
SEXTA-FEIRA, 05 DE ABRIL DE 2013 

l: l: 

Popular 

R$ 

100 

EDIÇÂD 605 
ANO III 

IMPERATRIZ-MA 

TELEFONE: 
(99) 3525-4043 

WWW. 
jornalcorreiopopular 

§ 

m 
A 

CIA 
m 

* 

m 

IMPERATRIZ RECEBE O 'BONDE 

DO TIGRÃO' NESTE SÁBADO 

konkh: IH> ^ ^ 

TIGRAO 

MULHER É ESTUPRADA 

APÓS TER MOTO ROUBADA 
   Pag 0 

PROMOTORIA SE REÚNE 

COM VEREADORES PARA 

TRATAR DO TRANSPORTE 

PÚBLICO DA CIDADE 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 05 de abril de 2013 

.02 

Overdose 

> Uma overdose de cocaína matou Alexandre Magno Abrão, conhecido como Chorão, do 
* / grupo Charlie Brown Jr., aponta o laudo necroscópico da Polícia Técnico-Cientifica de São 

;* Paulo feito no corpo do cantor. O vocalista da banda foi encontrado morto em 6 de março no 
«\ J seu apartamento na Zona Oeste da capital paulista. O exame toxicológico número 5054/2013 

W. do Instituto Médico-Legal (IML) feito no corpo de Chorão apontou que ele apresentava 4,714 
# microgramas da droga por mililitro de sangue. Segundo os peritos, foi possível concluir, a 

I -r partir dos testes, que a causa da morte foi "intoxicação exógena devido à cocainemia". O 
\ /^ " x- laudonecroscópico, que tem o número 758/2013, será anexado ao inquérito da Polícia Civil. 1 * 1 r Após ser conduto o inquérito será encaminhado ao Fórum da Barra Funda para apreciação 

do Ministério Público e da Justiça. O processo pode ser arquivado. Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (Proad), da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), explicou a definição constante do laudo. "Isso significa que ele morreu após consumir grande quantidade de cocaí- 
na", disse o especialista, comentando os termos do documento. O especialista não participou da investigação. 

POPULAR 

Inferno 

Após a declaração polêmica 
de Joelma em uma entrevista, 
em que ela comparou gays a 
drogados, Chimbinha disse 
que a vida do casal, que faz 
parte da Banda Calypso, ficou 
de pernas para o ar. "Nossa 
vida virou um inferno, ficou 
ruim pra caramba. Joelma 
nunca falaria nada que des- 
respeitasse nossos amigos e fãs. Convivemos há muito tempo com 
gays, inclusive dentro da nossa própria casa. Nossos costureiros, ca- 
beleireiros, além de nossos fãs, que são tudo pra gente. Joelma não 
quer mais comentar nada, pois tudo o que ela fala é mal interpretado", 
disse Chimbinha. Comunicado oficial - Após a polêmica, Joelma publi- 
cou um comunicado oficial dizendo que suas declarações na entrevis- 
ta foram deturpadas. "Foi publicada neste final de semana, em revista 
de circulação nacional, entrevista com a cantora, na qual constam de- 
clarações que não refletem o pensamento de Joelma. Em momento 
algum a cantora comparou homossexualidade à dependência química. 
O que foi relatado foram depoimentos, feitos a ela, de amigos e fãs 
sobre a dificuldade que sentem - quando assim o desejam - de mudar 
sua opção sexual e que, eles mesmos compararam tal dificuldade à 
dificuldade do dependente químico. Embora a religião seguida por Jo- 
elma não apoie o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a cantora 
respeita e aceita a opção sexual de todas as pessoas, fãs e amigos, 
não tendo por ninguém preconceito de religião, sexo e cor." 

Lutadora Transexual 

Erro na certidão 

Registrada por engano com o nome 
de Rogério Ramos Nogueira e como 
sendo do sexo masculino, uma jovem 
de 24 anos, natural de Rio Branco 
(AC), tenta provar que não nasceu ho- 
mem. Na busca para tentar corrigir o 
erro na certidão, ela diz ter passado 
por constrangimentos. 
Rogéria nasceu no Hospital Santa Ju- 
liana, em março de 1989, mas só foi 
registrada aos 4 anos pelo pai, em um 
cartório em Manaus (AM). "O erro foi 
lá, por isso enfrento tanta burocracia. 
Mesmo com meu registro de nascida 
viva comprovando que eu era uma 
mulher, me registraram com do sexo 
masculino", conta. 
A jovem está grávida do terceiro filho e não pôde registrá-los nem ca- 
sar no civil com o companheiro pela falta de documento de identidade. 
"Tudo é difícil. Quando fui retirar minha identidade pela primeira vez, a 
moça que fazia o atendimento me mandou voltar para casa para buscar 
a minha certidão. Ela achou que eu tivesse pego por engano a certidão 
de um irmão homem." 
Ao procurar ajuda em um órgão público, a jovem diz ter sido maltratada 
por um atendente que insinuou que a moça fosse transexual. "Contei 
meu problema para um atendente e ele zombou da minha cara. Disse 
que daqui a pouco os homens estavam podendo gerar filhos também, 
porque até órgãos genitais femininos já podiam ter", comenta. 

A lutadora transexual Fallon Fox, de 37 anos, foi liberada pela Comissão Atlética da Flórida para competir 
contra uma mulher no Championship Fighting Alliance (CFA), marcado para o final de maio. O evento 
estava inicialmente marcado para abril, mas foi cancelado em solidariedade à Fox, que não havia obtido 
licença para lutar. A dificuldade em conseguir a liberação para lutar na Flórida aconteceu devido à análise 
da documentação de sua licença junto à Comissão Atlética da Califórnia, onde apresentou exames para 
comprovar que é transexual. A entidade da Flórida alegou que foi preciso investigar supostas discre- 
pâncias nas informações submetidas pela lutadora. Nesta semana, o inquérito foi concluído, e não foi 
constatado nada que pudesse impedir Fallon Fox de competir. Assim, a lutadora transexual foi liberada 
para atuar no estado da Flórida. Ela irá enfrentar Allana Jones no dia 24 de maio, pela semifinal do peso 
pena feminino do CFA na cidade de Coral Gables, na região metropolitana de Miami. Fallon Fox passou 
por uma cirurgia para mudança de sexo em 2006. Como amadora e profissional, a lutadora acumula um 
cartel de cinco vitórias e nenhuma derrota, tendo nocauteado no primeiro round em todos os confrontos. 

COLUNA DO SANCHES 

SALÁRIO DE PROFESSOR 

Salário médio anual, em dólares, para o pro- 
fessor brasileiro do Ensino Fundamental do 6o 

ao 9o ano: 16 mil e 300 dólares. 
Salário médio anual, em dólares, para profes- 
sores de países que integram a Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE): 41 mil e 700 dólares. Ou 
seja; 155,83% a mais. Em reais de hoje se- 
riam praticamente R$ 32.600,00 ao ano para 
o professor brasileiro contra R$ 83.400.00 
para o professor dos demais países. 
Se quem prepara as pessoas "do futuro" 
(crianças, jovens) é tratado assim, que futuro 
terá este pais? 
Não é a toa que somos sempre o "país do fu- 
turo" -- porque o presente não se realiza em 
sua plenitude de qualidade em razão do des- 
mazelo com que. no passado, foram tratados 
com desrespeito profissionais de importância 
vital como os professores. 
O assunto é objeto uma série de matérias 
do jornal-revista "Le Monde Diplomatique", 
cuja edição brasileira, número 68, já está nas 
bancas. Os dados acima estão no texto "As 

condições de vida e trabalho dos professores 
no Brasil". Já tenho meu exemplar. Recomen- 
do. 

BARATEIRO 
Há 38 anos. em 05 de abril de 1975, Carlos 
Alberto Barateiro da Costa, coronel da Polícia 
Militar do Maranhão, tomava posse à fren- 
te do poder executivo de Imperatriz, como 
interventor estadual. Barateiro trouxe para o 
município o sinal da TV Tupi, substituído de- 
pois pelo sinal da TV Globo. Seu período de 
administração foi de abril de 1975 a novembro 
de 1976. 

RENATO MOREIRA: CAMPANHA 
Há 21 anos, em 05 de abril 
de 1992, era aberta a cam- 
panha de Renato Cortez 
Moreira para prefeito de 
Imperatriz. Foram duas 
reuniões: uma no bairro 
Nova imperatriz; a outra, 
na Vila Davi. O lançamento 
oficial da campanha deu-se 
em 26 dias depois, em 1o 

de maio. 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
O acadêmico Lauro Santos Pinheiro, de Impe- 
ratriz, conclui pesquisa para sua dissertação 
de mestrado em Desenvolvimento Regional 
na Universidade Federal do Tocantins. A 

Edmilson Sanches 

pesquisa é intitulada "Participação e Emanci- 
pação: Avaliação da participação popular na 
Câmara Municipal de Imperatriz - MA. sob o 
enqfoque teórico da Gestão Social". 
Colaborei com o acadêmico e fui um dos en- 
trevistados para seu trabalho científico. Êxito 
na conclusão da dissertação e na defesa 
frente à banca examinadora. 

VILA REDENÇÃO 
Francisco Inácio de Souza, o Inacinho, foi 
mais uma vez eleito presidente da Associação 
de Moradores dos bairros Vila Redenção 1 e 
Vila Redenção 2. Ele faz uma severa queixa 
sobre a situação da Rua Antônio Miranda, na 
Vila Redenção 2, que está praticamente sem 
condições de trânsito, nem para pessoas. No 
trecho em se localiza a Igreja Nossa Senhora 
da Assunção a coisa está pior. Pede a inter- 
venção urgente dos responsáveis (?) pelos 
serviços de obras da prefeitura. 

SERÁ? 

"Viver no exterior é bom mas é uma merda. 
Viver no Brasil é uma merda mas é bom". 
O "diagnóstico" acima foi feito pelo famoso 
músico e compositor brasileiro Tom Jobim. 

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

- SALIMP 
Rumores de que a edição do Salimp 
deste ano possa não ocorrer tomam 
conta da cidade. Em uma carta pu- 
blicada nas redes sociais, assinada 
por Edna Ventura, presidente da Aca- 
demia Imperatrizense de Letras, ela 
relata a triste rotina de tentar apoio 
para a realização do evento em vão. 
O valor orçamentário para a realiza- 
ção do Salão do Livro de Imperatriz 
está em torno de 160 mil reais e até 
agora nenhum deputado se dispôs 
a buscar recursos para a realização 
do evento. O Salimp, que já tem data 
marcada para o dia 10 a 19 de maio, 
ainda não dispõe da verba necessá- 
ria para a sua realização." Por onde 
andam os deputados da região da 
tocantina? Em seus gabinetes parece 
que não estão, pois cartas, ofícios, 
telegramas, e-mails, visitas pesso- 
ais e tudo mais que possa servir de 
veículo de comunicação foram entre- 
gues nos gabinetes ou enviados para 
o email dos nossos parlamentares. 
Por onde andam? Não sei. Só sei que 
até agora, leitores, nenhuma resposta 
foi dada. Esses rostos, até um pouco 
esquecidos pelos maranhenses dos 
lados de cá, vão bater à sua porta em 
2014 e lhes digo mais, vão pedir o seu 
voto! 

- FUTURO 

■ 

Hoje está acontecendo o encontro 
nacional do PSL em São Luís, na As- 
sembléia Legislativa. O vereador Rai- 
mundo Roma é o único vereador do 
partido em Imperatriz e está partici- 
pando do encontro nacional na capital 
do nosso estado. Entre os temas que 
serão debatidos no encontro, o prin- 
cipal é qual será o posicionamento 
do partido nas eleições de 2014. Nós 
adiantamos que provavelmente o par- 
tido tenderá para o lado que a atual 
governadora apontar. 

- MAIS RAPIDEZ 
É curioso como quando a polícia quer, 
ela consegue encontrar os suspeitos 
de algum crime. Mais curioso ainda é 
quando essas ações acontecem rapi- 
damente, e pouco tempo depois con- 
seguem solucionar o caso. Ontem à, 
tarde, a policia conseguiu recuperar 
meia hora depois do crime ter acon- 
tecido, o suspeito e o objeto furtado. 
Ah se todo dia fosse sempre assim... 

- POUCO TRABALHO 
Realmente o turismo de São Luís vai 

continuar esquecido se depender do 
aliado do prefeito Edivaldo Holanda 
Júnior (PTC). O presidente da Em- 
bratur, Flávio Dino, nas últimas se- 
manas, só tem trabalhado de terça a 
quinta-feira. Como ex-juiz, o chefão 
do comunismo conhece bem o termo 
TQQ, que designa aqueles membros 
do Judiciário que ficam nas comar- 
cas apenas terças, quartas e quinta- 
-feiras. Dino agora pensa apenas em 
campanha para 2014 e esquece suas 
atuais e mais urgentes funções. Ele, 
por exemplo, chega amanhã a São 
Luís para fazer não se sabe o quê 
ainda. Tudo no afã de garantir seu ter- 
reno como candidato ao Governo do 
Estado. E as prioridades continuam 
invertidas e mal executadas. Ainda 
que sua assessoria insista em plantar 
notícias de elogios internacionais e 
forçar premiações de internet... 



►ABSURDO 

Mulher é estuprada depois de ser assaltada 

Antônio Pinheiro 

M 

ais uma violência brutal contra a mu- 
lher é registrada em Imperatriz. A 
vítima desta vez, além de ter a moto 

tomada em assalto, foi estuprada por um dos 
assaltantes. A jovem estava retornando para 
a residência em sua moto Bros, preta, quan- 
do por volta das 20h40, foi abordada por dois 
elementos que estavam em outra moto na 
BR-010, bairro Coco Grande, próximo ao Fri- 
gorífico Vale do Tocantins. 

Os assaltantes armados obrigaram a ví- 
tima a entrar em uma estrada vicinal que dá 
acesso a uma piçarreira onde um dos assal- 
tantes de posse de arma de fogo estuprou a 
vítima, enquanto o outro elemento fugia. De- 
pois de praticar o ato monstruoso, o estupra- 

dor liberou a vítima no local. A garota conse- 
guiu chegar até às margens da BR-010 onde 
foi socorrida por um casal que passava em 
um moto e que levou a mesma até o posto da 
PRF da Lagoa Verde. 

Logo os familiares e a Polícia foram co- 
municados do ocorrido. Irmãs da garota e o 
próprio noivo iniciaram busca na tentativa de 
localizar os elementos. Por volta das 22horas, 
três suspeitos chegaram a ser detidos pela 
Polícia Militar e foram apresentados no Plan- 
tão Central. A vítima chegou a reconhecer um 
dos detidos como sendo o autor do estupro. 
Os três foram apresentados ao delegado 
de plantão, mas por falta de provas, como 
a arma e a moto da vítima, os três homens 
foram liberados. A vítima chegou a ir ao IML 
fazer exames comprovando o estupro. 

'B 
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Mesmo com o reconhecimento da vítima, os suspeitos foram liberados 

Diretor do IML tem pistola tomada em Policias Militar e Civil prendem homens em 

assalto no bairro Juçara cumprimento a Mandados de Prisão 

m 

A pistola foi recuperada pela polícia em menos de mela hora 

Antônio Pinheiro 

Por volta das 16h de ontem (04), dois ele- 
mentos assaltaram na rua Pernambuco o 
diretor do IML e médico legista, Alair Batista 
Firmiano. O diretor estava com os familiares 
quando ambos os assaltantes chegaram em 
duas bicicletas e anunciaram o assalto. Alair 
Batista, que portava uma pistola ponto 40, teve 
a arma levada pelos homens, que fugiram sen- 
tido Praça de Fátima. 

Em menos de meia hora, um dos assaltan- 
tes foi preso pela Polícia Militar. Crispim Aquino 

Silva, 19 anos, que tem passagens pela FU- 
NAC de quando ainda era menor, ao ser abor- 
dado foi encontrado com a pistola. A arma não 
estava mais com o pente, mas somente com 
uma munição na agulha. 

Os policiais fizeram várias buscas na ten- 
tativa de localizar o comparsa, mas até às 19h 
ele ainda não havia sido preso. Crispim foi 
apresentado no Plantão Central sob acusação 
de assalto e porte ilegal de arma restrita da po- 
lícia. Os familiares de Crispim compareceram 
à Delegacia Regional, onde informaram que o 
acusado tem distúrbios mentais. 

Armas são apreendidas em 

ação policial em São Luís 

Como parte das ações deflagradas pela 
Policia Militar visando reduzir o número de 
assaltos na Região Metropolitana de São 
Luís, mais duas armas de fogo foram reti- 
radas de circulação, nesta quinta-feira (04). 
Os revólveres foram apreendidos nos bair- 
ros do Turu e no centro da cidade. Em outra 
ação, um veiculo também foi recuperado. 

A primeira arma foi apreendida após 
mais uma ação de pacificação deflagrada 
pelos militares da Unidade de Segurança 
Comunitária (USC) da Divineia/Vila Luizâo 
que apreenderam na madrugada desta 
quinta mais uma arma de fogo e efetuaram 
a prisão de duas pessoas. O revólver calibre 
38, com três munições intactas foi apreendi- 
do após uma abordagem a veículo que tran- 
sitava em uma das ruas na região do Turu. 

Durante a ação, foram detidos Felipe 
Lima Mendes, de 24 anos, que se encontra- 
va em posse da arma e Marcelo Santos Fer- 
reira, que conduzia o veículo Corsa Classic 
preto de placa NNG-0652. 

A prisão ocorreu nas proximidades da 
rotatória do Olho d'Água. Na ocasião, se- 
gundo a policia, ao perceber a presença 
dos militares, a dupla tentou fugir, mas fo- 

ram impedidos e conduzidos para o Plantão 
Central do Cohatrac, onde foram autuados. 

GEAPE 
A guarnição do Grupo Especial de Apoio 

às Escolas (Geape) apreendeu três adoles- 
centes nas proximidades da Praça Gonçal- 
ves Dias, na área do centro da capital. Na 
ação, um revólver calibre 22. com capaci- 
dade para sete munições, contendo cinco 
intactas, foi apreendido. Os policiais milita- 
res apresentaram os três adolescentes e a 
arma no Plantão Central da Refesa. 

VEÍCULO LOCALIZADO 
Nesta quinta-feira (04), o serviço 190, 

do Centro Integrado de Operações de Se- 
gurança (Ciops), recebeu informações de 
que havia um veículo (Corsa Classic, de 
cor azul, com placas HPU-7637) abando- 
nado nas proximidades do Mix Mateus, na 
Vila Kiola. Segundo informações policiais, 
o carro foi tomado de assalto na noite de 
quarta-feira (03), na Rua 2, no Recanto do 
Vinhais e apresentado no Plantão da Cida- 
de Operária, sendo, em seguida, devolvido 
ao proprietário. 

Os três mandados sáo por assalto 

Antônio Pinheiro 

Na tarde de ontem (04), as polícias Civil 
e Militar cumpriram dois Mandados de Prisão 
Preventiva. A PM prendeu Luhan Silva Go- 
mes, 22 anos, que possui um Mandado de 
Prisão expedido pelo juiz da 3a Vara Criminal, 
Ernesto Guimarães Alves, respondendo pela 
2a Vara Criminal. Luhan foi condenado a 6 
anos e 32 dias de reclusão pela prática de as- 
salto. A prisão aconteceu na BR-010 próximo 
à ponte do Cacau. 

O Mandado de Prisão Preventiva em des- 
favor de Cleison Marques da Silva, 30 anos, 
foi cumprido pela Polícia Civil e expedido pela 
juíza Lúcia Helena Barros Helluy. O mesmo foi 

condenado, também, pela prática de assalto. 
A prisão de Cleison aconteceu quando os po- 
liciais estavam investigando o caso da mulher 
encontrada morta dentro da residência, na ter- 
ça-feira (02). Cleison reside ao lado da casa 
de Maria Madalena. O delegado Assis Ramos 
informou que a prisão dele não tem nenhuma 
relação com o assassinato da feirante. 

Outro Mandado cumprido pela Polícia 
Militar foi a de Leonardo Teixeira Meireles, 
da comarca de Rondom do Pará e expedido 
pelo juiz Gabriel Costa Ribeiro pela prática 
de assalto no estado do Pará. Leonardo já se 
encontra preso em Imperatriz acusado de en- 
volvimento na retirada dos veículos do pátio 
do ICRIM. 

Policia Civil prende homem 

suspeito de abusar de criança 

Uma ação conjunta de investigadores, 
da 18a Regional em Timon, com o apoio da 
Delegacia Especializada da Mulher daquele 
município, resultou na prisão de um homem 
suspeito de abusar de uma criança de 6 anos 
que estudava na mesma escola onde ele era 
vigia. Ednaldo dos Santos Araújo, 44, natural 
de Governador Eugênio Barros, foi detido em 
cumprimento a um Mandado de Prisão ex- 
pedido pelo juiz Wellington Sousa Carvalho, 
titular da 4a vara criminal de Imperatriz. 

Segundo informações policiais, Ednaldo 
em companhia de um comparsa, que seria 
natural de Belém (PA) teria abusado da crian- 
ça no ano de 2001. Em depoimento, o fora- 
gido disse que o comparsa se evadiu após 
o crime para o Pará e ele fugiu para Timon, 
onde vivia a mais de 10 anos. 

Ednaldo dos Santos foi localizado na Es- 
cola Municipal Emenergildo da Silva Osório, 

no bairro Marimar, naquele município, onde 
estava prestando serviço como vigilante. Se- 
gundo os policiais que efetuaram a prisão, 
ele confirmou ter violentado a garota. 

De acordo com o inquérito policial, na 
época do crime, Ednaldo trabalhava como vi- 
gia na escola Marieta Albuquerque, localiza- 
da no bairro da Vila Redenção, em Imperatriz. 
As investigações apontaram que Ednaldo se 
encontrava na escola e teria seguido dois ir- 
mãos, sendo uma menina, de seis anos, e o 
irmão, de 10. As crianças teriam, segundo a 
policia, se dirigido ao parque de diversão da 
escola. Na oportunidade, o suspeito teria ali- 
ciado a adolescente e cometido o abuso. O 
crime foi denunciado pelo pai da criança. 

Caso seja condenado, ele poderá pegar 
de seis a 10 anos de reclusão. Ele perma- 
necerá custodiado no 2° DP à disposição da 
Justiça. 
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►VBL 
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Promotoria se reúne com vereadores 

Hyana Reis 

O 

promotor de defesa do consumidor, 
ISandro Biscaro, convocou os verea- 

, ^ dores para uma reunião com o intuito 
de^debat^i^providências contra a empresa de 
transporte coletivo Viação Branca do Leste. 
A audiência ocorreu no Ministério Público na 
manhã desta quinta (04), mas dos 21 verea- 
dores, apenas alguns compareceram. 

A reunião foi motivada porque recente- 
mente o prazo que a prefeitura e a Promotoria 
deram para a VBL se regularizar acabou sem 
que a empresa cumprisse as exigências, de 
acordo com o vereador Marco Aurélio. "Ao fim 
do prazo de nottfrcqção, a VBL informou que 
tinha adicionado alguns ônibus á frota, o que 
não é suficiente, já que a notificação exigia 
muito mais". 

Ele questiona alguns órgãos pela falta de 
cobrança, "parece que depois que o prazo 
encerrou, as pessoas simplesmente aceita- 
ram, mas nós não vamos aceitar. Temos que 
cobrar mais dessa empresa e se for preciso, 
até avaliar a quebra de contrato". O vereador 
conta que esta não é a primeira vez que a 
reunião é realizada, mas que, infelizmente, 
tem havido pouca adesão por parte da Câma- 
ra, "esta é a segunda vez que nos reunimos e 
na primeira somente 5 vereadores compare- 
ceram. Nesta reunião, apenas 4 confirmaram 
presença, mas todos foram convidados". 

Apesar da falta, Marco Aurélio explica que 
pretendem com esta reunião mover uma ação 

contra a empresa e, quem sabe, até realizar a 
quebra de contrato com o município. "Nestas 
condições, não podemos aceitar. Há um peri- 
go real de quebra de contrato se a empresa 
continuar ignorando as exigências feitas há 
meses atrás". 

NOTIFICAÇÃO 
Em dezembro do ano passado, o Minis- 

tério Público junto com a Procuradoria Geral 
do Município e a Secretaria de Trânsito noti- 
ficaram a VBL e deram três prazos para que 
cumprisse horário, reformasse a frota e adi- 
cionasse mais 100 ônibus novos. 

Meses depois, notando que as normas 
não estavam sendo cumpridas, a Câmara de 
Vereadores convocou a VBL e representantes 
dos órgãos envolvidos para uma audiência 
pública, com o intuito de cobrar esclarecimen- 
tos, oportunidade em que a empresa prome- 
teu cooperar. 

No fim de março, todos os prazos se en- 
cerram e, mesmo assim, a Procuradoria con- 
cedeu mais 10 dias para que a empresa apre- 
sentasse a justificativa por não ter cumprido 
essas exigências. Ao fim deste prazo, a VBL 
respondeu afirmando que tinha adicionado 
novos ônibus à frota e que estava cumprindo 
os horários. 

Como a notificação não foi cumprida por 
completo, a Promotoria de Defesa do Consu- 
midor junto com os vereadores estuda uma 
possível quebra do contrato da empresa para 
explorar as vias do município. 

Construção de URA para dois 

bairros foi aprovada na Câmara 

ipilifillfci 

Fldélls Uchoa, autor da Indicação da construção de mais duas unidades de pronto atendimento 

Carla Dutra 

Na manhã desta quinta-feira (04), na ses- 
são da Câmara dos Veadores, foi aprovada 
por unanimidade a construção de uma Unida- 
de de Pronto Atendimento (UPA). De acordo 
com o vereador que fez a indicação. Fidelis 
Uchoa, a unidade vai ser implantada nos bair- 
ros Vila Nova e Vila Lobão até 2014. 

"Atendendo o crescimento e desenvolvi- 
mento da cidade, não só com as outras par- 
tes, como educação, mas também a questão 
da saúde, a gente solicitou em caráter de ur- 
gência a instalação da UPA para os dois bair- 
ros", responde o vereador ao ser questionado 
porque a implantação da UPA. Ele afirmou 
que, inclusive, já tem uma área na Avenida 
São Sebastião destinada para a construção. 

Uchoa acrescenta que além da grande 
Vila Nova e grande Vila Lobão, a UPA visa 
atender também os moradores da Vila Para- 
ti e os cidadãos que vêm do Camaçari. De 
acordo com o vereador, o local tem uma pe- 
quena área rural, e quando houver urgência, 
a UPA vai beneficiar, "queremos que atenda 
as pessoas daquelas imediações", espera. 

O morador da Vila Lobão, Manoel, achou 
ótima a indicação, pois segundo ele, há uma 
grande quantidade de pessoas nesses dois 
bairros e, em caso de urgência, para atraves- 
sar a BR-10, é muito difícil devido o trânsito. 
"Se o doente por muitas vezes já vai quase 

morto e, se demorar passar, o estado pode 
se agravar. Tendo atendimento médico nes- 
ses bairros, tudo será mais rápido", aprova a 
iniciativa o morador. 

EM PAUTA 
Ainda foi aprovada na Câmara, com in- 

dicação do vereador José Carneiro Santos, 
a colocação de minicontainers de ferro nos 
bairros e Centro para acondicionamento de 
lixo, indicado por o vereador Richard Wagner; 
o asfaltamento de todas as ruas do povoado 
KM 1.700; de autoria do vereador Enoc Se- 
rafim; a pavimentação asfáltica das ruas D, 
E, F, G, H, l; Coletora 02 e 100 metros que 
faltam na Coletora 01, entre as ruas F e H, no 
bairro Conjunto Vitória. 

Outras indicações aprovadas foram: a 
revitalização da sinalização das placas que 
identificam velocidade permitida e das faixas 
de pedestres e a colocação de lombadas na 
Avenida Liberdade e toda extensão do bairro 
Cafeteira, de autoria da vereadora Caetana. 
Já o vereador Aurélio da Silva colocou para 
votação a recuperação, drenagem e pavi- 
mentação asfáltica da rua Santos Dumont, e 
toda a extensão dos bairros Vila Nova, Santa 
Lúcia e Morada do Sol. Por fim, de indicação 
do vereador Francisco Rodrigues, a constru- 
ção de abrigos padronizados nas ruas que 
são paradas de ônibus da cidade, que tam- 
bém foi pauta. 

Mais de 11 mil toneladas de feijão serão 

distribuídas na Região Tocantina 
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O número de beneficiados em Imperatriz saltou de 122 para 1.400 produtores nos últimos quatro anos 

Os Produtores da agricultura familiar da 
região tocantina vão receber 11,5 toneladas 
de sementes de feijão. Desse total, em média 
seis serão destinadas aos produtores do mu- 
nicípio de Imperatriz. O benefício é uma das 
modalidades do Programa de Aquisição de 
Alimentos - PAA e faz parte da parceria entre o 
governo do Estado e as prefeituras da região. 

Além de estimular a agricultura familiar, 
esse benefício visa auxiliar os pequenos pro- 
dutores na compra de sementes seleciona- 
das. Para o agricultor Raimundo Silva, que 
desde 2009 está incluso no programa, o re- 
sultado desse incentivo além de servir para o 
consumo da família, também possibilita o in- 
gresso no mercado local. "Desde que comecei 
a cultivar com a ajuda desse programa, minha 
renda melhorou. Hoje tenho um ponto na fei- 
ra do mercadinho e também consegui montar 
meu próprio sacolão de verduras". 

Segundo o Secretário Adjunto da Agricul- 
tura, Abastecimento e Produção (SEAAP) em 
Imperatriz, Hélio Gregório Fraga, no ano de 
2009 o município tinha apenas 122 produtores 
aptos a receber este tipo de benefício. Hoje, 

com a parceria do Sindicato dos Trabalhado- 
res Rurais e da Agência Estadual de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 
(Agerp), este número chegou a mais de 1.400 
produtores. 

Ele explica que esse auxílio beneficia pro- 
dutores que não têm condições financeiras 
para comprar sementes aptas para plantio. 
Ressalta também, que para ser este benefi- 
ciado, é necessário que o produtor tenha a 
Declaração do Programa Nacional de Fortale- 
cimento da Agricultura Familiar (PRONAF). E 
reforça que é preciso ser cadastrado em uma 
associação de produtores rurais. 

Héllio garante a SEAAP auxilia aos peque- 
nos produtores desde o processo de prepara- 
ção do solo até a colheita "Nós fazemos vis- 
torias à área para verificar se a quantidade de 
sementes solicitada é suficiente para o local. 
Após isso, disponibilizamos tratores e equipa- 
mentos para preparar o solo. E em seguida, 
a semente de feijão é encaminhada para as 
associações para serem entregues aos pro- 
dutores. Além disso, oferecemos apoio na co- 
lheita", finalizou. 

Sinfra realiza operação 

tapa-buracos 

Homens trabalham na revitalização da malha asfáltica das ruas de Imperatriz 

A Prefeitura de Imperatriz, por intermé- 
dio da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
(Sinfra) realiza, de forma ininterrupta, os ser- 
viços da operação tapa-buracos, limpeza de 
bueiros e boca de lobos. Pelo menos onze 
equipes trabalham por toda cidade, inclusive 
durante o período noturno, na revitalização 
da malha asfáltica de ruas e avenidas de Im- 
peratriz. 

Em entrevista, o secretário Roberto Vas- 
concelos Alencar (Infraestrutura) assinalou 
que existem ainda mais oito equipes, da em- 
presa Limp Fort, que realizam os serviços de 
roço, limpeza de ruas e pintura de meio-fios. 
"Os serviços não cessaram nesse período in- 
vernoso, pois o que temos feito é a manuten- 
ção das vias urbanas", garante. 

Ele anunciou que, de acordo com a orien- 
tação do prefeito Madeira, estão programa- 
das para o próximo mês, novas frentes de pa- 
vimentação asfáltica de ruas e avenidas em 
Imperatriz. A previsão é que cesse o período 
chuvoso até o final do mês de maio, permi- 
tindo a execução dos serviços de terraplana- 
gem e asfaltamento. 

"Os serviços de revitalização da grota 
José de Alencar; a construção da ponte de 
concreto na rua Floriano Peixoto, e a cons- 
trução de meio-fio e sarjetas na rua 14 (hoje 
Avenida Luís Brasília), no bairro São José, 
estão sendo realizados normalmente", disse 
ele, que assinala a conclusão dos serviços 
de pavimentação asfáltica da rua Cel. Manoel 
Bandeira. 

Roberto Alencar detalha que seis equipes 
trabalham na operação tapa-buracos e qua- 
tro equipes no serviço de drenagem, incluin- 
do a recuperação de alguns pontos na Vila 
Lobão. "Em sessenta dias de verão, a cida- 
de não terá mais buracos na malha asfáltica, 
bem como estará totalmente limpa", afirma. 

Lixo - O secretário observou, ainda, que 
"é necessário despertar a conscientização da 
população em relação ao lixo evitando jogá- 
-lo em terrenos baldios, nas ruas e riachos 
que cortam Imperatriz". "É resultado da ação 
inconseqüente de algumas pessoas, onde 
solicitamos o apoio da comunidade para que 
evitem dispensar lixo nesses locais", finali- 
zou. [Da Comunicação] 
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►A FERA VOLTOU 

Imperatriz recebe o Bonde do Tigrão 

O vocalista Leandrinho se apresenta com mais dois dançarinos, Góia e Teacher 

Welbert Queiroz 

Neste sábado, Imperatriz vai receber o 
Bonde do Tigrão que está em sua nova 
turnê "A Fera Voltou". A população vai 

contar com um show performático com todos 
os antigos e novos sucessos do grupo. 

A reportagem entrou em contato com Lean- 
drinho, vocalista do grupo, por telefone. Muito 
solicito o funkeiro falou sobre a expectativa do 
show: 'Esperamos para o show o melhor pos- 
sível, pois esta é a primeira vez que estaremos 
nos apresentando em Imperatriz. Essa é uma 
turnê em comemoração aos 12 anos do Bon- 
de', afirmou leandrinho. 

O gênero musical funk tem em sua carac- 
terística principal agitar o público, e o Bonde 
vai apresentar um show de qualidade, livre 
e feito para o público em geral. "O mérito do 
nosso sucesso é totalmente do público que 
nos acompanha. Respeitamos todos os outros 
grupos de Funk, mas nosso público é bem ge- 
ral, de todas as idades com bastante crianças. 
Procuramos fazer músicas de duplo sentido 
com qualidade sem ser muito pesadas em res- 
peito ao nosso público", declarou o vocalista. 

O diretor da Executiva Hall, Cícero Queiroz, 

disse estar bastante otimista com o show, pois 
este já comprovou seu sucesso em apresenta- 
ções anteriores."Fomos muito felizes quando 
levamos o Bonde do Tigrão para o estreito e 
recebemos muita gente de toda a região. Hoje, 
sabemos que é o melhor grupo de funk do Bra- 
sil no sentido musical, mesmo. O Bonde canta 
tudo de funk, sem usar um palavrão sequer". 

A Executiva Hall conta com capacidade 
para 820 pessoas em 2 ambientes totalmente 
climatizados: Hall de entrada para 60 pesso- 
as sentadas, camarote com sofás, para me- 
lhor comodidade próxima à pista e ao palco 
de shows ao vivo."Nossos camarotes já estão 
chegando à metade de vendidos, mas não 
vendemos todos, vendemos metade antecipa- 
do e metade no dia do show em respeito ao 
público que não pode compra antecipado", as- 
segurou Cícero que acrescentou: "Até 22 de 
junho, já temos uma agenda de peso com no- 
mes de nível nacional". 

Para finalizar, Leandrinho deixou um con- 
vite para todo o público que vai se divertir ao 
som do Bonde do Tigrão. "Agradeço e convido 
o público a vir queimar "as gordurinhas". Nos- 
so show é bem dançante e vai colocar a galera 
pra cima", brincou e finalizou Leandrinho. 

Arrasta Pé lança tema da a 

quadrilha em grande estilo 

Welbert Queiroz 

A quadrilha "Arrasta Pé" convida a popu- 
lação de Imperatriz para participar da festa de 
lançamento do tema da quadrilha junina des- 
te ano. A festa acontece nesse sábado, 6 de 
abril, na maçonaria da rua Alagoas, a partir 
das 8h da noite. 

"Ainda não podemos contar, mas digamos 
que vai ser COISA DE CINEMA o tema desse 
ano. E a quadrilha se adaptou muito bem ao 
público de Imperatriz. Todos gostam muito do 
nosso trabalho, investimos bastante para tra- 
zer grandes figurinos e este grande vai ser o 
mais grandioso de todos", antecipou Rogério 
Benício, diretor artístico da quadrilha Arrasta 
Pé. 

A quadrilha já conta com um histórico de 
13 anos e desde 2009 aderiu essa caracterís- 
tica de enredar o tema das apresentações. Os 
dançarinos ensaiam desde o início do ano e 
aceleram o passo nessa véspera de São João. 
"Desde janeiro ensaiamos em todos os domin- 
gos. Estamos ensaiando intensamente duran- 
te esses dois meses todos os dias que antece- 
dem as apresentações, e esse tempo ainda é 
pouco", disse o diretor artístico. 

No lançamento do tema, o público vai con- 
tar com uma festa feita para todos que gostam 
e até mesmo quem não gosta de São João. Di- 
versas atrações serão apresentadas, como a 
banda regional Arrasta Pé, banda Todo Mundo 
Play, Cia. Okazajo, Dj Rafael Pinto e atrações 
convidadas, além de muita comida e bebida. 

Desde 2009 o grupo Inova em suas apresentações 

ARRASTA PE 
Em 2010, o grupo apresentou-se com o 

tema "Farinha, o Ouro Nordestino", alcançan- 
do o primeiro lugar no Arraiá da Mira e foram 
para o festival regional em Recife, onde ga- 
nharam o prêmio de Melhor Casamento. 

"Valorizamos todas as quadrilhas concor- 
rentes, mas vale destacar que a quadrilha "Ar- 
rasta Pé" trouxe esse movimento de São João 
mais artístico para Imperatriz. A cada dia, o 
São João tem se tornado menos caipira. Hoje, 
em grandes festivais, ele é considerado e 
comparado até mesmo às escolas de samba, 
a mesma disputa e o mesmo brilho", finalizou 
Rogério. 

Cemar esclarece sobre o fornecimento de energia elétrica para a loja do Armazém Paraíba 

Considerando a entrevista veiculada no Jor- 
nal Correio Popular, na última terça-feira (02), na 
qual o gerente do Armazém Paraíba em Impera- 
triz comentou sobre a "CEMAR não ter atendido 
a demanda de energia necessária para a amplia- 
ção da loja", a Companhia esclarece conforme 
a seguir: 

1o - O fornecimento de energia elétrica para 
a loja do Paraíba em Imperatriz está normal, 
conforme contrato de demanda vigente e den- 
tro dos padrões de qualidade estabelecidos pela 
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, 
que regula o setor elétrico brasileiro. 

2o Cabe informar que o grupo Claudino S/A 
apresentou um projeto elétrico para a constru- 
ção de uma subestação abrigada em setem- 
bro/2012, destinada a unificar as medições 
existentes na loja do Paraíba em Imperatriz. En- 
tretanto, descumprindo obrigação regulamentar, 
o Paraíba não solicitou à CEMAR o Estudo de 
Viabilidade Técnica para avaliar as condições de 

atendimento de aumento da demanda potência, 
de 135 kW para 1,414 kW, conforme determina 
a Resolução ANEEL 414/2010, no que se refere 
a ligações novas ou incremento de carga, como 
é o caso desse importante aumento de potência 
requerido. A necessidade de elaboração deri- 
va de imposição da ANEEL, é condicionante à 
energização ou ampliação de carga, está pre- 
visto nas Normas Técnicas da CEMAR e deve 
ser do conhecimento de todos os projetistas, 
construtores e gestores que empreendam proje- 
tos de infraestrutura de energia elétrica no mer- 
cado. Ressaltamos, também, que este estudo é 
necessário para análise das condições técnicas 
do sistema elétrico e levantamento das obras e 
prazos necessários para atendimento, conforme 
estabelece a ANEEL, daí a necessidade de sua 
antecedência. 

3o A Direção do grupo Claudino S/A vem 
acompanhando o processo desde o início e foi 
informada que a solução técnica para atendi- 

mento de qualidade ao incremento de carga soli- 
citado requer obras de ampliação do sistema de 
distribuição, cujo prazo é de cerca de 120 dias. 
Essas obras consistem na construção de uma 
nova rede de distribuição expressa, com exten- 
são aproximada de 2,5 km, além da instalação 
de uma nova saída de linha na Subestação Im- 
peratriz Centro. O prazo informado para a obra 
leva em consideração que a unidade consumi- 
dora fica no Centro de Imperatriz e, portanto, 
sua execução segura envolve uma série de pro- 
cedimentos técnicos, inclusive desligamentos 
programados da energia em alguns pontos do 
centro comercial da cidade, como parte da me- 
lhoria do sistema. 

4o Convém destacar que a região sul do 
Estado, nos últimos oito anos, vem recebendo 
constantes e importantes investimentos no sis- 
tema elétrico. Ressaltamos que, somente no 
ano de 2012, foram investidos 103 milhões de 
reais no fortalecimento do sistema de distribui- 

ção, com a ampliação de Subestações existen- 
tes e construção de novas linhas de distribuição 
e subestações. Especificamente em Imperatriz, 
a CEMAR concluiu recentemente a construção 
da nova Subestação Santa Rita e, além disso, 
em 2014, entregará mais uma Subestação de 
Potência, a ser chamada de Subestação Beira 
Rio. Estes investimentos, além de melhorar a 
qualidade do atendimento para a região, bene- 
ficiando milhares de consumidores já existentes, 
irão possibilitar o atendimento aos novos empre- 
endimentos que pretendem se instalar em Impe- 
ratriz. 

Por fim, vale destacar que a CEMAR está 
empenhada em atender a necessidade da Loja 
do Armazém Paraíba em Imperatriz e procederá 
as melhores tratativas para com o Consumidor, 
sempre respeitando os padrões de qualidade e 
confiabilidade técnicos, conforme estabelecem 
as regras da ANEEL. (Assessoria de Imprensa 
da CEMAR) 

QUI 

Rogério Benicio 

"Eu não quero ser rico, só quero ser feliz trabalhando com o que eu gosto, que é o teatro" 

Hyana Reis 

Subir no palco do velho Gullar com uma grande multidão 
à sua espera, entreter o público e o principal desafio, fazer 
rir. Esta é a rotina de Rogério Benicio, 27 anos, ator, diretor e 
roteirista da Companhia de Teatro Okazajo. 

Com apenas camiseta e calça jeans, ele pode até passar 
despercebido, já que no palco adquire várias faces e persona- 
gens. Perucas, maquiagens pesadas e roupas espalhafatosas 
geralmente acompanham Rogério enquanto atua. 

No teatro, encontrou uma grande paixão, mas o interesse 
por essa arte surgiu quando ainda era criança, em um ambien- 
te completamente diferente do que apresenta hoje no Okaza- 
jo. "Eu sempre fui muito dramático, escandaloso, e gostei 
de aparecer. Então comecei a fazer apresentação dentro 
da igreja. A primeira peça que eu fiz foi a parábola do filho 
pródigo, depois fiz a via sacra, peças típicas de igreja", 
conta Rogério. 

O interesse pelo teatro começou a crescer, "comecei a 

me apresentar na escola, virei o líder do grupo de teatro", 
ressalta. E foi se destacando nas peças de escolas que surgiu 
o convite para participar do Okazajo: "Eu fiz uma oficina no 
teatro, tinha 16 anos, e encontrei a diretora do Okazajo. Fiz 
teste, não passei de cara, e aí na outra semana ela disse que 
eu podia entrar", conta Rogério, que acrescenta: "Isso já faz 
dez anos". 

Ao longo dessa década, Rogério diz que já viveu muitas 
histórias e emoções. "Em 2005, a companhia quase acabou, 
foi um momento muito difícil que vivemos. Mas aí estreamos a 
peça 'Chapeuzinho quer casar', que foi um divisor de águas, 
quando lotamos o teatro e fizemos de 3 a 4 sessões por dia. 
A peça Titanic também foi importante, a estreia de Musicais, 
um espetáculo diferente de tudo que a gente já fez; A Fábrica, 
que comemoramos o aniversário da companhia", lista o ator. 

Hoje a Companhia é recorde de audiência e conhecida 
em toda cidade pelo seu humor escrachado, "esse sucesso 
é resultado diário de esforço e amor", ressalta. E mesmo 
depois de tanto tempo nos palcos, ele garante que ainda sen- 

te nervosismo e um frio na barriga antes da cortina se abrir 
em qualquer espetáculo e apresentação que faz. "Para mim, 
como ator e diretor, todo espetáculo sempre é importante 
e emocionante". 

E apesar de ter conquistado um grande público em Impe- 
ratriz, os sonhos do ator sempre almejam mais: "Temos que 
crescer em muita coisa, expandir, novos horizontes. Mas 
no futuro só me vejo trabalhando com o que eu gosto, que 
é ser ator e diretor, e também com publicidade, um traba- 
lho paralelo ao teatro. Eu não quero ser rico, só quero ser 
feliz trabalhando com o que eu gosto". 
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No dia IG de março, Jael e Alexandre se uniram em laço 

matrimonial com Uma linda festa. Na Ocasião, familiares e 

amigos se reuniram para festejarem esse dia tão especial 

com o casal. Parabéns aos dois, e muita felicidade!!! 
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Ualores de uma pessoa 

JANTAR CAPRICHADO wnw. MXMtRJSO. CQW RR 
HOJE N*0 VOU SAJR, 

PMGfiJ QUERO IR PRA CASA, 
FAZER UM JANTARZINHO 

CAPRICHADO... 

HUUUM... TIRAR A PROTEÇÃO 
DE PLÍSTICO E DEIXAR «O 
MINUTOS NO MICROONDAS/. 

W 

RISQUE VICIADAS 
NÃO/ A MINHA 

Sô TEM UM VÍCIO: OS 
TONS DE VERMELHO/ 

SUA MULHER TAMBÉM 
ft VICIADA NAQtfiLB 
50 TONS DE CINZA? 

Dois amigos se encontram depois de vários anos: 
- E a Joana, sua noiva, como vai? 
-Ah, cara! Nem me fale disso... Nós terminamos tudo faz algum tempo! 
- Sério mesmo!? Nossa, mas a Joana era uma moça linda demais! 
- Concordo, era linda mesmo, mas me diga uma coisa... Você se casaria com uma pessoa 

mentirosa, vagabunda e infiel? 
- Não, nem pensar, de modo algum! 
- Pois é amigo... ela também não! 

Resposta (óeica 
Professor na sala de aula pergunta: 
- Crianças, por quê vemos primeiro o relâmpago e depois ouvimos o trovão? Quem sabe le- 

vante a mão. 
Um garotinho no fundo da sala, levanta a mão e responde: 
- Simples, psor, é porque nossos olhos estão na frente das orelhas. 

www coQuetal coni.br/iosos 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

coquelsl ccm btfjogo» :; 

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

Maihação 
Globo, 17h45 - Lia descobre que Tatá ficou menstruada e ajuda a 
irmã. Rômulo pede perdão a Paulina. Olavo diz a Sal que se preo- 
cupa com ele. Patinha conta para Bruno que Elisa a adicionou como 
amiga em sua rede social. Lia. Paulina e Raquel põem pilha em Tatá, 
que fica cheia de vergonha. Olavo pede para conversar com Raquel, 
mas Lia não deixa. Marcela pede ajuda a Isabela para continuar seu 
plano para conseguir um namorado para Raquel. Lia convence Ola- 
vo a não contar sobre a conversa que teve com Alemão e Caixote 
pros pais dela. Clotilde fica chateada por Leandro não ter contado 
pra ela que vai adotar uma criança e diz que vai escolher o nome 
de seu neto. Patinha e Pilha conquistam os papéis de protagonistas 
do filme de Orelha e Morgana. Elisa entrega o convite da festa da 
agência para Patinha, que fica bolada. Raquel recebe novo presente 
do admirador secreto. Patinha diz que não vai dar beijo em Pilha e 
desiste de estrelar o filme. Sal dá em cima de Lia. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Ester tenta conversar com Alberto, mas o empresário 

prefere não confrontá-la. Cristal oferece dinheiro para ajudar Cassia- 
no e Duque. Ester se emociona ao se recordar de Cassiano. Natália 
conhece Juliano. Cassiano e Duque resolvem pegar um ônibus para 
ir até o navio mercante que os levará para o Brasil. Ariana some 
e Candinho se desespera. Cassiano e Duque embarcam no navio 
mercante. Alberto pede perdão a Ester. Duque diz a Cassiano que 
está preocupado com Amaralina. Cassiano e Duque são surpreendi- 
dos com a presença de Amaralina no navio. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Frô avista Kiko e não o reconhece. Manoela e Ciça 
convidam Fábio para jantar. Nieta percebe que Carolina tem vergo- 
nha dela. Ciça pede para Fábio ficar com Manoela. Felipe vai à festa 
de noivado de Juliana. Fábio fala para Manoela que gosta de tê-la 
como amiga. Dalete aconselha Kiko a desprezar Frô. Charlô confes- 
sa estar encantada por Dominguinhos. Nando reclama por Juliana 
implicar com Roberta. Felipe chega à festa e deixa Carolina furiosa. 
Dominguinhos vê Ollvia e Zenon prepararem uma bebida para ele. 
Felipe se enfurece ao ver Nando, e Roberta tenta contê-lo. Domin- 

guinhos não consegue trocar a taça que está com Olívia. Roberta sai 
com Felipe da festa. Juliana e Nando discutem sobre o local onde 
passarão a noite. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Sarila invade as casas dos vizinhos à procura do 
neto. Zyah e Bianca se declaram um para o outro. Amanda se enfu- 
rece com a presença de Antonia no casamento de Aída. Helô perce- 
be a tensão de Lívia ao falar de Théo. Lucimar fala para Morena que 
Wanda está no Rio de Janeiro. Amanda entrega a Aída o pendrive 
que recebeu de Yolanda. Lívia vai à casa de Théo e ele se recusa 
a falar com ela. Mustafa descobre que o filho de Demir foi raptado 
e percebe o recado de Russo. Sarila ofende Bianca e Zyah tenta 
defendê-la. Mustafa conversa com Russo. Carlos procura o pendrive 
no quarto de Aída. Celso ofende Antonia na frente de Raissa. Mo- 
rena chega de noite ao Alemão para ver Júnior. Lurdinha comenta 
com Sheila que Vanúbia foi chamada para dançar fora do Brasil. O 
bebê de Tamar volta misteriosamente para casa e todos comemo- 
ram. Théo procura Lívia. 
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T Áries 21-03/19-04 
Um clima de amizades em suas relações é tra- 
zido pela harmonia Lua-Júpiter, o que favorece 
a união de forças por um objetivo comum e a re- 
solução de pendências que estão atrapalhando o 
bom entendimento. Aproveite! 

b Touro 20-04/20-05 
Boas oportunidades de êxito e ganhos materiais 
no trabalho são trazidas pelo trígono Lua-Júpiter. 
Fortaleça parcerias e fique atenta, pois grandes 
iniciativas estão por vir. Você tende a se destacar 
por sua atuação críatival 

b G ê meos 21-05 / 21-06 
Que tal expandir seus horizontes? O trígono Lua- 
-Júpiter, entre sua área espiritual e seu signo, lhe 
incentiva a buscar novos rumos de vida e a iniciar 
novas atividades, como estudos e viagens que 
ampliem suas perspectivas! 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
Sua área de crise é harmonizada pelo trígono 
Lua-Júpiter, que traz serenidade e centralidade. 
Você se sente mais autoconfiante, então que tal 
harmonizar o ambiente a sua volta? Medite e de- 
fina novas metas de vida! 

«ft. Leão 23-07/22-08 
Valorize as amizades, pois elas podem lhe ajudar 
bastante. A harmonia Lua-Júpiter em sua área de 
relacionamentos indica que além do lazer, seus 
amigos podem lhe ajudar em assuntos comple- 
xos. Ouça o que eles lhe dizem! 

TH? Virgem 23-08/22-09 
Ações em grupo devem trazer bons resultados, 
pois a associação positiva Lua-Júpiter traz um 
momento de boa produtividade no trabalho. Fi- 
que atenta também ao seu corpo, pois o momen- 
to também é propício para cuidar da saúde! 

^ Libra 23-09/22-10 
Lua e Júpiter formam trígono, harmonizando 
suas áreas de lazer e espiritual. Divirta-se com 
amigos, mas se não puder, ao menos realize ati- 
vidades solitárias que lhe sejam bastante praze- 
rosas. Cultive seus prazeres pessoais! 

"% Escorpião 23-10/21-11 
Suas demandas familiares entram em foco, com 
o trígono que a Lua forma com Júpiter. Promova 
melhorias nas rotinas e relacionamentos domés- 
ticos. Reúna as pessoas, para que através do di- 
álogo estabeleçam metas em conjunto! 

Sagitário 22-11/21-12 
Os acordos e conversas são facilitados e estimu- 
lados pelo trígono Lua-Júpiter, que faz a comuni- 
cação fluir harmoniosamente. Porém, tenha cui- 
dado ao fazer críticas às outras pessoas, procure 
ser mais diplomática. 

tá Capricórnio 22-12/19-01 
Ao formarem trígono, Lua e Júpiter lhe incenti- 
vam a melhorar seus hábitos e rotinas, buscando 
maior qualidade de vida e bem-estar. Esteja aten- 
ta às necessidades de seu corpo e reveja sua ali- 
mentação. Cuide da saúde! 

^Aquário 20-01/18-02 
Você chama as atenções por onde quer que pas- 
se, pois Lua e Júpiter estabelecem trígono entre 
seu signo e sua área social. Esteja aberta para as 
parcerias e projete sua imagem em meios espe- 
cíficos como o profissional. 

K Peixes 19-02/20-03 
Momento de superação no meio familiar. A Lua 
passa por sua área de crise e forma trígono com 
Júpiter no circuito. Saiba ouvir as pessoas em 
quem confia e receba ajuda se precisar, A união 
pode nascer dos momentos difíceis! 
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"Não podemos nem ficar na calçada, é arriscado um carro vir jogar água em nós, porque a 
água no buraco não seca, sem falar no mau cheiro do esgoto que nos prejudica", reclama 
Deusevaldo Júnior. 

a Bronçap 

A voz da comunidade 

3 

Buracos já viraram piada nas ruas de Imperatriz 

Carla Dutra 

Não é de hoje que os problemas na in- 
fraestrutura das ruas de Imperatriz 
incomodam a população. Há cerca 

de uma semana o Correio publicou nessa 
mesma coluna uma matéria sobre buracos e 
esgoto a céu aberto na rua João Lisboa com 
Amazonas. A prefeitura já resolveu o proble- 
ma. Agora, "o buraco e o esgoto é mais em 
cima". 

Hoje, a problemática é também na rua 
João Lisboa, acima um pouco do antigo pro- 
blema, onde o quarteirão inteiro está esbura- 
cado, com acúmulo de água, que escorre de 
outras ruas, causando mau cheiro e transtor- 
nos aos motoristas que passam pelo local. 
Deusevaldo Júnior é gerente de uma oficina 
que fica na parte mais prejudicada da rua. Ele 
afirma que o problema já tem uns seis meses 
e que a cada dia os buracos na rua e o acú- 
mulo da água pioram. 

"Quando chove aqui, a rua alaga e as pes- 
soas não conseguem ver os buracos, e ter- 
minam se envolvendo em acidentes", afirma 
o gerente. Ele acrescenta que o esgoto a céu 
aberto é o principal problema na rua, pois o 
cheiro ruim prejudica a saúde dos funcioná- 
rios da oficina, já que a parte da frente do es- 
tabelecimento é aberta e, consequentemente, 
o odor entra com mais facilidade na empresa. 

Reportagens já foram feitas no local e a 
situação foi passada para prefeitura, mesmo 
assim, não houve resposta a respeito da ques- 
tão. "O recado que dou para a prefeitura é que 
resolva esse problema o mais rápido possí- 
vel, porque essa situação está inaceitável", 
diz Júnior. Ele relata que já ocorreram muitos 
acidentes em frente à oficina, isso devido os 
buracos, pois os condutores dos veículos re- 
duzem a velocidade para passar por eles e os 
outros que vêm atrás, acabam batendo. 

O condutor Cícero Romão afirma que a 
frente de seu carro já foi quebrada em um dos 

buracos da rua e não sabe a quem recorrer, a 
não ser ao prefeito da cidade, que é o respon- 
sável para solucionar essa questão. "Acho um 
absurdo essa situação. Sei que os carros da 

prefeitura passam por aqui, veem essa situa- 
ção, e ainda não tomaram nenhuma providên- 
cia, principalmente por ser no Centro, local 
mais movimentado em uma cidade", lamenta. 
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Carro precisa diminuir velocidade para passar pelos buracos 
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Água que escorre de outras ruas e fica acumulada na João Lisboa Buracos prejudicam funcionamento da oficina 

m DIREITOS DO ÇONSUMIDOR tf faà 

Família de homem que se atirou da janela de hospital receberá indenização 

A 2a Câmara de Direito Público do TJ acolheu recurso da 
viúva e filhos de um homem que cometeu suicídio durante 
internação hospitalar, contra sentença que não vislumbrou 
imprudência, negligência ou imperícia do hospital e negou in- 
denização pelo fato. 

Os autores, em apelação, disseram que o pai, portador do 
vírus HIV, chegou ao hospital com confusão mental associada 
a fraqueza, tontura e outros sintomas da doença. Após quatro 
dias de internação, a mulher recebeu chamado da psicóloga 
da casa de saúde e foi avisada da morte do companheiro, que 
havia se atirado de janela do segundo andar. 

O hospital e o Estado de Santa Catarina, em defesa, sus- 
tentaram que o evento ocorreu por culpa da vítima, que rece- 
bera tratamento correto. Argumentaram que o valor postulado 
por danos morais (500 vezes o salário mínimo) é absurdo, já 

que os apelantes declararam pobreza em alto grau. Afirma- 
ram, ainda, que a família sabia que o paciente precisava de 
companhia, e a própria companheira revelara que ele poderia 
tentar interromper a vida. 

A câmara rechaçou as teses dos apelados, pois havia in- 
dicativo claro da necessidade de cuidados de enfermagem 
e monitoramento, já que se sabia da potencial instabilidade 
psicológica do paciente - o prontuário indicava desorienta- 
ção no tempo e no espaço em seu comportamento. O relator 
do recurso, desembargador Francisco Oliveira Neto, lembrou 
que a vontade de se suicidar ou o aviso do médico à família 
do falecido para suprir a falta de acompanhamento não são 
suficientes para eximir a responsabilização do Estado. 

"Não há concorrência de culpas, uma vez que o cometi- 
mento de suicídio não pode ser enfocado como uma conduta 

culposa, mas sim como um grave transtorno psíquico, seja 
passageiro, devido a determinadas circunstâncias, como no 
caso em tela, seja definitivo", frisou o relator. Os desembarga- 
dores acrescentaram que o hospital é responsável pela inco- 
lumidade do paciente internado, assim como pelo tratamento 
de qualquer patologia relevante, mesmo que não relacionada 
especificamente à doença que motivou a internação. 

"Na hipótese de ausência de qualquer providência por 
parte do hospital, é possível responsabilizá-lo pelo suicídio 
cometido pela vítima dentro de suas dependências", concluiu 
o relator. Como o tratamento adequado não foi viabilizado, a 
negligência do hospital ficou evidenciada e a câmara conce- 
deu indenização de R$ 200 mil à viúva, mais R$ 50 mil para 
cada um dos dois filhos do casal. A votação foi unânime (Ape- 
lação Cível n. 2008.080296-5). 
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►GOVERNO CELEBRA CONVÊNIOS 

Combateaoanalfabetismoeestimuloàmúsica 

Parceria entre Governo Federal e SENAI de 

Imperatriz estimula a qualificação profissional 

Secretário Pedro Fernandes destacou ações do governo na área de EducaçSo 

O Governo do Maranhão, por meio das 
secretarias de Estado de Educação 
(Seduc) e de Ciência, Tecnologia e En- 

sino Superior (Sectec), celebrou convênio com 
o Movimento de Educação de Base (MEB) 
para ações de combate ao analfabetismo; lan- 
çou o Programa Música na Escola e apresen- 
tou a 3a fase do Programa Maranhão Profissio- 
nal - Etapa Pré-Vestibular. O ato foi realizado, 
nesta quarta-feira (03), no Palácio Henrique de 
La Rocque. 

Na ocasião, o secretário de Educação, 
Pedro Fernandes, assinou o Termo de Coope- 
ração Técnica com as Secretarias de Estado 
de Pesca e Aquicultura, de Igualdade Racial 
(Seir) e de Justiça e de Administração Peni- 
tenciária (Sejap), para atuação no Programa 
Brasil Alfabetizado. Fernandes ressaltou que 
as ações da Seduc serão voltadas a quatro 
pontos fundamentais. 

"O trabalho desenvolvido busca melhorar o 
nível de aprendizado do ensino; universalizar 
o ensino médio; instalar o programa de cola- 
boração nas escolas: e combater o analfabe- 
tismo, ação iniciada com a assinatura desses 
convênios e parcerias", ressaltou. 

Em mensagem encaminhada, a governa- 
dora Roseana Sarney destacou a importância 
das iniciativas. "Os convênios e parcerias fir- 
mados vão garantir uma cobertura maior das 
ações na área de educação e são um grande 
passo na universalização do ensino. O progra- 
ma Música na Escola me enche de alegria e 
satisfação, pois foi graças à Lei n0 11.769, ela- 
borada por mim em 1998, quando ainda era 
senadora, que o ensino da Música na Educa- 
ção Básica passou a ser obrigatório nas es- 
colas da rede pública do país. E ainda tem o 
Programa Pescando Letras, que vai promover 
a inclusão social aos pescadores", destacou o 
texto. 

Presentes, os secretários de Ciência e Tec- 
nologia, José Costa; de Trabalho e Economia 
Solidária, José Antônio Heluy; de Igualdade 
Racial, Claudett Ribeiro; de Pesca e Aquicul- 
tura, Dayvson Franklin de Sousa; de Assuntos 
Estratégicos, Clodomir Paz; de Direitos Huma- 
nos, Luiza Oliveira; a subsecretária de Justiça 
e de Administração Penitenciária, Leopoldina 
Barros; o secretário executivo do Movimento 
de Educação de Base, padre Gabriele Cipria- 
ni; o prefeito de Arari, Djalma Melo. na ocasião 

representando a Federação dos Municípios 
Maranhenses (Famem); o presidente do Insti- 
tuto Geia, Jorge Murad; além de prefeitos, se- 
cretários municipais de educação e gestores. 

O secretário da Casa Civil, João Abreu, 
ressaltou a preocupação do Governo do Esta- 
do em criar programas destinados à melhoria 
da vida da população. "O Maranhão deslancha 
com seus projetos voltados à educação, e o 
Governo está se mobilizando, juntamente com 
a participação do Movimento de Educação 
de Base, dos municípios e seus gestores, na 
meta de combater o analfabetismo", ressaltou. 

Brasil Alfabetizado 
A implementação do Programa Brasil Alfa- 

betizado (PBA), referente ao ciclo 2012 com 
execução em 2013, pela Seduc, terá duração 
de oito meses e atenderá 162 municípios par- 
ceiros, beneficiando 102.555 alfabetizandos, 
4.155 alfabetizadores e 384 alfabetizadores- 
-coordenadores de turmas. 

A implementação do Programa Brasil Al- 
fabetizado - Ciclo 2012, será realizada por 
intermédio de parcerias entre a Superinten- 
dência Federal da Pesca e Aquicultura do Ma- 
ranhão: SeapMa, Seir, Sejap e o Movimento 
de Educação de Base (MEB), com intuito de 
dar maior efetividade ao programa por meio de 
estratégias e ações para a garantia do direito 
à educação de qualidade para jovens, adultos 
e idosos, numa perspectiva de educação con- 
tinuada. criando as condições pedagógicas 
necessárias para a apropriação e zelo do seu 
patrimônio cultural, através da leitura e da es- 
crita. 

A partir deste ano, a Seduc, por meio da 
Secretaria-Adjunta de Projetos Especiais, 
também implementará o Pescando Letras, uti- 
lizando a metodologia especifica do programa, 
visando promover a inclusão social dos pesca- 
dores e pescadoras profissionais e aquiculto- 
res e aquicultoras familiares. 

A previsão de atendimento desta clientela é 
de 11.700 alfabetizandos, sendo 9.651 pesca- 
dores e pescadoras cadastrados no MPA, 195 
voluntários alfabetizadores-coordenadores de 
turmas, 1.026 alfabetizadores e 69 municípios 
em nove regionais. A ação é um compromisso 
que se integra ao esforço nacional de amplia- 
ção do direito de acesso à alfabetização pro- 
movida pelo Ministério da Educação (MEC), 
por meio do Programa Brasil Alfabetizado. 
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O Shopping do coração da cidade! 

SÁBADOS E DOMINGOS 

DURANTE O MÊS DE ABRIL 

ESTACIONAMENTO GRÁTIS 

0 DIA TODO 

A realização de parcerias entre Governo 
Federal e SENAI tem contribuído para a quali- 
ficação de estudantes e trabalhadores de Im- 
peratriz e de municípios circunvizinhos, entre 
os quais; Carolina, Grajaú, Amarante, Porto 
Franco, Estreito, Paraíso, Governador Edison 
Lobão, Davinópolis, entre outros. 

A pactuação realizada entre Governo Fe- 
deral e Prefeituras, através das secretarias de 
educação municipal e estadual tem contribuí- 
do para a qualificação técnica de milhares de 
estudantes. 

Os cursos oferecidos pelo SENAI. através 
do PRONATEC são custeados pelo Governo 
Federal. Além da gratuidade, o governo forne- 
ce uma ajuda de custo aos alunos que partici- 
pam desses cursos. 

Diferentes segmentos da sociedade po- 
dem ser favorecidos pelo PRONATEC, entre 
eles: os beneficiários de programas de transfe- 
rência de renda, como o Bolsa Família, alunos 
de instituições públicas municipais e estaduais 
a partir de 16 anos, associações, entre outros. 

Para ter direito a esta ajuda de custo são 
necessários cumprir com alguns critérios, 
entre os quais: participar de programas de 
transferência de renda, estar matriculado em 
escolas públicas, municipal ou estadual, ter 
presença de 750/q durante o curso. 

A qualificação profissional é um fator im- 
portante e que favorece o acesso do trabalha- 
dor ao mercado de trabalho. É inegável que 
esta mão-de-obra especializada continua sen- 
do um grande atrativo no ato da contratação. 

Apesar da política econômica do pais estar 
passando por dificuldades na atualidade, a ci- 
dade de Imperatriz com a instalação da Indús- 
tria de Papel e Celulose SUZANO alavancou 
o seu crescimento econômico, demandando 
um número crescente de mão-de-obra espe- 
cializada. Para suprir esta demanda, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 
de Imperatriz-MA divulga os cursos de qualifi- 
cação profissional para o mês de maio. 

Na modalidade à distância, o SENAI está 
com inscrições abertas para os cursos: Edu- 
cação Ambiental, Legislação Trabalhista, Tec- 
nologia da Informação, Saúde e Segurança do 
Trabalho, Propriedade Intelectual e Empreen- 
dedorismo. As inscrições devem ser realizadas 
através do endereço eletrônico www.senai.br/ 
ead/transversais. Estes cursos ainda não pos- 
suem data definida para o seu inicio porque à 
medida que as turmas vão sendo formadas as 
aulas são iniciadas. 

Carlito Negreiros, interlocutor do Progra- 
ma PRONATEC fala sobre as inscrições dis- 
poníveis para o mês de maio. "Oito turmas 
serão oferecidas para o mês de maio através 
do PRONATEC em parceria com o SENAI na 
modalidade presencial. As inscrições dos cur- 
sos de Eletricista instalador de baixa tensão e 
caldeireiro serão realizadas entre 08/04/2013 
e 03/05/2013. Já as inscrições para os cursos 
de Operador de Micro Computador e Torneiro 
Mecânico serão realizadas entre 08/04/2013 
e 10/05/2013. Para o curso de montador de 
móveis, as inscrições serão realizadas entre 
08/04/2013 e 24/05/2013". 

Os requisitos exigidos aos candidatos que 
desejam fazer suas inscrições nos cursos 
oferecidos pelo PRONATEC são: estar matri- 
culado no mínimo no ensino fundamental em 
escolas públicas, da rede municipal ou esta- 
dual, ter idade a partir dos 16 anos, apresentar 
comprovante de residência e de escolaridade. 

Para mais informações, procurar os Cen- 
tro de Referência de Assistência Social (Cras), 
secretarias das escolas nas quais os alunos 
são matriculados ou no polo do SENAI, na rua 
Y, s/n, bairro Nova Imperatriz. Fone: (99) 3523- 
2454 Fax: (99) 3525-3451 

Em sessão extraordináriap Conselho julga 

recursos de candidatos ao Quinto Constitucional 

Os conselheiros da OAB/MA decidiram, em 
sessão extraordinária realizada nesta quarta- 
-feira (03), pela manutenção da candidatura 
do advogado Daniel Leite, mas não deram 
provimento ao recurso dos advogados Samir 
Murad e Walney Oliveira para que possam 
concorrer a uma vaga de Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Maranhão pelo Quinto 
Constitucional. As decisões foram por maioria 
do voto dos conselheiros. 

O relator dos processos foi o conselheiro 
seccional Ewerton Pacheco, que votou pela 
manutenção do indeferimento das candida- 
turas de Samir Murad e Walney de Oliveira e 
pelo provimento ao recurso do candidato Da- 
niel Leite pela confirmação de sua candidatura. 
O voto do relator foi acompanhado pela maio- 
ria dos conselheiros. No caso do advogado 
Daniel Leite, cuja situação se assemelhava à 
do advogado Walney de Oliveira, o candidato Foto:Handson chagas 
conseguiu comprovar o exercício da advocacia o edital com o resultado da apreciação das 
nos últimos 10 anos. Já o advogado Samir Mu- candidaturas dos advogados á vaga do quinto 
rad teve a sua inscrição indeferida pelo grau constitucional foi lançado em agosto de 2012. 
de parentesco com a governadora do Estado, Todas as inscrições foram deferidas, com ex- 
Roseana Sarney, o que caracteriza nepotismo, ceção das candidaturas dos advogados Samir 
prática vedada para concorrer a uma vaga na Jorge Murad, Daniel de Faria Jerônimo Leite e 
Corte máxima da Justiça maranhense. Walney de Abreu Oliveira, cujos recursos fo- 

A decisão desta quarta-feira ainda cabe ram apreciados nesta quarta-feira, 
recurso ao Conselho Federal. Ao final da ses- O Quinto Constitucional é previsto no arti- 
são, o presidente da OAB/MA, Mário Macieira, go 94 da Constituição da República Federativa 
informou que o resultado será publicado para do Brasil, sendo um dispositivo que prevê que 
ciência dos candidatos que terão 15 dias, a 1/5 (um quinto) dos membros de determinados 
contar da data da publicação, para recorrerem tribunais brasileiros - quais sejam Tribunais de 
da decisão. Atualmente, dos 20 candidatos Justiça estaduais, do Distrito Federal, dos Ter- 
mscntos á vaga de Desembargador. 18 tive- htórios (TRF, TST, TRT) sejam compostos por 
ram suas inscrições deferidas. advogados e membros do Ministério Público. 

Em abril de 2012, o Tribunal de Justiça do ■ A vaga destinada á OAB/MA, pelo Quinto 
Estado enviou à diretoria da OAB/MA comuni- Constitucional, deverá ser ocupada após ela- 
cado sobre a existência da vaga pelo critério boração da lista sêxtupla pela Seccional Mara- 
do Quinto Constitucional. Prontamente, a Sec- nhense e encaminhada ao Tribunal de Justiça 
cional abriu processo seletivo de formação da do Maranhão para composição da lista tríplice 
lista sêxtupla para escolha. No total, 20 profis- a ser encaminhada à governadora do Estado 
sionais da advocacia maranhense se insere- a quem compete escolher o próximo Desem- 
veram- bargador. 
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Governo autoriza reajuste de até 6,31% nos preços dos remédios 

A Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED), órgão do governo for- 
mado por representantes de vários ministérios, 
autorizou nesta quinta-feira (04) o reajuste de 
até 6,31% nos preços dos medicamentos vendi- 
dos em todo o país. Os percentuais de aumento 
foram publicados no "Diário Oficial da União". 
Em 2012, o reajuste máximo autorizado fora de 
5.85%. A autorização para reajuste leva em con- 
sideração três faixas de medicamento, com mais 
ou menos participações de genéricos. O reajuste 
segue a lógica de que nas categorias com mais 
genéricos a concorrência é maior e. portanto, o 
reajuste autorizado pode ser maior. 

De acordo com a resolução, a categoria de 
remédios com maior participação de genéricos, 
na qual esses medicamentos representam 20% 
ou mais do faturamento, tem teto autorizado 
para reajuste maior: até 6,31%. Esta categoria 
reúne medicamentos como omeprazol (gastrite 
e úlcera) e amoxilina (antibiótico para infecções 
urinárias e respiratórias). 

A categoria intermediária (nível 2), com fatu- 
ramento entre 15% e 20%, teve reajuste autori- 

zado de até 4,51% remédios, incluindo lidocaína 
(anestésico local) e risperidona (antipsicótico). 

A câmara determinou que, no caso da cate- 
goria com menor participação de remédios ge- 
néricos (faturamento abaixo de 15%), o reajuste 
poderá ser de até 2,70%. 

No último dia 12. a CMED havia autorizado o 
reajuste nos preços dos medicamentos em todo 
o país a partir do dia 30 de março - sem. no 
entanto, definir de quanto seria. Ao contrário de 
como ocorria nos anos anteriores, os percentu- 
ais não foram apresentados antes dessa data. 

Segundo a resolução publicada em março, 
o ajuste de preços leva em conta a inflação acu- 
mulada nos 12 meses até fevereiro, calculada 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), e que ficou em 6,31%. 

De acordo com o Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de São Pau- 
lo (Sindusfarma), em regra, há um período de 
ajuste, que dura de dois a três meses. As primei- 
ras variações de preço deverão ser registradas 
em junho ou julho, quando começam as reposi- 
ções de estoques, já que o varejo costuma an- 

tecipar compras antes da entrada em vigor do 
reajuste. 

"Além disso, indústria e varejo seguram os 
preços para enfrentar a concorrência. Hoje em 
dia, medicamentos com o mesmo princípio ativo 
e para a mesma classe terapêutica (enfermida- 
de) são oferecidos por vários fabricantes e mi- 
lhares de pontos de venda", disse o sindicato, 
em nota. 

REAJUSTE APLICADO POR DISTRIBUIDORAS 
No inicio desta semana, mesmo sem essa 

resolução que determina os reajustes autoriza- 
dos nos preços dos medicamentos, as distri- 
buidoras já estavam repassando o aumento de 
preços, o que, segundo o ministério, não poderia 
ser feito. 

Segundo Jorge Froes, diretor-executivo da 
Associação Brasileira de Atacado Farmacêutico 
(Abafárma), os novos preços estão sendo pra- 
ticados desde a segunda-feira (Io). "Conforme 
vão chegando as listas [com os novos preços], 
o distribuidor simplesmente aplica, como a far- 
mácia aplica. A origem é na indústria", explica. 

Setor automotivo puxa alta do comércio em março, diz Serasa 

O movimento de consumidores nas lojas do 
pais aumentou 1,4% em março na compara- 
ção com fevereiro, descontando efeitos sazo- 
nais. informou nesta quinta-feira (04) a Sera- 
sa Experian. Em relação a março de 2012, a 
atividade varejista avançou 13,4%. Segundo a 
Serasa. o crescimento mensal foi impulsionado 
por promoções realizadas pelo setor automoti- 
vo, considerando que estava previsto novo rea- 

juste das alíquotas do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) sobre os veículos a partir 
do inicio de abril. Em fevereiro, o indicador ha- 
via recuado 0.4%. 

Embora em 30 de março o governo tenha 
prorrogado o IPI reduzido até dezembro, houve 
uma intensificação do movimento dos consu- 
midores às lojas especializadas durante o mês 
passado. O resultado foi uma alta de 2,4% so- 

bre o movimento em fevereiro, descontados os 
fatores sazonais. 

Também contribuiu para o resultado em 
março a alta de 1.2% no movimento nos super- 
mercados, hipermercados e demais estabele- 
cimentos do tipo. O fato do feriado da Páscoa 
neste ano ter caído em março (em 2012 foi em 
abril), favoreceu a atividade varejista deste se- 
tor no mês passado. 

EDUCAÇÃO 

UnB vai oferecer 6.219 vagas no vestibular de meio de ano 

A Universidade de Brasília (UnB) vai 
oferecer 4.219 vagas no vestibular de meio 
de ano em 97 cursos de graduação. As ins- 
crições serão abertas na próxima quinta- 
-feira (11) e poderão ser feitas até o dia 25 
no site do Cespe/Unb. Os valores das taxas 
são R$ 110 para candidatos e R$ 85 para 
treineiros. 

As vagas são para cursos distribuídos 
nos campi Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama 
e Planaltina. Dessas, 2.813 são destinadas 
ao sistema universal, 850 ao sistema de 
cotas para negros e 556 estão reservadas 
para o sistema de cotas para escolas pú- 

blicas. 
Os candidatos que optarem por concor- 

rer prioritariamente pelo Sistema de Cotas 
para Negros deverão, após a aplicação das 
provas objetivas, efetuar o agendamento 
no site do Cespe/UnB para a realização 
das entrevistas. Aqueles candidatos que 
não comparecerem a essa etapa ou que 
não agendarem a entrevista deixarão de 
concorrer pelo Sistema de Cotas para Ne- 
gros e passarão a disputar as vagas pelo 
Sistema Universal. 

A aplicação das provas de conheci- 
mentos está prevista para os dias 1o e 2 

de junho e serão divididas em três partes. 
No primeiro dia, serão cobradas as partes 
um e dois, com conhecimentos de língua 
estrangeira, língua portuguesa e literaturas 
de língua portuguesa, geografia e história, 
artes (artes cênicas, artes visuais, música), 
filosofia e sociologia. Nesse dia, os candi- 
datos ainda terão que elaborar uma reda- 
ção. No segundo dia de provas, ocorrerá a 
terceira parte das avaliações. Os conheci- 
mentos testados serão nas disciplinas de 
biologia, física, química e matemática. As 
provas terão início às 13h e duração de cin- 
co horas. 

TCU cobra MEC sobre evasão e falta de professor em institutos federais 

Bandeira do governo federal, o ensino téc- 
nico profissionalizante está na mira do TCU 
(Tribunal de Contas da União). Em acórdão 
publicado nesta terça-feira (02), o tribunal 
cobrou do MEC (Ministério da Educação) a 
apresentação de um plano para combater o 
déficit de professores e a evasão de alunos 
nos cursos de nível médio e superior ofereci- 
dos pelos IFs (Institutos Federais de Educa- 
ção, Ciência e Tecnologia). A determinação é 
fruto de uma fiscalização feita por auditores 
do tribunal em nove dos 38 institutos federais, 
que apontou uma taxa de evasão média de 
24% nos cursos profissionalizantes voltados 
a alunos dos EJAs (Educação de Jovens e 
Adultos) e de 19,4% nos cursos feitos por es- 
tudantes que acabaram de completar o ensi- 
no médio. 

Entre os alunos que fazem cursos técni- 
cos concomitantemente com o ensino médio, 
a evasão foi menor; 6.4% - nível semelhante 
ao dos cursos superiores nas áreas de licen- 
ciatura (8.7%), bacharelado (4,0%) e tecnólo- 
go (5.8%). 

O relatório apresentado pelo conselhei- 
ro José Jorge e aprovado pelo plenário do 
TCU afirma que a grande expansão do nú- 
mero de vagas nos IFs ocorrida nos últimos 
anos não foi acompanhada pela contratação 
de professores e funcionários suficientes. De 
acordo com dados fornecidos pelo próprio 
MEC, existe atualmente um déficit de 7.966 

docentes e de 5.702 técnicos de laboratório 
nos institutos. 

MEC PROMETE 4.500 MAIS PROFESSO- 
RES NESTE ANO 

O secretário de Educação Profissional e 
Tecnológica do MEC, Marco Antonio de Olivei- 
ra, reconheceu que houve um "descompasso" 
entre a expansão dos institutos federais e a 
contratação de pessoal. A discrepância teria 
sido causada pela demora na aprovação pelo 
Congresso, no ano passado, de um projeto de 
lei que prevê a contratação de 77 mil novos 
professores e técnicos para a rede federal de 
ensino superior, que também inclui as universi- 
dades federais. 

"A contratação de 4.515 professores e 
3.374 técnicos para os institutos federais já 
está em andamento e até o segundo semestre 
deste ano devem ser liberados outros 8.000 
cargos de docentes e 4000 de técnicos", dis- 
se Oliveira. "Estamos vivendo uma expansão 
inédita". 

Sobre a evasão, o secretário afirma que as 
taxas estão abaixo do verificado nas universi- 
dades federais. As exceções são os alunos do 
EJA, "que têm um histórico de insucesso es- 
colar", e dos cursos subsequentes ao ensino 
médio. "O que está acontecendo é que muitos 
jovens que completam o ensino médio e in- 
gressam no curso técnico estão conseguindo 
empregos, e acabam tendo que abandonar o 

curso", afirmou o secretário, que garante que 
as maiores taxas de evasão ocorrem nas regi- 
ões com a atividade econômica mais aquecida. 

Para os alunos do EJA. Oliveira prome- 
te ações para incentivar a permanência dos 
estudantes nos cursos, como o fornecimento 
de uma certificação profissional intermediária, 
após o aluno atingir carga de 800 horas de 
aula. "Isso vai ajudá-lo a se colocar no merca- 
do e servirá também como um estímulo para 
que ele conclua o curso", argumentou. 

PESQUISA E INTEGRAÇÃO COM O 
MERCADO 

A auditoria do TCU também aponta defi- 
ciências na relação entre os IFs e os setores 
produtivos locais, nas áreas de pesquisa e 
extensão e integração dos estudantes com o 
setor produtivo. 

Marco Antônio Oliveira afirmou que o MEC 
apresentará ao TCU medidas para melhorar as 
áreas de pesquisa e extensão nos institutos, 
mas ressaltou que não considera ser respon- 
sabilidade da universidade fazer a ponte entre 
aluno e mercado de trabalho. "Não se pode co- 
brar da escola essa intermediação". 

O secretário adiantou, porém, que será 
firmada uma parceria com o Sebrae para in- 
centivar atividades de empreendedorismo nas 
aulas, com inclusão de conteúdos relaciona- 
dos nos planos dos cursos e treinamento de 
professores. 
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Saúde e * 

Bem Estar 

MENINAS ESTÃO EXPOSTAS AO 
HPV MESMO ANTES DO SEXO 

Antes mesmo da primeira relação 
sexual, meninas já podem estar infec- 
tadas pelo HPV (papilomavírus huma- 
no), principal causador do câncer do 
colo uterino e que está ligado a outros 
tumores, como o de ânus e de vulva. 

A conclusão vem de três estudos 
que apontam uma prevalência do vírus 
entre 10% e 45% em meninas que nun- 
ca tiveram relações sexuais, mas que 
relataram troca de carícias íntimas. 

O último deles, publicado em mar- 
ço no periódico "Journal of Infectious 
Diseases", avaliou 387 adolescentes 
de 14 a 17 anos. Dessas, 22 eram vir- 
gens e também não tinham sido vaci- 
nadas contra o HPV. 

Testes de PCR (que identifica o 
material genético do vírus) detectaram 
em dez delas ao menos um tipo de 
HPV na região vaginal. 

Para Luisa Lina Villa, professora 
da faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa e pesquisadora do Ins- 
tituto Ludwig sobre o Câncer, esses 
estudos atestam o que pesquisadores 
já tinham observado: o HPV pode ser 
transmitido sem penetração vaginal. 

"Ele é transmitido por células con- 
taminadas, não por fluidos. Pode ser 
qualquer manipulação, uma mão ou 
uma boca que já teve contato com o 
vírus", diz Villa, que pesquisa o HPV 
há 25 anos. 

Rosana Richtmann, infectologista 
e pesquisadora do Hospital Emilio Ri- 
bas (SP) e da Santa Casa, explica que. 
como o vírus se aloja na pele e fica na 
região genital e anal. o simples contato 
entre mucosas favorece o contágio. 

"É um vírus muito fácil de ser trans- 
mitido, não depende de lesão. Mes- 
mo com a mucosa integra, o contágio 
pode acontecer", afirma o infectologis- 
ta Esper Kallas, professor da USP. Por 
isso, ele recomenda a vacinação antes 
dos 12 anos. 

O uso do preservativo, importan- 
te para a prevenção de do HIV e de 
outras doenças sexualmente transmis- 
síveis, pode ajudar, mas não oferece 
proteção no caso do HPV. 

A vacinação, tida pela OMS (Or- 
ganização Mundial da Saúde) como a 
principal forma de prevenção contra o 
vírus, também não imuniza contra to- 
dos os tipos de HPV. Existem mais de 
cem, e a maioria é inofensiva. 

A vacina bivalente protege contra 
os tipos 16 e 18, mais comumente as- 
sociados a tumores, e a quadrivalente, 
contra os tipos 6,11, 16 e 18. 

"Mesmo imunizadas, as meninas 
precisam fazer exames preventivos", 
diz Kallas. 

O Ministério da Saúde está na fase 
final das negociações para incorpo- 
rar a vacina contra o HPV no SUS. O 
acordo prevê a transferência de tecno- 
logia da fabricação de uma das duas 
vacinas para o país. 

Não está definida a faixa etária 
para a qual a vacina será indicada na 
rede pública. É provável que seja para 
meninas entre 11 e 14 anos, mas a 
imunização é aprovada para meninos 
e meninas já a partir dos nove anos. 

Especialistas preveem polêmica à 
frente porque muitos pais acham que 
ela pode ser um incentivo para o inicio 
precoce da vida sexual. 

Foi esse o argumento usado pelo 
marido da dentista Ana Lúcia, 39, para 
tentar demovê-la da idéia de vacinar a 
filha de 12 anos. 

"Já brigamos por isso. Ele acha que 
a nossa filha é uma criança e que a 
vacina vai despertar curiosidade so- 
bre o sexo. Não me convenci, mas vou 
deixar a poeira baixar para voltar ao 
assunto." 

Para Luisa Villa, é preciso derrubar 
preconceitos. "A vacina da gripe é to- 
mada antes de o vírus circular. Com o 
HPV é a mesma coisa. Quanto antes, 
melhor. Não pergunte, vacine." 
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Corínthians avisa que está atento para trazer reforços 

C 

v. 

Vá 
Pato pode ter novos companheiros em breve no Tlmáo 

O Corínthians contratou Pato, Renato 
Augusto e Gil no início do ano, tem um 
dos melhores elencos do Brasil, mas 

pode se reforçar ainda no primeiro semestre. 
Segundo o gerente de futebol alvinegro Edu 
Gaspar, nomes são observados pela diretoria 
e comissão técnica, que continuam atentas às 
"oportunidades de mercado". 

"Estamos atentos ao mercado, traba- 
lhando em cima das nossas necessidades. 
Visualizamos as futuras necessidades e tra- 
balhamos em cima disso. Têm muitas opor- 
tunidades que o mercado nos mostra. A gen- 
te não pode deixar passar. Temos de estar 
atentos, esse é o papel da diretoria, de fazer 
um grupo forte, qualificado, sabemos do ca- 
lendário. Temos de estar sempre preparados 
porque o Corínthians sempre entra nas com- 
petições para ganhar", afirmou o dirigente. 

No inicio deste ano, o Timão buscou a 
contratação do zagueiro Dedé com a ajuda da 

DIS, braço esportivo do Grupo Sonda, mas o 
Vasco recusou. Agora, o clube carioca já avi- 
sou que vai vendê-lo em julho. Desde sempre, 
a idéia do Corínthians era voltar à carga pelo 
Mito. "Se aparecer uma oportunidade, inde- 
pendentemente do nome, se tiver qualidade, 
se for da necessidade do elenco, acho que 
temos de aproveitar, sim", ressaltou o gerente. 

Edu ainda lembrou que muitos jogadores 
do Corínthians são visados pelo mercado eu- 
ropeu e podem sair na janela de transferên- 
cias. Até por isso. o clube já observa nomes 
planejando uma perda futura. Paulinho e Ralf 
têm sido muito assediados. 

"Se acontecer alguma coisa, estamos 
preparados. Não podemos ser pegos de sur- 
presa e sair para o mercado atrasado. Vamos 
pagar mais caro, às vezes não é a caracterís- 
tica que precisamos. O grupo está sendo vi- 
sado. atletas são elogiados constantemente. 
Estamos espertos", disse. 

'Estou pensando no Resende' 

Gum garante foco no jogo de sábado 

Sem pensar no Grêmio. É assim que o za- 
gueiro Gum está até sábado. Para o camisa 3, 
o time tem de pensar jogo a jogo, mesmo sa- 
bendo da partida decisiva na próxima quarta- 
-feira (10), diante do Tricolor de Porto Alegre, 
na nova Arena. Como o Fluminense tem uma 
partida que vale a liderança do Grupo B antes, 
o foco é o Resende. 

"Eu sinceramente estou pensando no Re- 
sende primeiro. É uma equipe que vem bem 
na competição, demonstrando qualidades. 
Nossa cabeça é fazer um grande jogo, porque 
nós queremos conquistar o Carioca também. 
Ano passado foi muito bom e queremos bus- 
car esse título nesse ano também", disse o 
zagueiro. 

Gum também comentou sobre a boa fase 
da defesa na temporada. Para o zagueiro, o 
entrosamento dele com Leandro Euzébio, a 
seqüência que teve e a evolução de todo o 
time ajudou. "Tivemos muito desfalques no 
início da temporada, principalmente com os 
jogadores lá atrás, depois a equipe voltou a 
se encaixar, tive uma seqüência ao lado do 
Leandro e isso foi importante para melhorar". 

O Fluminense volta a campo no próximo 
sábado para duelar pela liderança do Grupo 
B com o Resende, no Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda. Pela Libertadores, o time 
vai até Porto Alegre na próxima quarta-feira, 
quando encara o Grêmio, na Arena (RS). 

Bruno Mendes apos vitoria: 

'Consegui mostrar o meu futebol' 

Bruno Mendes participou de dois gols do Botafogo contra o Vasco 

O atacante Bruno Mendes passou em 
branco no clássico de quarta-feira (03) à 
noite contra o Vasco, mas participou do pri- 
meiro e do último gol do Botafogo na par- 
tida. Titular por conta da ausência de Se- 
edorf, ele acredita que conseguiu mostrar 
o seu futebol para o técnico Oswaldo de 
Oliveira. 

"Consegui mostrar o meu futebol. Agora 
vai depender do Oswaldo. Ele vai escolher 
quem será titular e vou continuar trabalhan- 
do para isso. Entrei bem e com garra para 

ajudar a equipe a vencer", disse o camisa 7 
à Rádio Brasil. 

Bruno formou dupla de ataque com Rafa- 
el Marques, formação que Oswaldo utilizou 
pela primeira vez na temporada. E o garoto 
disse que ficou á vontade atuando com um 
companheiro ao lado. "Me senti bem com o 
Rafael Marques, como me sinto bem com 
o Seedorf. São dois jogadores diferentes, 
mas vamos ver o que o Oswaldo vai decidir. 
Ainda temos muitos jogos, cada jogo é um 
passo e vamos trabalhar", completou. 

Estreia do Imperatriz no segundo 

turno termina em empate 

Carla Dutra 

Muitos cartões amarelos, expulsão e dois 
gols, foi assim o jogo do Cavalo de Aço e 
Sampaio Corrêa, que ocorreu na noite desta 
quarta-feira (03), no estádio Frei Epifânio. O 
clássico terminou em 1 a 1 e a torcida cava- 
lina, do início ao fim da partida, não parou de 
gritar e dar força para seu time. 

Com saída de bola do Imperatriz, nos 10 
primeiros minutos do 1o tempo, o time obte- 
ve a posse de bola, mas com 18 minutos, no 
cruzamento de Cleitinho para Júnior Chicão, 
e de cabeça, o time do Imperatriz tomou um 
gol. Perdendo por 1 a 0, o Imperatriz recuou 
e o Sampaio passou a atacar o dono da casa. 

Com muitas faltas e cartões amarelos, aos 
olhos de quem estava vendo o jogo havia uma 
partida truncada e sem tranqüilidade para o 
time "Mais Querido". O torcedor Raimundo 
Nonato estava indignado com atuação do juiz 
na partida. Segundo o torcedor, ele estava 
beneficiando o time do Sampaio. Com mais 
de 18 minutos, ainda no primeiro tempo, o 
Imperatriz perdeu um jogador. Toninho, que 
já tinha um cartão amarelo, ganhou outro, e 
consequentemente, a expulsão. 

Mesmo assim, o Cavalo de Aço não parou 
de buscar um bom resultado na partida. Com 
mais de 35 minutos, o jogador do Sampaio 
derrubou o atleta do Imperatriz na área e o 
juiz marcou pênalti, levando a torcida cavalina 
ao delírio. Escolhido para bater pênalti, o ata- 

cante Lindoval, concentrado, chuta para o gol, 
e não teve outra, o goleiro Rodrigo Ramos não 
conseguiu ir na bola e Lindoval correu para 
comemorar com a torcida o gol de empate. 

Com esse gol, além de ajudar o time com 
o empate. Lindoval continua na artilharia do 
Campeonato Maranhense. "Queríamos ga- 
nhar o jogo, saí com o pé direto, mas infeliz- 
mente saímos atrás, um jogador foi expulso. 
Jogar com um a menos é muito difícil, mas 
conseguimos empatar ainda o primeiro tempo 
e voltamos para o segundo tempo mais deter- 
minados", garante o atacante. Ele afirma que 
a partir de agora é hora de se preparar para 
jogar contra o Santa Quitéria, jogo que acon- 
tece domingo, na casa do rival. 

Júnior Chicão, jogador do Sampaio e res- 
ponsável pelo primeiro gol da partida, reclama 
que o juiz prejudicou sua equipe, alegando 
que o pênalti a favor do Imperatriz foi ilegal. 
"O juiz toda vez prejudicando a gente dentro 
de campo. Infelizmente, deu um pênalti para o 
outro time", afirma. Para o goleiro do Sampaio, 
Rodrigo Ramos, enfrentar o time do Imperatriz 
não é fácil, mas para ele, o empate não deixa 
de ser um bom resultado. Ele foi ao final do 
jogo cumprimentar os torcedores do Impera- 
triz, por quem é respeitado, pois já defendeu a 
equipe do "Mais Querido". "Tenho um carinho 
especial pelo Imperatriz, foram cinco anos 
e mais de 150 jogos vestindo essa camisa", 
conta. 

Contusões atrapalham seqüência de 

meias palmeirenses no ano 

r 
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Os meias do Verdão não conseguiram uma seqüência no ano 

Em pouco mais de dois meses, o técnico 
Gilson Kleina teve que conviver em 14 vezes 
com desfalques por contusão. Destes, sete 
foram meio-campistas: Valdivia (duas vezes), 
Souza (duas vezes), Wesley, Edilson (o qual 
jogou apenas 13 minutos no ano) e agora Pa- 
trick Vieira, que não atua tão centralizado, mas 
já foi responsável pela armação alviverde. 

A série de problemas tem atrapalhado o 
comandante do Verdão a dar seqüência a um 
armador. Souza, vindo do Náutico, foi quem 
começou na função, mas perdeu três jogos 
graças a um edema ósseo no joelho esquerdo. 
Valdivia, que substituiu o camisa 8, jogou duas 
vezes como titular e parou por duas semanas, 
após lesionar a coxa esquerda. 

Depois de dois jogos com Wesley e Patrick 
Vieira mais avançados no meio-campo, o Pal- 
meiras atuou por quatro partidas consecutivas 
- Sporting Cristal (PER), Corínthians, União 
Barbarense e Libertad (PAR) - com a mesma 
equipe. Sem uma referência no ataque, Sou- 
za, Wesley, Patrick Vieira eram os responsá- 
veis por abastecer Vinícius. 

Com a recuperação de Valdivia (e novo 
problema no joelho esquerdo de Souza), con- 
tudo, o esquema voltou a mudar. Titular em 
mais três partidas, duas pelo Paulista Chevro- 
let e uma pela Libertadores, o chileno retornou 
para o departamento médico, desta vez por le- 
são na coxa direita, no dia 14 de março. Nessa 
quarta, ele correu no gramado em ritmo leve 

pela primeira vez. 
Sem seu camisa 10, Kleina mexeu de novo 

no meio-campo, agora escalado com quatro 
volantes. Entre eles, Wesley era o que reali- 
zava a função mais avançada e jogou também 
por três jogos assim. Foi poupado contra o Li- 
nense (Ronny e Ayrton, lateral que atuou im- 
provisado, foram os armadores) e deveria jo- 
gar contra o Tigre, na terça, mas sentiu a coxa 
e foi vetado pouco antes de o jogo começar. 

Um dos mais queridos pela torcida, Patrick 
Vieira foi o último a se contundir. Após três ro- 
dadas na reserva, entrou bem na partida con- 
tra o time de Lins (SP), em que teve participa- 
ção de destaque pelo lado direito, com direito 
a passe para o gol de Leandro e começou jo- 
gando diante dos argentinos, mas ficou só por 
16 minutos em campo. O motivo: uma lesão no 
reto femoral da coxa esquerda, que o deixará 
por seis semanas fora. 

Kleina, então, precisará modificar mais 
uma vez no meio de campo. Ronny, titular nos 
últimos dois jogos, pode receber nova opor- 
tunidade no domingo, contra a Ponte Preta. 
Souza, que voltou diante do Tigre (ARG), tam- 
bém tem condições de atuar mais avançado 
e Wesley ainda é dúvida. Vinícius, destaque 
ao entrar no lugar do camisa 21, é uma op- 
ção caso o Verdão atue com dois homens de 
frente. Como tem feito durante todo o ano, o 
técnico prepara-se para alterar a escalação 
palmeirense: será a 17a vez em 21 jogos. 


