alvo. 

Ao todo, serão distribuídas este ano 
42,9 milhões de doses, que protegem 
contra os três subtipos do vírus in- 
fluenza que mais circularam no inverno 
passado: A (H1N1) - conhecido popu- 
larmente como gripe suína -, A (H3N2) 
e B. 

O grupo prioritário que será vacina- 
do abrange gestantes, crianças entre 
6 meses e 2 anos, idosos a partir de 
60 anos, indígenas, presidiários, pro- 
fissionais da saúde, doentes crônicos 
ou imunodeprimidos e mulheres até 45 
dias após o parto (novo grupo). Com a 
inclusão dessas pacientes, deve haver 
um aumento de 30% no número de 
pessoas consideradas o público-alvo, 
saltando de 30 milhões para 39,2 mi- 
lhões. 

"Estamos reforçando neste ano que 
as mulheres, até 45 dias depois do par- 
to, também devem se vacinar por dois 
motivos: primeiro porque elas têm as 
mesmas condições que indicavam a 
vacinação durante a gestação, e outra 
porque também poderão ajudar a pro- 
teger seus bebês", explicou o ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha. 

Segundo Padilha, o governo federal 
quer estimular estados e municípios "a 
terem uma estratégia de busca ativa do 
público-alvo". 

"Há, inclusive, equipes que irão a 
abrigos atrás de idosos que podem re- 
ceber a vacina", disse. 

No chamado "Dia D" da campanha 
- uma mobilização nacional prevista 
para o dia 20 de abril, Padilha deve visi- 
tar Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

DOENTES CRÔNICOS 
O principal objetivo da campanha é 

ajudar a reduzir as complicações, inter- 
nações e mortes decorrentes da gripe, 
destacou o secretário de Vigilância em 
Saúde, Jarbas Barbosa. 

De acordo com Padilha, a meta é 
reforçar o atendimento às pessoas 
com doenças crônicas, independente- 
mente da faixa etária. Isso inclui quem 
tem problemas cardíacos, pulmonares, 
transplante de rim, obesidade, defici- 
ência mental e pacientes que usam 
medicamentos imunossupressores, 
entre outros. 

A novidade de 2013 é que os do- 
entes crônicos terão acesso amplia- 
do a todos os postos de saúde, e não 
apenas aos Centros de Referência de 
Imunobiológicos Especiais (Cries). 
Para isso, é preciso apresentar apenas 
a prescrição médica no ato da vacina- 
ção. 

Pacientes já cadastrados em pro- 
gramas de controle de doenças crôni- 
cas do Sistema Único de Saúde (SUS) 
devem procurar os postos em que es- 
tão inscritos. Caso a unidade de saúde 
que oferece atendimento regular não 
tenha um posto de vacinação, a pessoa 
deve solicitar uma prescrição médica. 

Os pacientes da rede privada ou 
conveniada também devem ter prescri- 
ção médica e apresentá-la nos postos 
durante a campanha. 

Doses por região 
A Região Sudeste, a mais populo- 

sa do pais, receberá 18,6 milhões de 
doses - apenas o estado de São Pau- 
lo ficará com 9,7 milhões. O Nordeste 
terá 10,7 milhões de doses; o Sul, 7,5 
milhões: o Norte, 3 milhões; e o Cen- 
tro-Oeste, 2,9 milhões. 

Além de distribuir as doses, que 
custarão R$ 331 milhões, o ministério 
informou que repassará R$ 24,7 mi- 
lhões para estados e municípios mobi- 
lizarem a população e prepararem as 
equipes de saúde da família. Segundo 
o ministério, a campanha terá envolvi- 
mento de 240 mil pessoas. 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Quarta-feira, 03 de abril de 2013 

12 

ÜFC SUÉCIA 
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Gustafsson fica de fora e Wandeiiei encara Mousasi 

Os lutadores brasileiros seguem servin- 
do como funcionários exemplares do 
UFC. Depois de Anderson Silva, Rodri- 

go Minotauro e Vítor Belfort, Wanderlei Silva 
agora entra em cena para salvar o UFC Su- 
écia II, que acontece neste sábado, em Esto- 
colmo. Depois de Alexander Gustafsson sofrer 
um corte profundo no olho, o sueco, que era a 
atração principal da noite para o combate dian- 
te de Gegard Mousasi, teve de deixar o com- 
bate. Para seu lugar, Wanderlei Silva foi con- 
vocado e aceitou o desafio proposto pelo UFC. 

Depois de nocautear Brian Stann no UFC 
Japão, há menos de um mês, o Cachorro 
Louco irá em busca de mais um triunfo para 
seu cartel. "Estou pronto. Haja coração! Estou 
prontinho e vou com tudo para nocautear", es- 
creveu o lutador em sua conta no Instagram. 

Wanderlei Silva, que até pouco tempo era 
um peso-médio, fez seu último combate nos 
meio-pesados. O brasileiro seguirá na cate- 
goria até 93 kg, pelo menos por enquanto. Ele 
buscará sua segunda vitória consecutiva na 
organização, fato que jamais ocorreu em sua 
caminhada no UFC. Gegard Mousasi fará sua 
estreia no UFC depois de sair do extinto Stri- 
keforce. O lutador vem de três triunfos conse- 
cutivos. 

Suspense no Io de abril 
Os rumores sobre a entrada de Wanderlei 

Silva no UFC Suécia de última hora foram ge- 
rados por ele mesmo. No Twitter, o brasileiro 
escreveu uma mensagem que deixou todos 
intrigados. "O UFC acabou de me ligar para 
falar sobre a luta de sábado contra o Mousasi. 
O que acham?" publicou o curitibano na rede 
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social, deixando no ar a hipótese de substituir 
Alexander Gustafsson, maior estrela do even- 
to. 

A história parecia uma "pegadinha" diante 
da data, mas era verdade. Em entrevista ao 
Sportv.com, Wand reafirmou que o UFC havia 
o procurado e que só estava resolvendo algu- 
mas últimas questões relacionadas ao valor de 
sua bolsa. 

Mesmo antes da confirmação, Gegard 
Mousasi fez questão de mostrar respeito ao lu- 
tador que é uma das maiores lendas do MMA 
no planeta. "Ei, sr. Silva. Se é verdade e você 
está pronto para me enfrentar, então eu acei- 
to a luta. Seria uma honra. Muito respeito por 
você", respondeu. 

Cavalo prepara suas 'ferraduras' para 

primeiro jogo do segundo turno 

r ■ ■ 

Jogadores do Imperatriz fizeram preparação muscular em academia 

Carla Dutra 

Hoje, o Time do Cavalo de Aço entra em 
campo para enfrentar Sampaio Corrêa pelo 
Campeonato Maranhense. Para o primeiro 
jogo do segundo turno, nesta terça-feira (02), 
os jogadores do Imperatriz tiveram prepara- 
ção física na academia, no período da manhã, 
a fim de condicionarem a musculatura para a 
competição e, durante à tarde, treinou com 
bola. 

De acordo com Iran Cabral, preparador 
físico do Cavalo de Aço, essa prática antes 
da competição serve para fortalecer a mus- 
culatura dos jogadores e. assim, evitar lesões 
mais graves durante os jogos. Quando os jo- 
gadores já estão há muito tempo competindo, 
é importante manter a força que ganharam 
durantes os jogos, por isso que a cada jogo 
os jogadores passam pela academia. "Traba- 
lhamos uma forma de manutenção da força 
dos atletas, para manter o que conseguiram 
anteriormente", explica o treinador. 

"Hoje, estamos fazendo apenas um tra- 
balho de carga leve para dar ativada na mus- 
culatura e fazer a troca de oxigênio. Como o 
jogo de domingo foi corrido, fica substância 
impregnada na musculatura dos atletas, e 
precisamos eliminar", explica Iran, que preci- 
sa deixar os jogadores bem preparados para 
enfrentar o Sampaio, que vem com tudo para 
ser líder do turno. Durante a tarde, é treino 
com bola, um trabalho mais tático, posiciona- 
do e parado, treinando algumas jogadas para 
corrigir erros ocorridos nas partidas. 

Além dessa preparação, os jogadores de- 
vem também ter uma boa alimentação, evitar 

bebidas alcoólicas e refrigerantes. Eles pre- 
cisam ficar bem concentrados para terem um 
ótimo desempenho em campo, que segundo 
o técnico Celinho, "vai ser uma partida difícil. 
Temos um anseio de se classificar para as se- 
mifinais do segundo turno, e temos pela frente 
um jogo dificílimo hoje", acredita. Mas como o 
time vem tendo uma boa campanha, o técnico 
afirma que o estádio lotado dá força para o 
time fazer mais uma grande partida. 

De acordo com Celinho, a definição da es- 
calação do time será informada minutos an- 
tes do jogo. "Depois dos treinamentos, vamos 
analisar o cansaço, a dores que estão sentido, 
e a definição do time será na hora do jogo", 
afirma o técnico. Celinho informa que depen- 
do da condição física de cada jogador, e se for 
positiva, entra em campo o mesmo time das 
partidas anteriores. 

Os atletas campões estão com a mesma 
expectativa, esperando fazer um ótimo jogo 
hoje, pois a boa campanha no primeiro turno 
dá força para irem em frente e fazer os torce- 
dores vibrarem em cada jogo do time. "Vamos 
nos empenhar bastante para abrir o segundo 
turno com o pé direito, e seguir com essa boa 
fase, e quem sabe, ser campeão direto do 
campeonato", espera o atacante Toninho. 

O atacante Lindoval, que segue artilheiro 
no campeonato e do time do Imperatriz, com 
8 gols, pretende continuar lutando para ser 
artilheiro também no segundo turno. "A nos- 
sa meta é manter os pés no chão, fazer mais 
gols para nossa equipe e manter a artilharia", 
deseja o atacante. Ele afirma que a equipe 
toda está se empenhando para fazer um belo 
segundo turno. 

Diego Cavalierí ressalta importância da 

próxima seqüência para o Fluminense 
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Diego Cavalierí durante treino do F/u 

O Fluminense terá dentro dos próximos 20 
dias quatro jogos importantes para o futuro na 
temporada, seja no Carioca ou na Copa Liber- 
tadores. O desempenho neles poderá alterar 
o rumo do planejamento do clube para 2013. 
Por isso, o foco do grupo precisa ser total: 

"As coisas estão indo como planejamos, 
caminhando naturalmente. O importante é ter 
consciência de que estes três próximos jogos 
serão decisivos para nós", afirmou o goleiro 
Diego Cavalierí. 

A primeira partida desta seqüência será 
contra o Resende, líder do Grupo B da Taça 
Rio. no sábado. Logo em seguida, na quarta- 
-feira da semana que vem (10), o confronto 
contra o Grêmio, na Arena. Depois, no domin- 
go, o clássico contra o Flamengo. Por fim, no 
dia 17, o último compromisso pela fase de gru- 
pos da Libertadores, contra o Caracas (VEN). 

O Fluminense pode garantir uma vaga nas 
fases mata-mata de ambas as competições. 
Ou sair antes. 

Thiago Silva crítica Joey Barton, que 

rebate: "fresco e gordinho" 

Thiago Silva criticou Joey Barton em entrevista ao UEquipe 

A longa lista de polêmicas do meia Joey 
Barton ganhou um item a mais nesta terça- 
-feira (02). Em entrevista ao jornal francês 
UEquipe, o brasileiro Thiago Silva criticou o 
jogador inglês, que havia acusado Neymar de 
ser um atacante supervalorizado. Mas, logo 
em seguida, o defensor recebeu uma resposta 
veemente do atleta do Olympique de Marse- 
lha. 

"Eu ouço muita gente criticar a seleção, 
inclusive,um jogador do Olympique de Marse- 
lha, cujo nome nem lembro. É um inglês. Ele 
fala mal do Neymar e do futebol brasileiro em 
geral, mas também do Beckham, do Ibrahimo- 
vic. Como ninguém o conhece, ele se distrai 
babando sobre os grandes jogadores, para 
que saibamos da sua existência. Isso me dá 
mais vontade de ganhar, só para ele ficar quie- 
to", afirmou Thiago Silva. 

Barton foi rápido na resposta. Já na ma- 
nhã desta terça, ele usou sua conta pessoal no 
Twitter para atacar o zagueiro. "Thiago Silva. 
Aquele mesmo fresco que ficou machucado 
a temporada inteira. Outro brasileiro superes- 

timado. Dá um jeito nessa coxa, gordinho...", 
escreveu, se referindo à lesão que tirou o jo- 
gador do Paris Saint-Germain dos gramados 
no começo deste ano. 

HISTÓRICO DE POLÊMICAS - Com pas- 
sagens por equipes como Manchester City, 
Queens Park Rangers e Newcastle, Joey 
Barton é mais conhecido pelas polêmicas 
que coleciona fora de campo do que por boas 
atuações dentro dele. Ele chamou a atenção 
da imprensa brasileira em fevereiro, quando 
falou que Neymar não estava no mesmo nível 
de Messi ou Cristiano Ronaldo por atuar na 
"liga da selva". Na semana passada, voltou a 
provocar o atacante santista, a quem chamou 
de Justin Bieber do futebol, em referência ao 
jovem cantor canadense. 

No entanto, as confusões do meia inglês 
vem de longa data. Ele já apagou um cigarro 
no olho de um jogador da equipe sub-20 do 
Manchester City, foi preso por se envolver em 
brigas de rua e chegou até a se internar em 
uma clínica para tratar da raiva exacerbada. 

Campeonato Carioca - Quarta, 03/04 

Vasco x Botafogo 
19h30 

Libertadores - Quarta, 03/04 

M 

Atlético MG x Arsenal de Sarandl-ARG 
22h00 - Independência 

Milionários x Corinthians 
23h00- El Campin 


