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Hão valerá para 2014 

 02 

O presidente da Câmara dos Deputados. Henrique Eduardo Alves, anunciou nesta ? ' 
terça-feira (9). após reunião de lideres partidários, que o plebiscito para a reforma 

-política não terá efeito nas eleições de 2014. Segundo ele, a avaliação dos deputa- ^9 
dos é de que nâo há tempo hábil para realizar a consulta popular e aprovar o projeto 
de reforma até o dia 5 de outubro deste ano- um ano antes do próximo pleito. Alves f j • 
anunciou ainda que será criado um grupo de trabalho para elaborar reforma política 
em 90 dias. y® 
De acordo com o chamado "principio da anualidade", previsto na Constituição, as ^ 
regras de uma eleição só têm validade se aprovadas pelo menos um ano antes do # 
pleito, prazo considerado inviável pela Câmara. jL 
Ao discutir a realização da consulta com ministros do governo, a presidente Dilma fT*— v jKt 
Rousseff afiimou, na semana passada, que "gostaria" que as novas regras eleitorais 
e políticas entrassem em vigor antes das próximas eleições. Na última quinta (4), o vice-presidente da República, Michel 
dizer que nâo seria possível realizar a reforma política em tempo de valer para o ano que vem. 
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Temer, chegou a 
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Uma garota de 18 anos de idade estava com seu Samsung Galaxy S3 
no bolso quando levou um grande susto. O smartphone simplesmente 
explodiu, fazendo com que suas calças começassem a pegar fogo. 
Ela teve que retirar as calças rapidamente para não ter ferimentos ainda 
maiores. A imagem de sua perna queimada é bastante forte. 

Limite de velocidade 

Drogas no intestino 

Um servente de pedreiro de 31 anos 
foi preso pela Policia Federal, no final 
da noite dessa segunda-feira (08), no 
Aeroporto Internacional Tom Jobim, 
quando tentava embarcar para Lisboa 
com cocaina. A droga estava em 28 
cápsulas, ingerida por ele horas an- 
tes. 
Abordado por policiais da Delega- 
cia do Aeroporto Internacional Tom 
Jobim, o servente, que é natural de 
Goiás, negou que estivesse transpor- 
tando a droga. Um exame de tomo- 
grafia computadorizada, no entanto, 
confirmou a presença das cápsulas 
de cocaina no intestino do homem, 
que ficou mais de sete horas interna- 

do num hospital público da Ilha do Governador, onde foi submetido a 
uma lavagem estomacal. 
As investigações tiveram inicio após uma denúncia anônima O preso 
foi autuado por tráfico internacional de drogas e encaminhado para o 
presidio Ary Franco. 
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A caçada ao homem mais procurado do mundo, o terrorista Osama bin Laden, poderia ter termi- 
nado há oito anos. quando ele foi parado por um guarda de trânsito, após o carro em que estava 
exceder o limite de velocidade em uma avenida de Abbottabad, no Paquistão. A revelação extraor- 
dinária foi feita na noite desta segunda-feira (08), pela rede TV Al Jazeera, que teve acesso a uma 
investigação oficial do governo paquistanês sobre o lider da Al-Qaeda. Segundo o testemunho de 
Maria, esposa de Ibrahim al-Kuwaiti, um dos guarda-costas de Bm Laden. o terrorista fazia visitas 
ocasionais de carro ao bazar local. Ela disse aos investigadores que, em um trajeto de carro, ele 
foi parado por um policial por excesso de velocidade, mas que seu marido "rapidamente resolveu 
a questão". Se o policial foi pago ou simplesmente não conseguiu identificar o passageiro famoso, 
Maria nâo explicou No relatório, a Comissão de Abbottabad, que investiga a vida de Bm Laden 
durante sua estadia no Paquistão, concluiu que os militares e o governo do pais perderam inúme- 
ras oportunidades de prender Osama "Negligência culpável e incompetência em quase todos os 
niveis do governo", aponta o documento O relatório também critica o fracasso das autoridades 
paquistanesas em perceber sinais da presença de Bin Laden no pais. "É inacreditável como todo o 
bairro, as autoridades locais, policiais e oficiais de inteligência não notaram o arame farpado, além 
da falta de carros e visitantes á casa de Osama", diz outro trecho do documento. 

COLUNA DO SANCHES 
Edmilson Sanches 

PREFEITOS LADRÕES, POLÍTICOS CORRUP- 
TOS 
Está aberta a temporada de caça a um dos 
piores animais da fauna humana; o político 
desonesto, o governante cínico, o administrador 
público corrupto, o prefeito ladrão. 

A caça aos corruptos (bem menos freqüente do 
que deveria ser) é uma lei da selva, adaptada e 
trazida para a sociedade: quando crescem exa- 
geradamente os bandos (isso mesmo: bandos) 
de determinados animais, deve-se reduzi-los, 
eliminá-los - na selva, com abate; na socieda- 
de. com combate. Porque, se não for assim, se 
nâo forem reduzidos a um máximo suportável, 
os animais socialmente peçonhentos terminam 
ocupando todos os espaços, minando o direito 
de outros e tentando sufocar, inclusive por asfi- 
xia financeira (causada por desvio de recursos), 
as justas pretensões do povo. 

O político que rouba é o mais predador dos 
animais. Sua fome de dinheiro e sua sede de 
beber da fonte farta e fértil dos recursos finan- 
ceiros públicos condenam uma comunidade ao 
subdesenvolvimento ou a uma baixa velocidade 
de desenvolvimento. 
Por causa disso, pessoas verdadeiramente 
são mortas por deficiências na área de saúde, 
mentes de professores e alunos no setor da 
educação são atrofiadas e a consciência crítica 

coletiva se empobrece e o progresso econômico 
se anestesia e entorpece 
Com os olhos (e as mãos) voltados apenas para 
pensar como surrupiar parte do dinheiro fácil 
e fluido das transferências, ficam engavetados 
planos, propostas e projetos estratégicos que 
possam alavancar minimamente o desenvolvi- 
mento de uma cidade. 
Transparência? Frescura. Leis? Besteira. Os 
malandros (eles se dizem "profissionais") da 
política e da administração pública só respeitam 
certas (im)posiçôes quando a faca já está rente 
ao pescoço, apontada para a veia jugular. Aí 
cedem, e percebem que nâo estão acima da 
lei coisa nenhuma, que nem fortuna nem poder 
nem esperteza adiantam. E se eles se julgam 
tão elevados assim, imaginem o tamanho da 
queda, a dor do tombo. Um dia as leis os pe- 
gam. Um dia eles pagam. 

IV 
O político corrupto e corruptor é o maior assassi- 
no da humanidade, é o grande genocida de toda 
a História: por sua obra e desgraça, milhares 
de pessoas em todos os municípios, milhões 
de gente em todos os países, bilhões de seres 
humanos em todo o planeta estão condenados 
à fome de alimentos, à miséria física, à indigên- 
cia material, ao subdesenvolvimento mental, ao 
esgoto social, onde apodrecem e se liqüefazem 
todos os sonhos de uma vida digna, na medida 
da centelha divina que há em cada um de nós. 
E os recursos governamentais, em todo o pla- 
neta, são mais do que suficientes para extinguir 
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da face da Terra a pobreza, a fome, a falta de 
educação etc. 
Mas a prioridade dos políticos é a ampliação do 
poder pessoal ou grupai e o aumento da rouba- 
lheira para que esta volte a financiar o aumento 
do poder, num circulo vicioso, criminoso. A falta 
que Nuremberg faz... 

Como fruto da desonestidade, da deficiência 
moral, um dia as "caixinhas" da corrupção haverão 
de se transformar no caixão de enterro dessa 
matilha de hienas políticas (porque riem enquanto 
se alimentam da podridão). 
A cova será rasa, para esses políticos e sua 
quadnlha de assessores e apoiadores, na verdade 
sanguessugas marginais, parasitas oligofrênicos, 
deficientes morais, leiloeiros da própria personali- 
dade, defensores da ética de Caim, a espancarem 
e matarem, direta e indiretamente, seu irmão Abel. 
o povo. (CONTINUA) 

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

- ÂNIMOS EXALTADOS 

A determinação para quebra de con- 
trato com a VBL, processo de impro- 
bidade administrativa, e falência da 
empresa que presta serviços púbicos 
de limpeza urbana estão tirando o 
sono e a paciência da Prefeitura de 
Imperatriz, em especial do prefeito 
Sebastião Madeira que. ao que pa- 
rece, está enfrentando o seu "inferno 
astral" político. Mas não é só o pre- 
feito que tem perdido os poucos ca- 
belos que tem, muitos gestores estão 
mostrando mau humor com toda a si- 
tuação. Até mesmo os assessores de 
imprensa da prefeitura estão estres- 
sados, afinal nunca tiveram tanto tra- 
balho e assunto para prestar contas 
para a imprensa e sociedade. E quem 
anda sofrendo com o mau humor são 
os repórteres. Calma, gente! Ou com 
jeito vai. ou a casa cai. 

- PRONUNCIAMENTO 
Alguns veículos de comunicação no- 
ticiaram que o prefeito se pronuncia- 
ria hoje às 11 horas da manhã sobre 
o caso VBL. Nâo é novidade para 
ninguém que o prazo que o próprio 
Sebastião Madeira deu para a popu- 
lação vence hoje. quarta-feira (10). 
Procuramos a assessoria da prefeitu- 
ra para confirmar a informação. Elson 
Araújo confirmou que haverá uma co- 
letiva de imprensa, mas o horário foi 
antecipado para as 9 da manhã no 
gabinete do prefeito. Seria uma boa 
oportunidade para os manifestantes 
se reunirem na porta da prefeitura e 
cobrarem uma atitude enérgica da 
prefeitura. Não foi ele mesmo que 
disse que por apelo da população 
resolveu trocar a Marquise pela Limp 
Fort em 2009? Esperamos que ele 
saiba ouvir novamente o apelo da 
população e que elimine por comple- 
to qualquer rastro da VBL da nossa 
cidade. Não adianta varrer toda a su- 
jeira para debaixo do tapete. 

- CAMUFLAGEM? 
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Um informante de dentro da VBL 
relatou que Imperatriz recebeu 40 
ônibus na calada da noite desta se- 
gunda-feira (08). Os ônibus se diri- 
giram para uma grande garagem na 
Vila Nova. As especulações em torno 
desse mistério são que estes mes- 
mos ônibus vão rodar aqui dentro da 
cidade com outro nome. sendo que 
continuarão a mando da empresa 
VBL. Outra pequena quantidade de 
ônibus deve continuar com o nome 
VBL e vão rodar apenas nos municí- 
pios vizinhos. De nada adianta varrer 
toda a sujeira para debaixo do tape- 
te. Já tem até história de um chur- 
rasco que o Sr. Mário Jacinto, diretor 
da VBL, está organizando para o final 
de semana em comemoração. Pare- 
ce até piada! 
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Homem é preso após comprar 255 latas de cerveja 

■ 
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Bruno estava usando o cartão de outra pessoa e identidade falsa 

Antônio Pinheiro 

A Policia Militar prendeu Bruno Gama da 
Silva, morador da rua 01, bairro Bacuri, 
no final da tarde de ontem (09). O mes- 

mo é acusado de fazer uma compra de 255 
unidades de latas de cerveja no Mix Mateus do 
Bacuri. A compra foi realizada com o cartão do 
Mix Mateus de Antônio José Bonates Júnior. 
Ao entregar a identidade para um funcionário 
do Mateus, esse desconfiou que a identidade 
poderia ser falsa. 

A identidade de Bruno Gama estava com o 
mesmo nome do cartão Mix Mateus (Antônio 
José Bonates Júnior). Com ele, a policia en- 
controu um Notebook, usado para fazer a fal- 
sificação. O computador era de Rozane Lucas 

da Silva, moradora da rua João Pessoa, bairro 
Bacuri. Ele disse que ela era sua namorada. 
Os policiais foram até o serviço da mesma e 
a apresentou junto com Bruno na Delegacia 
Regional de Segurança. 

O caso foi repassado para o Io Distrito Po- 
licial. O delegado Cezar Andrade autuou Bru- 
no em flagrante por uso de documentos falsos 
e estelionato. Na sexta-feira (05), um caso pa- 
recido foi apresentado no Platão da Regional 
de Segurança pela Policia Militar: um rapaz 
teria feito uma compra de 500 latas de cerveja 
no Mix Mateus. Quando foi passar a compra 
no cartão, descobriu-se que o Credishop era 
falso. Ele disse que o cartão tinha sido feito 
na loja por um amigo que trabalha no depar- 
tamento. 

Gessé Filho participa hoje de audiência 

adiada no mês passado 

A audiência de instrução e julgamento 
para ouvir Gessé Sabino Leite Filho, que 
havia sido adiada no dia 18 de junho, será 
realizada às 8h no Fórum Henrique La Ro- 
que, na sala de audiências da 3a Vara Cri- 
minal. A audiência será presidida pela juí- 
za Suely de Oliveira Santos, respondendo 
pela 3a Vara. 

Gessé Filho é denunciado pelo Ministério 
Público por três tentativas de homicídio. Na 
audiência que seria realizada do mês passa- 

Fugitivo da Justiça de Imperatriz 

é preso em Porto Franco 

do, o juiz Welington de Sousa Carvalho, que 
iria presidir a mesma, chegou 30 minutos atra- 
sado na sala de audiência. Por este motivo, os 
advogados de defesa abandonaram o fórum 
dizendo que não participariam devido ao atra- 
so do magistrado. 

Na audiência de hoje, Rogério Alves Lima, 
pai de Rogerinho, participará como testemu- 
nha de acusação. Gessé Filho se encontra 
preso na UPRI (Unidade Prisional de Resso- 
cialização de Imperatriz), antiga CCPJ. 

Antônio Pinheiro 

Policiais Militares de Porto Franco pren- 
deram Weldeenyson de Lucena Sousa, na 
última quinta-feira (04). Ele foi preso dentro 
de um supermercado no Setor Entronca- 
mento na cidade de Porto Franco, a 100 km 
de Imperatriz. No momento da abordagem, 
o preso deu nome falso. Os policiais des- 
confiaram e logo descobriram que se trata- 
va de Weldeenyson. fugitivo da Justiça de 
Imperatriz. 

Em desfavor de Weldeenyson há um 
mandado de prisão preventiva da 4a Vara 
Criminal expedido pelo juiz Weliton Sousa 
Carvalho. A validade do mandado de prisão 
é até 12 de setembro de 2036. No momento 
em que foi preso, Weideennyson disse que é 
usuário de drogas. Citou que o seu pai já fez 
internação dele em clinica de recuperação 
em São José do Rio Preto. 

Weideennyson comentou com o policial 
que fez a prisão dele: "A droga é mais forte 
que eu. Tento largar, mas não consigo parar 
de usar droga. Meu pai já fez de tudo, não 
quero depender do meu pai. Eu sou fraco. 
Esta química (droga) é mais poderosa que a 
minha força de vontade." 
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Weldeenyson disse que tenta se livrar das drogas 

Ele é filho de um empresário do ramo de 
ferro velho, na Avenida Babaçulândia, em 
Imperatriz. Weideennyson se encontra pre- 
so na Delegacia de Porto Franco. Em breve, 
será transferido para Imperatriz, onde ficará 
à disposição da Justiça. 

Policia Civil prende pai suspeito 

de abusar das f ilhas 

Uma ação de investigadores lotados no 1° 
DP. em Rosário, resultou na prisão de um ido- 
so suspeito de abusar sexualmente de quatro 
filhas. As vítimas tinham 8, 10. 14 e 16 anos. 
Nelson Pires, conhecido como "Rebolado", de 
69 anos, foi detido em cumprimento a manda- 
do de prisão preventiva expedido pela juiza 
Rosângela Santos Prazeres Macieira, da 1° 
Vara de Rosário. Ele foi localizado na segun- 
da-feira (8), na residência onde vivia com a 
esposa e as filhas, na rua São Miguel, no po- 
voado São Domingos,naquele município. 

Segundo informações do delegado Carlos 
Alberto Matos, titular do 1° DP de Rosário, ou- 
tras duas crianças encontradas na casa são 
frutos do incesto do idoso com a filha de'16 
anos. A adolescente confirmou que os filhos 
são resultados dos abusos. Exames de DNA 
serão realizados para a devida comprovação. 

A prisão foi solicitada após o Disque-De- 

núncia (0300 313 5800) repassar informações 
dando conta sobre a violência sexual que 
quatro meninas estariam sofrendo por parte 
do pai, desde os 6 anos de idade, no povoado 
São Domingos. 

Em depoimento, o idoso confessou ter 
cometido os abusos e disse que a mãe das 
crianças tinha conhecimento do fato. Ao ser 
questionada sobre as declarações do marido, 
a mãe das vítimas disse que não denunciava 
o marido por medo das ameaças. 

As crianças foram submetidas ao exame 
de conjunção carnal, que comprovaram a vio- 
lência sexual. As meninas contaram que eram 
agredidas e ameaçadas para não denuncia- 
rem o caso à policia. Nelson Pires foi autuado 
em flagrante pelo crime de estupro de vulne- 
rável. Ele será encaminhado para a Delegacia 
de Bacabeira e permanecerá detido à dispo- 
sição da Justiça. 

Caso Décio Sá: acusado faz carta e cita empresário do Piauí 

Acusado de envolvimento na morte do jor- 
nalista Décio Sá, em São Luís, e do corretor 
Fábio Brasil, em Teresina, Júnior Bolinha es- 
creveu uma carta ao secretário de Segurança 
Pública do Maranhão, Aluísio Mendes, solici- 
tando um novo depoimento onde pretende dar 
detalhes que podem elucidar o caso envolven- 
do os dois crimes. 

Segundo a reportagem do Jornal Peque- 
no, além da carta, o advogado de Júnior Bo- 
linha, o teresinense Bruno Milton Sousa Ba- 
tista, protocolou um pedido destinado ao juiz 
auxiliar Hélio de Araújo Carvalho Filho - que 
respondia provisoriamente pela Ia Vara do Tri- 
bunal do Júri, mas cuja titularidade já mudou 
para o juiz José Costa, que pede a nova oitiva. 

Ao pedido foi juntado um bilhete à Justi- 
ça. escrito de próprio punho por "Bolinha" há 
aproximadamente três meses, mas que chega 
às mãos do destinatário só agora. Nele. "Bo- 
linha" revela saber os nomes dos mandantes 
tanto da morte de Décio Sá como do nego- 
ciante de carros Fábio Brasil (assassinado em 
31 de março de 2012, no Centro de Teresina). 

Veja os termos do bilhete 
"As informações que eu tenho servirão 

para esclarecer o caso [assassinato de Décio 
Sá] de uma vez por todas. Eu nada tenho com 

a história, com os crimes [que vitimaram Dé- 
cio Sá e Fábio Brasil], mas sei de tudo, espe- 
cialmente os nomes das pessoas que de fato 
quedam as duas mortes, os intermediários e 
os mandantes. 

Sei do restaurante, o local do encontro, as- 
sisti as conversas, e os que delas participaram 
sabem muito bem que me fizeram de bode ex- 
piatório de uma trama que atinge diretamente 
pessoas que ainda não foram atingidas pelas 
investigações. 

Todos os detalhes, com as provas, estão 
guardados em vários locais, para minha segu- 
rança. Estou concluindo o dossiê que mostra 
quem são os mandantes e intermediários dos 
crimes, que indevidamente me envolveram. 
Sou temente a Deus e na Justiça dos homens. 
Confio que os fatos que relatarei mostram a 
verdade e serão suficientes para me tirar do 
lugar onde não mereço estar". 

Carta fala sobre dono de Joalheria 
Além do bilhete, "Júnior Bolinha" escreveu 

uma carta, enviada ao secretário Aluísio Men- 
des (Segurança Pública), em 20 de fevereiro 
deste ano. Na carta, "Bolinha" menciona o 
nome do empreiteiro que ele acusa de ser um 
dos mandantes do assassinato de Décio Sá, 
e cita o dono de cadeia de lojas de Teresina 

quando fala da trama que resultou na morte 
de Fábio Brasil. 

Bolinha também revela na carta o local 
onde o assassinato de Décio Sá teria sido 
tramado: o sofisticado restaurante Grand Cru, 
localizado no bairro do Olho d'Agua, em São 
Luís. A reportagem tentou contato no sába- 
do (6). por telefone, com o secretário Aluísio 
Mendes, sobre o que a policia fez em relação 
às informações contidas na carta, mas o se- 
cretário não atendeu as ligações. 

Carta enviada a promotor no PI 
A carta enviada a Aluísio Mendes foi en- 

caminhada pelo advogado Adriano Cunha ao 
promotor João Mendes Benigno Filho, de Te- 
resina, para ser juntada ao processo sobre o 
"caso Fábio Brasil", que corre no Piauí. Cunha 
representa Gláucio Alencar Pontes Carvalho 
e José de Alencar Miranda Carvalho - ambos 
presos no quartel da Polícia Militar do Mara- 
nhão (PM-MA), acusados pela policia de ter 
mandado matar tanto Décio como Fábio. 

Em contato com o promotor Benigno Filho, 
que trabalha nas investigações da morte de 
Fábio Brasil em Teresina, foi informado que 
nenhuma carta chegou ao poder do membro 
do Ministério Público. "Fiquei sabendo desta 
carta apenas através de sites de noticias, mas 

nada chegou a nossas mãos. E claro que se 
chegar ela será analisada e, claro, primeira- 
mente verificada a procedência e se esta carta 
é mesmo escrita por Júnior Bolinha". 

Entenda os casos 
Ao todo, houve 13 indiciados pelo as- 

sassinato do jornalista, e sete pela morte do 
empresário Fábio Brasil, no Piauí. O jorna- 
lista Décio Sá foi morto a tiros, em abril, na 
Avenida Litorânea, em São Luís. Após inves- 
tigação, foi descoberto que uma quadrilha 
de agiotas, que atuava nos estados do Ma- 
ranhão e do Pará, articulou a execução do 
jornalista. Fábio Brasil era um empresário do 
Piauí que, segundo as investigações, já fez 
parte da quadrilha, mas ficou devendo dinhei- 
ro para os chefes do bando acusado de matar 
Décio Sá: Glaúcío Alencar e o pai dele, José 
de Alencar Miranda. 

Os dois teriam contratado um dos maio- 
res pistoleiros do norte e nordeste do país - 
Jhonatan dos Santos Silva, que confessou ter 
matado quase cinqüenta pessoas. Além do 
assassinato de Fábio Brasil (em 31 de março 
do ano passado), o pistoleiro confessou ainda 
ter matado o jornalista Décio Sá. no dia 23 
de outubro do ano passado, em São Luís - a 
mando da mesma quadrilha de agiotas. 
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►CASSAÇÃO DO MADEIRA 

Judiciário e prefeitura se posicionam 

A juíza Ana Lucrécia, que atualmente respon- 
de pela Vara da Fazenda Pública da Co- 
marca de Imperatriz, diz que a cassação do 

prefeito Sebastião Madeira é apenas mais um dos 
processos relacionados à improbidade e que, até o 
momento, outras 15 ações destinadas à improbida- 
de administrativa já foram julgadas. 

O processo de número 75562009, do TJ-MA, 
trata da improbidade com relação à contratação da 
Limp Fort em substituição à Marquise (empresas 
coletoras de lixo) sem atender os requisitos legais 
de licitação, obrigatórios à prática da administração 
pública. Segundo o processo, a Limp Fort foi con- 
tratada sem licitação. 

Por telefone, Sebastião Madeira esclareceu: 
"Eu encerrei o contrato em agosto, não apenas 
pela economia, a motivação foi provinda por um 
clamor da população, porque a empresa anterior 
estava maltratando a população. A partir daí foi feito 
o contrato com a Limp Fort". 

O prefeito diz ainda que a balança que pesava 
o lixo estava desregulada e, em janeiro de 2009, 
concertou o equipamento. Logo após o concerto, a 
conta que era em tomo de R$ 850 mil baixou para 
aproximadamente R$ 700 mil. "Quando fizemos 
o contrato com a Limp Fort, procurei economizar 
ainda mais, contratando uma empresa que cobrava 
o peso por tonelada de lixo menor e conseguimos 
que as contas baixassem para aproximadamente 
R$ 550 mil". 

Ex-secretário nega que balança estivesse 
quebrada v 

Em contraponto, Frederico Ângelo, ex-secretá- 
rio de Infraestrutura, informou ao Jornal Correio Po- 
pular que a balança que pesava o lixo (calculando o 
valor a ser pago pela prefeitura) estava em plenas 
condições. "A balança passava por manutenções 
periódicas, era feita a pesagem do lixo na entrada e 
na saída dos caminhões. O sistema implantado era 
digital e emitia tickets após as pesagens". 

A juíza avalia que a questão não é direcionada 
a possíveis economias provindas da licitação, mas 
sim ao ferimento dos princípios da administração 
pública. "Cheguei a ler em alguns blogs que o argu- 
mento seria: "Houve uma condenação por improbi- 
dade porque o gestor procurou economizar dinhei- 
ro público". O que ocorre é que a lei de improbidade 
prevê não apenas os casos de enriquecimento ilíci- 
to e de dano ao erário público, mas prevê também 
como ato de improbidade todo e qualquer ato que 
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Ex-secretário negou que a balança estivesse quebrada 

venha ferir os princípios da administração pública", 
confirma a juíza Ana Lucrécia. 

O processo de cassação denuncia ainda que 
a prefeitura teve conhecimento antecipado relati- 
vo ao fim do contrato da empresa Marquise e teve 
tempo hábil para a abertura de processo licitatório, 
sem necessidade de uma contratação emergen- 
cial. "Com o fim do contrato, percebeu-se que era 
previsível, e sendo algo previsível caberia ao gestor 
(prefeito) se acautelar, no sentido de promover o 
processo licitatório com a antecipação necessária 
a evitar a descontinuidade no serviço público pres- 
tado à comunidade", afirmou a juíza. 

"A moralidade administrativa não é a mesma 
da moralidade particular. Para o administrador há 
a necessidade da observância estrita às normas 
legais. A decisão recorreu referente a estas inob- 
servâncias desses princípios", concluiu, 

O assessor de comunicação da prefeitura infor- 
mou que o caminho a ser percorrido será no senti- 
do da apelação contra a cassação. 

Ressalvas da juíza Ana Lucrécia 
"Existe uma determinação do Conselho Nacio- 

nal de Justiça (CNJ) que todas as ações sejam jul- 
gadas até o fim do ano por conta das eleições que 
estão por vir e em virtude da natureza e importân- 
cia deste tipo de ação para a sociedade em geral". 

"Deixo bem claro que não existe nenhuma pre- 
dileção, a qualquer processo que seja, na Vara da 
Fazenda Pública. Pretendo fazer uma prestação de 
contas com a comunidade, pois ela deve saber o 
que há por trás do judiciário. Temos uma demanda 
muito grande e muitas vezes o judiciário é mal com- 
preendido pela comunidade". 

Produção de leite, mandioca e hortifruti 

são temas de cursos na Ã5a Expoimp 

A palestra "Atuação do Sebrae no Agrone- 
gócio do Maranhão" abriu oficialmente na ma- 
nhã dessa segunda-feira (8) a programação de 
cursos e palestras da 45a Exposição Agropecu- 
ária de Imperatriz (Expoimp). promovida pelo 
Sindicato Rural de Imperatriz (Sinrural) com o 
apoio do Sebrae. no auditório Juca Machado. 

A atividade foi ministrada pela analista do 
Sebrae em Imperatriz, Márcia Maria Ferreira, 
que destacou a presença maciça dos represen- 
tantes do segmento rural regional, destacando 
o crescimento e a contribuição do setor à eco- 
nomia regional. 

Ela deu as boas-vindas aos participantes e 
comemorou o fato de tantos terem se reunido 
em prol do crescimento da cadeia produtiva do 
Agronegócio. "É importante que estejamos aqui 
discutindo as atividades de um setor tão vital, 
para que possamos montar estratégias de tra- 
balho e possamos trazer o conhecimento para 
todos os presentes", assinalou Márcia, acres- 
centando que, em relação ao empreendedoris- 

mo, o Sebrae está trabalhando para encontrar 
estratégias de ações e desenvolvimento, bus- 
cando levar orientações e informações que ve- 
nham contribuir com o processo educativo dos 
produtores e empresários rurais. 

De acordo com dados apresentados, as 
parcerias formalizadas para o Agronegócio na 
região Tocantina possibilitaram um histórico de 
evolução na cadeia, sobretudo em relação aos 
segmentos produtivos do leite e da hortifruticul- 
tura, o que permitiu melhoria de renda para as 
famílias assistidas pelo Sebrae. 

O foco na agricultura familiar, segundo a 
apresentação, agregou valor às pequenas 
propriedades, possibilitando o encontro com a 
tecnologia para produção, além de levar capa- 
citação ao setor. Márcia frisou que o segmento 
ganhou mais notoriedade desde o último dia 6 
de junho, quando o governo federal anunciou a 
liberação de R$ 21 bilhões ao setor, para inves- 
timento e custeio de pequenas propriedades. 
(Raimundo Primeiro) 

WS o 

£ 
ÍlABÍS 

COM SEGURANÇA NÁO SE BRINCA! 

Q0aiad)ffiinn^oHa 

Alarmes Monitorado 24h Portões Automáticos • Cerca Elétrica 
Circuito Fechado de TV • Cámeras • Interfono e Fechadura Eletrônica 

V mã 

(99) 3525-7215 / 8154-3237 / 9157-0544 

www. centrala/arme. com.br / centralalarme@hotmail. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhão 

Empresa do ramo de construção é contratada 

para atuar na limpeza urbana de Imperatriz 

Janaina Amo rim 

Em 2 de julho, foi publicada no Diário Ofi- 
cial do Estado do Maranhão a contratação - 
em caráter emergencial - da Brasmar Cons- 
truções e Incorporações Ltda., com valor de 
R$ 14.609.883,00. Há mais de um mês, o 
contrato da antiga prestadora de serviço, a 
Limp Fort, foi quebrado diante da falta de 
condições de operação da empresa. 

Os funcionários estranharam a forma 
como chegou a nova firma. Segundo um dos 
representantes do Sindicato dos Emprega- 
dores de Empresas de Asseio e Conserva- 
ção do Maranhão, Francisco das Chagas 
da Silva, a empresa foi substituída "do dia 
para noite". De acordo com ele, a substituta 
funciona com toda a estrutura da Limp Fort. 
"É a mesma garagem e os mesmos carros 
trabalhando", garantiu. 

Para fazer a contratação emergencial 
é necessário o edital de contratação. De- 
pois de lançado o documento, a prefeitura 
tem até 90 dias para iniciar a contratação 
definitiva e sob licitação. A redação tentou 
contato com o procurador geral do municí- 
pio, Gilson Ramalho. O objetivo era saber 
por qual motivo foi contratada uma empresa 
de construção para prestar o serviço de lim- 
peza pública, além de obter informações a 
respeito do andamento do processo licitató- 
rio para contratação efetiva. No entanto, ele 
não atendeu o telefone. 

Antecedentes - A juíza Ana Lucré- 
cia Bezerra diz no processo n0 7556- 
53.2009.8.10.0044 que o contrato da Limp 

CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA 

EXTRATO DO CONTRATO V 040 2013 - SINTRA. CONTRA- 
TANTE: Pr?feitura Municipal de Imperatriz. CONTRATADO: 
Brasmar Construções e Incorporações Ltda. OBJETO; Contratação 
Dueta em Caiálci Emergencial de Prestação de Serviços de Limpeza 
Urbana, (coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, resíduos 
sólidos especiais urbanos e varriçào de vias e logradouros públicos), na 
Cidade de Imperatriz - MA. VALOR; RS 14.609.883.00 (quatorze 
milhões seiscenlos e nove mil ortocentos e oitenta e três reais). VI- 
GÊNCIA: 31 de dezembro de 2013. Regência Lei n° 8 666 '93 e suas 
alterações, ünid. Orçamentária; 22.01 - Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Públicos. Projeto Atividj|de: 15 452.0054.2170 - Limpeza 
Pública Natureza 3 3 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. Recurso; 00 - Tesouro Municipal Ficha: 699. ORDENA 
DOR DA DESPESA: ROBERTO VASCONCELOS ALENCAR. 
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos 

Imagem do contrato 

Fort "teria sido celebrado, indevidamente, 
sem a realização de certame licitatório". 
Para a juíza, a iniciativa "burla ao procedi- 
mento licitatório, que viola os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, se enquadrando 
nas condutas ímprobas previstas nos arts. 
10, VIII, e 11. caput, da Lei n.0 8.429/92". 

Conforme o processo, o prefeito usou 
a justificativa - a situação de urgência e de 
economia - para contratar a Limp Fort sem 
licitação, já que eram oferecidos por valores 
menores os mesmos serviços da Marquise, 
antiga prestadora de serviço. No entanto, de 
acordo com a Lei 666/93, conhecida como 
Lei das Licitações, a preferência da contra- 
tação por meio da licitação leva em consi- 
deração o custo adicional dos produtos e 
serviços. 

Aged faz inspeção sanitaría 

de animais na Expoimp 2013 

Para garantir a sanidade dos animais ex- 
postos no Parque de Exposições Lourenço 
Vieira da Silva, local onde está acontecendo 
a 45a Expoimp, técnicos da Agência Estadual 
de Defesa Agropecuária (Aged), órgão vincu- 
lado à Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Sagrima), estão 
realizando a inspeção sanitária dos animais. 

A Expoimp, que é considerada a maior 
exposição agropecuária da região Tocantina, 
tem um público previsto de 150 mil pessoas 
durante todo o evento, que acontece até o 
próximo domingo (14). 

Os trabalhos de inspeção dos técnicos da 
Aged iniciaram 10 dias antes da abertura do 
evento, e nos quatro primeiros dias já tinham 
sido liberados pela agência estadual cerca 
de 2.100 animais (bovinos, eqüinos, asininos 
e muares). "Antes do inicio da exposição, fi- 
zemos o que chamamos de 'vazio sarvitário", 
que é um período onde todos os animais que 
estavam dentro do Parque de Exposições 
foram retirados e, após esse procedimento, 
acompanhamos a limpeza das instalações 
dos abrigos dos animais e os bebedouros", 
explicou o fiscal agropecuário da Aged, Luiz 
Gonzaga Filho. 

Na última sexta-feira (5), começou a en- 
trada dos animais na Expoimp e, para isso, 
foram exigidos documentos como; compro- 
vante de vacinação da febre aftosa, Guia de 
Trânsito Animal (GTA) e todas as documen- 
tações zoosanitárias, de acordo com cada 
espécie. Essa é uma garantia da origem e 
da saúde do animal, e a documentação é im- 
portante para impedir a entrada de animais, 
produtos e subprodutos infectados. 

Além de conferir toda a documentação, 
os técnicos também verificam se os animais, 
principalmente ovinos e caprinos, não apre- 
sentam nenhum sinal clinico de doenças e 
infecções. 

O secretário de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Cláudio Azevedo, que nesta 
quinta-feira (11) estará na Expoimp, avalia a 
inspeção realizada pela Aged como um traba- 
lho de extrema importância para o criador por- 

que credencia e dá garantia a quem se dirige 
ao Parque de Exposições para fazer aquisi- 
ção de animais. "A inspeção rigorosa da Aged 
assegura ao criador a compra de um animal 
isento de enfermidades, eliminando qualquer 
possibilidade de contaminação", afirmou ele. 

Ao detectar qualquer problema de sani- 
dade no animal, automaticamente ele é re- 
tirado para não infectar outros animais, pois 
existem algumas doenças que são trans- 
mitidas pelo ar e pelo contato, como por 
exemplo, a febre aftosa, que há mais de 10 
anos não é registrada no Maranhão. Dessa 
forma, fica evidente que o trabalho desem- 
penhado pela Aged, em eventos agropecu- 
ários. incluindo vaquejadas, é muito impor- 
tante e intenso. "Onde há aglomeração de 
animais é necessário a inspeção sanitária 
da Aged. Todo animal que entra ou sai da- 
qui, um por um. nós temos o controle", con- 
ta Luiz Gonzaga Filho. 

A Aged possui 18 escritórios regionais 
instalados em todas as regiões do Maranhão, 
além de Unidades Veterinárias Locais e Es- 
critórios de Atendimento à Comunidade, com 
atuação em todos os municípios maranhen- 
ses. 

Estande 
Além do trabalho de inspeção sanitária, a 

Aged e Sagrima estão mostrando as ações 
desenvolvidas em todo o Maranhão no es- 
tande que foi montado na Expoimp 2013, em 
parceria com a Secretaria de Desenvolvi- 
mento Social e Agricultura Familiar (Sedes). 

Também faz parte da programação dos 
órgãos estaduais a realização de uma pa- 
lestra sobre o Código Florestal, que será 
ministrada na sexta-feira (12), às 14h. no 
auditório do Parque de Exposições, numa 
parceria da Sagrima, Federação da Agri- 
cultura e Pecuária do Maranhão (Faema) 
e Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA), e também a realização do Projeto 
Fazendo Educação, voltado para crianças, 
que vai acontecer nesta quarta (10) e quin- 
ta-feira (11), no estande da Sagrima e Aged. 
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Barraqueiros assinam termo com MP 

Hyana Reis 

Barraqueiros assinaram na manhã 
desta terça-feira (09) um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) em 

prol de melhores condições na construção 
das barracas nas praias do Cacau e do 
Meio, além de higiene no manuseio dos ali- 
mentos. 

O termo foi assinado durante uma reu- 
nião onde compareceram representantes 
da Defesa Civil, Ministério Público, Secre- 
taria de Planejamento Urbano e Meio Am- 
biente (Sepluma), Vigilância Sanitária e Am- 
biental e da Associação dos Barraqueiros 
da Praia do Cacau e da Praia do Meio. 

Com isso, os barraqueiros cadastrados 
para trabalhar nas praias se compromete- 
ram a montar estrutura com base nas exi- 
gências da Defesa Civil e a mais órgãos de 
segurança. "Os barraqueir > deverão cum- 
prir as normas de segurar,ça do Corpo de 
Bombeiros e da Defesa Civil, além de man- 
ter o padrão de higiene estabelecido pelas 
Vigilâncias Sanitária e Ambiental, no que 
diz respeito aos alimentos", informou Fran- 
cisco Chagas, superintendente da Defesa 

Civil do município. 
Ao todo, cerca de 30 barracas devem 

ser montadas na Praia do Cacau, enquanto 
na Praia do Meio serão 20, por ser um es- 
paço menor, de acordo com informações da 
Defesa Civil. "Só teremos o número definiti- 
vo assim que o rio ceder e vermos a espes- 
sura da praia", ressalta Francisco Chagas. 

Período de veraneio 
A abertura do período oficial das praias 

deve ocorrer no final deste mês ou inicio do 
próximo, segundo a Defesa Civil. Enquanto 
isso, o superintende recomenda que os ba- 
nhistas não se arrisquem nas praias onde 
não foram demarcadas as áreas de banho. 

"Sempre recomendamos que os banhis- 
tas não freqüentem essas praias, mas o rio 
não tem porteiras, portanto não podemos 
impedir que as pessoas freqüentem. Mas o 
que podemos fazer é pedir que as pessoas 
evitem de ingerir bebida alcoólica e andar 
em barcos que não ofereçam coletes salva- 
-vidas", recomenda Francisco Chagas. 

Ele ainda ressalta que, antes mesmo do 
período de veraneio, duas pessoas já foram 
vítimas de afogamento no rio Tocantins: 

Os barraqueiros devem ter mais cuidados com segurança e higiene das barracas 

"Isso foi fruto de descuido com a própria se- 
gurança", destaca o superintendente. 

A Marinha já realiza a "Operação Ve- 
raneio" para coibir e multar os barqueiros 

irregulares que não portem Carteira de Ha- 
bilitação Aquaviária ou não ofereçam os 
instrumentos básicos de segurança, como 
coletes salva-vidas. 

Hoje e dia de rodeio 

na Expoimp 

Imperatriz ganhará 

Bolo de 161 metros 

Hyana Reis 

Nesta quarta-feira (10), iniciam os tradi- 
cionais rodeios na arena da 45a Exposição 
Agropecuária de Imperatriz (Expoimp). Serão 
3 dias de competição, de 10 a 13 de julho, 
e contará com 20 correntes que disputam o 
prêmio de um carro Okm. 

Esse é um dos momentos mais aguarda- 
dos da programação da feira agropecuária; 
"O rodeio é o momento de maior energia e 
expectativa da exposição. Lá, todo mundo é 
contagiado pela adrenalina que o locutor e os 
peões passam pra quem assiste", garante Jú- 
lio Filho, assistente administrativo. 

Nesta terça-feira (09) a animação da are- 
na de shows ficou por conta de Tony Alyson, 
na tradicional noite católica, que reuniu cen- 
tenas de fiéis. "Todo ano eu venho conferir os 
shows católicos, pois é uma forma excelente 
para quem é religioso participar da progra- 
mação da Expoimp", conta Andréia Ferreira. 

Durante todo o dia, ainda foram ministra- 
das palestras para os empresários do agro- 
negócio. Durante a manhã, Márcia Maria 
Martins falou sobre "Vender para o governo 
no campo". Em seguida, Rafael Heringer, 
consultor do SEBRAE, falou sobre "Alterna- 
tivas para o aumento da produtividade na ati- 
vidade leiteira". 

No stand do SEBRAE ocorreu uma pa- 
lestra sobe "Horticultura irrigada", seguida 
por outra que abordava o tema "Compras 
institucionais - Garantia de safra". Nota fiscal 
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Rodeio na Expoimp 

avulsa, qualidade da água, produção e pro- 
cessamento de mandioca e sistema de agro- 
ecologia foram outros temas abordados em 
palestras ao longo do dia. Os leilões também 
fizeram parte da programação da Expoimp 
nesta terça-feira. No Tatersal Rafael Almeida 
ocorreu o 2° Leilão da Comitiva da Amizade. 

Maranhão livre de aftosa 
Os produtores que participam da 45a Ex- 

poimp receberam uma boa noticia na manhã 
desta terça-feira (09). O diretor da Agência 
Estadual de Defesa Agropecuária do Mara- 
nhão (Aged), Fernando Lima. anunciou que 
o Maranhão estava livre de aftosa. Ainda in- 
formou que a certificação de zona livre será 
definida na próxima semana. 

Bolo de 161 metros 

A exemplo das edições anteriores, após 
a alvorada, o aniversário de Imperatriz será 
festejado com o tradicional bolo, que em 
2013 terá 161 metros de comprimento em 
homenagem á idade de fundação do muni- 
cípio. 

Comandada pela primeira-dama Concei- 
ção Madeira, a equipe responsável pela con- 
fecção do bolo contará com a ajuda de mais 
de 20 profissionais, que irão utilizar duas to- 
neladas de massa e cerca de três mil ovos. 
"Nosso objetivo é resgatar o rito tradicional 
do feriado em alusão ao aniversário da ci- 
dade. reunindo a população nesse momento 
festivo", relata Conceição Madeira. 

Para garantir o sabor e o tamanho exato, 
a primeira-dama revela que o trabalho leva 
mais de 30 horas para ser concluído. "Todos 
os anos, viramos a noite na frente da Prefei- 
tura para conseguir montar e enfeitar o bolo 
a tempo e, apesar do cansaço, é muito grati- 
ficante ver a participação da comunidade na 
hora dos parabéns", observa. 

Apesar do tamanho considerável da igua- 
ria, ela lembra que o bolo sempre é consumi- 
do em tempo recorde. "No ano passado, os 
160 metros desapareceram em apenas um 
minuto. Mas, este ano, esperamos que todos 
se sirvam sem tumulto, afinal são 161 me- 
tros, mais de 100 toneladas". [Da ASCOM] 

Músico 

'As três coisas que mais marcaram minha história foi minha vida no futebol, no militarismo e agora na música." 

Welbert Queiroz 

Adonias Batista dos Reis trabalha com música em Impe- 
ratriz há pelo menos 30 anos. Ele diz que trabalhar contando 
histórias por meio de melodias é muito difícil nesta cidade. 

"Sou de Imperatriz e faço cultura aqui na cidade", diz 
Adonias, que é conhecido no ramo musical como "Adones". 
"Trabalho com música e realizo meu trabalho na cidade 
há pelo menos 30 anos. Posso dizer que já fiz a história 
de Imperatriz em música. Já produzi um CD com minhas 
composições, fundamos uma banda que se chama Gru- 
po Sentimental e tocamos música. O meu estilo musical 
é MPB". 

Adones lembra um fato que marcou sua vida ainda antes 
da música: ele foi jogador de futebol e diz ter jogado com 
Frei Epifânio da Abadia. "O fato de eu ter sido jogador de 
futebol me marcou muito. Uma emoção muito grande 
que eu guardo é o fato de eu ter jogado com o fundador 

do futebol em Imperatriz, que foi quem trouxe o futebol 
para a cidade, o Frei Epifânio da Abadia". O músico ain- 
da acrescenta: "Ele jogava bola de batina mesmo, ali no 
estádio". 

O músico tem arranjos próprios com letra e melodia, além 
disso, interpreta músicas de artistas como: Zé Geraldo, Zé 
Ramalho, Alceu Valença, Gilberto Gil e outros mais. "Agora 
estou trabalhando em um CD com músicas espirituais. 
Devido ao fato de eu ser católico, pretendo lançar esse 
CD com dez músicas". 

Adones confessa que não é fácil viver de música em Im- 
peratriz e que a cidade ainda precisa crescer culturalmente. 
Mesmo assim, já mostra pequenos avanços. "Não é fácil 
viver da música, e só sente isso quem está na 'lida', lu- 
tando, pois ainda é uma cidade pequena com relação à 
cultura. Mas temos observado que as casas noturnas 
já oferecem mais condições para os artistas regionais 
mostrarem o seu trabalho". 
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► INMEQ EM IMPERATRIZ 

Instalação atende pedido de deputado 

A inauguração da agência regional do IN- 
MEQ (Instituto de Metrologia e Qualida- 
de Industrial) em Imperatriz, ocorrida no 

último sábado (06), marca o atendimento de 
mais uma das solicitações feitas pelo deputado 
Léo Cunha (PSC), na Assembléia Legislativa. A 
indicação com a proposta encontra-se publica- 
da no Diário Oficial da Assembléia do dia 10 de 
julho de 2011. 

Durante a solenidade de inauguração, o 
parlamentar destacou a importância da con- 
quista, que atende a uma reivindicação da po- 
pulação sul do estado, que passa a contar com 
todos os serviços disponíveis pelo órgão, con- 
centrados na cidade de Imperatriz. 

"Antes, era necessário ir a São Luis para 
se conseguir as certificações oferecidas pelo 
órgão, um deslocamento que dependia de tem- 
po e muitos gastos", lembra o deputado. A nova 

agência terá atuação sobre a demanda gerada 
por 25 municípios da região. 

O Instituto é órgão delegado do Inmetro, 
no Maranhão, e entre suas atribuições estão a 
fiscalização dos taximetros, cronotacógrafos e 
a análise da qualidade de produtos e de pré- 
-medidos. Posteriormente, serão fiscalizadas 
também cargas perigosas. 

Ao falar sobre a escolha de Imperatriz para 
sediar a nova agência, Léo Cunha justificou que 
a cidade é a segunda maior e mais populosa do 
estado, com mais de 250 mil habitantes, geran- 
do uma das maiores demandas atendidas pelo 
órgão. 

O deputado agradeceu ao governo do Es- 
tado e ao presidente do INMEQ-MA, Jones 
Braga, por terem viabilizado a instalação, e se 
colocou a disposição para lutar pela viabiliza- 
ção de um imóvel, para que a agência, que ini- 

cialmente instalou-se em prédio alugado, possa 
ter uma sede própria na cidade. 

"Já solicitei à governadora (Roseana Sar- 
ney) que viabilize os recursos junto ao governo 
Federal para construção da sede. como tam- 
bém ao nosso prefeito (Sebastião Madeira) a 
doação de terreno onde a agência será erguida, 
e acredito que seremos atendidos," afirmou. 

As indicações com as solicitações do depu- 
tado já foram aprovadas na Assembléia e enca- 
minhadas ao governo do Estado e ao prefeito 
de Imperatriz. 

Entre as autoridades presentes estavam 
os secretários estaduais: Luis Fernando Silva 
(Infraestrutura), Maurício Macedo (Desenvolvi- 
mento Indústria e Comércio), o presidente do 
INMEQ-MA, Jones Braga; o prefeito Sebastião 
Madeira (PSDB), além de prefeitos de vários 
municípios da região. 
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Maurício Macedo, Léo Cunha e Jones Braga 

Encontro Regional dos Atingidos pela Vale reúne cerca de 150 lideranças em Parauapebas-Pa 

Cerca de 150 lideranças e jovens que se 
consideram atingidos pela cadeia de mineração 
e siderurgia ao longo do Corredor de Carajás se 
reuniram de 5 a 7 de julho, em Parauapebas, no 
V Encontro Regional dos Atingidos pela Vale. O 
encontro abordou discussões sobre a reforma 
do Código de Mineração, em tramitação no Con- 
gresso Nacional, denunciando a exclusão da 
sociedade civil organizada de qualquer debate 
e contestando o regime de urgência imposto ao 
debate parlamentar. Também foi realizado um 
ato no centro da cidade de Parauapebas. 

"As empresas tiveram quatro anos para ne- 
gociar com o Governo as características da nova 
lei. Não aceitamos que esse regime de urgência 
nos obrigue a debater o Código somente em no- 
venta dias de tempo!", comentou Sislene Costa, 
da Rede Justiça nos Trilhos. 

O novo Marco Legal da Mineração em trami- 
tação no Congresso ignora a presença de comu- 
nidades e os impactos provocados contra elas. 
"É como se o Brasil estivesse tirando minério 
do deserto", comenta Mikaell, um dos jovens do 

movimento Juventudes Atingidas por Mineração. 

Encontro dos atingidos 
Estavam presentes no encontro várias lide- 

ranças dos assentamentos e acampamentos 
de Parauapebas e Canaã de Carajás (Pará), 
impactados pela duplicação da ferrovia de Cara- 
jás, a nova mina S11D em fase de abertura e o 
novo ramal ferroviário de 100 Km para garantir o 
acesso a essa mina. Também estavam presen- 
tes comunidades e lideranças de Marabá (PA) 
e dos municípios maranhenses de Açailândia, 
Buriticupu, S. Rita, Anajatuba, Itapecuru Mirim e 
São Luís. Na capital maranhense, acrescentam- 
-se os impactos sobre as comunidades de pes- 
cadores, provocados pela ampliação do porto de 
escoamento de minério Ponta da Madeira. Não 
faltaram também as lideranças de Piquiá de Bai- 
xo. periferia açailandense atingida pela poluição 
das empresas siderúrgicas e da Vale. 

Na mesma semana do encontro, houve pelo 
menos três interrupções do trem de minério da 
Vale, com ocupações dos trilhos por parte de po- 

vos indígenas e comunidades urbanas. O des- 
contentamento das comunidades atravessadas 
pelo trem da Vale cresce a cada dia; nem a em- 
presa nem o Estado estão conseguindo garantir 
dignidade e respeito aos cerca de dois milhões 
de moradores da área de influência da ferrovia. 

Impactos da mineração 
Cada encontro dos atingidos amplia a noção 

de impactados pela mineração: não se trata so- 
mente das pessoas mais próximas à mina, pre- 
cisa considerar também os problemas causados 
pela ferrovia inteira, a construção do novo ramal 
ferroviário, as linhas de energia, as estradas de 
acesso à mina e a todas as novas instalações, 
a utilização de água para as obras e a poluição 
das bacias hidrográficas, o sistema siderúrgico, 
ambiental e socialmente agressivo, instalado no 
bojo do Programa Grande Carajás. 

"A nova mina S11D, que recentemente rece- 
beu licença de instalação, é fruto de uma fortís- 
sima concentração de esforços políticos, finan- 
ceiros e humanos da empresa Vale", comenta 

Raimundo Gomes, do CEPASP Marabá. "A partir 
dessa licença, vão começar grandes obras e for- 
tes impactos na região de Parauapebas e Canaã 
de Carajás", ressalta. 

Com os ritmos de exploração previstos a par- 
tir de 2015 (240 milhões de toneladas de minério 
de ferro por ano), a inteira mina de Carajás de- 
sapareceria no breve tempo de 60 anos. "Com 
isso. desapareceria também um patrimônio 
ecológico e biológico único ao mundo, a sava- 
na metalófila, exemplo rarissimo de caatinga no 
meio da floresta amazônica", explica o biólogo 
Frederico Martins em recente artigo publicado 
pela revista Não Vale. 

A nova licença de instalação da mina vai tra- 
zer novos impactos. Enquanto isso os morado- 
res do assentamento Palmares I lembram ainda 
dos velhos: "Dez anos atrás, várias mulheres 
grávidas perderam seus filhos pelas explosões 
na mina de cobre. Ninguém avisava, acontecia 
tudo de repente. As explosões rachavam as ca- 
sas, umas até caíram, uma pessoa que estava 
dentro de casa até se machucou"... 
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Farmácias 

DROGARIA BIC BEM (AV. CETÚLIO VARGAS, 1744 - CENTRO) 

DROGARIA BATANHA (RUA EUCLIDES DA CUNHA. 1065-V1LA NOVA) 

DROGARIA NORTE FARMA (RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 18A-B. SUCESSO) 

wwwcoquclclcom brflogo» 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Respostas desta cruzadinha na próxima edição 

m 
piadas 

Parados no Semáforo 

Uma mulher atraente está no seu carro à espera do semáforo abrir, quan- 
do um homem para o carro ao lado dela na outra faixa, olha para ela e baixa 
o vidro da janela do carro. Pensando que ele ia dizer-lhe alguma coisa, ela 
também abre a sua janela. O homem olha para ela e diz: 

— A senhora também peidou? 

Recarga Oi 

O homem chega na farmácia e pergunta para o farmacêutico; 

— Aqui tem recarga pra Oi? 

— Não, pra Oi só tem colírio! 

www,coquetel,com.br/jogos 

CAÇA.PALAVMS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 
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Tirinhas 

7BNHO ALGO PXCA IMS DUÍO... QUER EE CÁSÁB COMIGO? 
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NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Caetano orienta Abelardo a encontrar três mu- 
lheres bonitas para distrair o Rei do Rum e fazê-lo esquecer 
de Bernadete, Sofia e Anita. Ronaldo ajuda Vera a consertar 
a pia da cozinha, que desmoronou. Pedro é seguido por um 
câo na rua. e a família resolve permitir que o menino adote o 
animal. Hernandez e Ben se divertem nos últimos dias juntos 
em Miami. Ramon. um colega de Ben, convida o rapaz para 
trabalhar na festa do Rei do Rum e. assim, juntar mais uma 
grana para a volta ao Brasil. Ronaldo encontra uma infiltração 
no casarão. Anita descobre que Sofia ficou com seu cartão 
de crédito, mas decide pagar a encomenda da mãe com o 
dinheiro que tem na bolsa. Vitor pede para entrar no time de 
vôlei dos garotos da rua, mas é ignorado. Quando consegue 
entrar no jogo, surpreende a todos com sua habilidade. A pia 
da cozinha cai novamente, e Martin, que vai visitar a família 
da ex-namorada, ajuda Vera a consertá-la. Ben ajuda Hernan- 
dez a fazer entregas em seus últimos dias nos EUA e chega 
na loja em que Anita foi buscar sua encomenda. Martin aceita 
ir à suposta festa de Flaviana, e ela corre para produzir o 
evento. Giovana diz a Flaviana que conhece uma banda para 

tocar em sua festa. Sem querer, Anita derruba produtos da 
prateleira da loja, e Ben a ajuda. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Maria Adília diz a Lino e Carol que só volta 
para Vila dos Ventos se sua chegada permanecer em segre- 
do. Samuel aceita ajudar Duque e Cassiano na venda das 
pedras preciosas. Natália comenta com Juliano que acha es- 
tranho o desaparecimento de Doralice. Tais conta para Ester 
que desistiu de ficar com Hélio. Cassiano e Duque não con- 
tam para Amaralina sobre a pedra preciosa. Isabel copia do- 
cumentos que Ester encontrou na mansão de Dionísio sobre 
Klaus Wagner para investigá-los. Alberto surpreende Ester 
com Cassiano. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Bento conta para Charlene sobre a ameaça 
de Wilson a Pedrinho. Giane fica abalada com o que ouve de 
Caio e se enfurece com Amora. Wilson chora, abraçado ao 
retrato de Lívia. Karmita sugere que Renata namore alguém 
mais jovem. Érico espera por Palmira no Cantai. Renata acei- 

ta sair com Vinny. Brenda mostra o cartão de Nelson para 
Perácio. Mel descobre a presença de Bárbara em sua casa. 
Odila repreende Rosemere por esnobar Nelson. Verônica/ 
Palmira despreza Érico. Lara não concorda em ajudar Natan 
a se reaproximar de Maurício. Wilson vai à casa de Glória. 
Vinny se declara para Renata. Érico beija Verônica/Palmira. 
Giane encontra Amora na casa de Bento. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Bruno dá um fora em Pilar e a expulsa de sua 
casa. Ninho combina com Paloma de fazer uma visita para 
Paulinha. Félix conta para Jacques como é a sua vida com 
Edith. Atílio lembra de Márcia em sua sessão com Renan. 
César marca um encontro com Aline. Atílio perde a memória 
novamente e volta para a casa de Márcia. Maciel encontra 
Pilar perto de onde perdeu Atílio de vista. Paloma discute com 
Ninho e desiste de levá-lo para ver Paulinha. Gigi tenta trocar 
o cheque que recebeu de Atílio com Vega. Lídia estranha a 
reação de Leila ao saber que Nicole está namorando Thales. 
Félix manda Maciel voltar ao bairro onde encontrou Pilar para 
procurar Atílio. Paloma pede ajuda para Bruno. 
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T Áries 21-03/19-04 
Você se sente empolgada em relação à vida, pois 
Lua e Vênus se associam em sua área social. 
Aproveite a companhia dos amigos e divirta-se 
em momentos de espontaneidade. Pessoas inte- 
ressantes poderão se aproximar! 

Í5 Touro 20-04/20-05 
Que tal harmonizar as relações em família? A Lua 
passa por sua quarta casa e forma conjunção 
com Vênus, tornando o momento ideal para você 
superar os desafios de convívio e a organizar seu 
lado emocional. Aproveite! 

£5 Gemeos 21-05/21-06 
Seu poder de sedução e articulação são exal- 
tados pela passagem da Lua por sua terceira 
casa, e a associação com Vênus intensifica sua 
espontaneidade e brilho pessoal. Aproveite esse 
momento de destaque para projetar-se! 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
Ao se associarem harmoniosamente em sua área 
material, Lua e Vênus despertam seus impulsos 
de generosidade e lhe impulsionam na busca por 
seus prazeres e bem-estar. Cuide do seu visual e 
faça o que lhe dá prazer! 

Si Leão 23-07/22-08 
Aproveite este momento de maior afetuosidade 
para curtir a companhia da pessoa amada, ou se 
estiver só, fortaleça a autoestima. A conjunção 
Lua-Vênus em seu signo lhe incentiva a cuidar 
de seu visual e buscar seus prazeres! 

IT? Virgem 23-08/22-09 
Que tal equilibrar o emocional? A conjunção Lua- 
-Vênus em sua área de crise estimula sua au- 
toestima e harmonia emocional, o que torna o 
momento ideal para reatar laços, sobretudo com 
pessoas que se distanciaram recentemente! 

^ Libra 23-09/22-10 
Seus laços de amizade são fortalecidos pela as- 
sociação de Lua e Vênus, o que favorece a supe- 
ração de desentendimentos e problemas no con- 
vívio. Reate vínculos que andaram estremecidos 
e busque novos relacionamentos! 

nu Escorpião 23-10/21-11 
Resgate sua afinidade e prazer no trabalho. A 
associação Lua-Vênus harmoniza sua décima 
casa, estimulando novos contatos e favorecendo 
as parcerias. Una-se a pessoas que poderão aju- 
dar a concretizar seus projetos! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Conversas profundas sobre a vida são estimula- 
das pela harmonia Lua-Vênus em sua área espi- 
ritual. Interaja com as pessoas e dedique-se aos 
estudos, aproveitando que sua criatividade e sa- 
gacidade iluminam suas idéias! 

Capricórnio 22-12 /19-01 
Você deseja ser confortada emocionalmente, 
neste momento em que a Lua se associa harmo- 
niosamente com Vênus, trazendo também uma 
tendência mais reflexiva. Reveja seus aspectos 
emocionais nos relacionamentos com as pessoas! 

^Aquário 20-01 /18-02 
Que tal melhorar a qualidade de seus relaciona- 
mentos? Ao se associarem no circuito, Lua e Vê- 
nus lhe chamam a atenção para a qualidade de 
suas relações. Curta momentos agradáveis com 
quem gosta e boas conversas íntimas! 

H Peixes 19-02/20-03 
Uma maior atenção ao bem-estar é trazida pela 
conjunção Lua-Vênus, que harmoniza seu coti- 
diano. Você tende a cuidar de seu ambiente e das 
relações próximas. Cuide também das relações 
profissionais, supere as diferenças! 
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"A gente só guarda no congelador quando vai embora e depois expõe novamente", revelou uma funcionária 
de açougue. 
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A voz da comunidade 

Carne é exposta de forma inadequada em Imperatriz 

Janaina Amorim 

Não é preciso andar muito para encon- 
trar carnes penduradas em ganchos 
nos açougues. A prática é comum tan- 

to nos estabelecimentos do Mercadinho, uma 
das maiores feiras livres da cidade, quanto nos 
bairros. Na maioria das vezes, ela fica exposta 
sem qualquer tipo de proteção. 

O risco de contaminação é grande; moscas 
pousam, os veículos jogam poeira quando pas- 
sam ou o próprio cliente que, na hora de esco- 
lher. manuseia sem qualquer tipo de proteção. 

Os danos à saúde podem ir de uma infec- 
çâo intestinal até a morte. "Pode causar des- 
de uma simples dor de barriga até a morte. 
Ali, ela está sujeita à poeira ou a inseto. Tudo 
isso contamina. O risco é grande", afirmou a 
nutricionista da Vigilância Sanitária. Wilamar 
Cerqueira. 

Uma funcionária de um açougue não se 
identificou, mas conta que a carne fica exposta 

o dia inteiro. "A gente só guarda no congelador 
quando vai embora e depois expõe novamen- 
te", revelou. 

No estabelecimento ao lado, outro colabo- 
rador informou que a mercadoria fica pendura- 
da no balcão apenas algumas horas. "Fica aqui 
só até esfriar, depois que o gado chega. Ela 
tem que esfriar porque elas chegam nos carros 
fechados". Ao ser perguntado sobre a refrige- 
ração nos veículos que transportam a carne, 
ele respondeu: "Não tem ar nem nas cabines". 

De acordo com Wilamar Cerqueira, a carne 
bovina ideal para o consumo deve estar verme- 
lha e não conter manchas ou muco. Segundo 
ela, o acondicionamento fora da refrigeração é 
aconselhável desde que seja com proteção de 
tela e por, no máximo, duas horas. 

A nutricionista da vigilância sanitária acres- 
centa que os estabelecimentos que não cum- 
prem as regras de armazenamento de alimen- 
tos estão sujeitos a penalidades, que vão de 
advertência verbal até a interdição. 
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Carne fica exposta à poeira e a insetos 
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Carne contaminada pode causar desde Infecção intestinal até a morte A carne bovina Ideal para o consumo deve estar vermelha e não conter manchas 
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Empresa de telefonia deve indenizar cliente após bloquear linhas 

O juiz Edino Jales de Almeida Júnior, da Comarca de São 
Miguel, determinou que a Claro S/A efetue o desbloqueio dos 
chips de um empresário da cidade, fazendo a migração para 
o plano pré-pago, bem como a condenação da empresa na 
indenização por danos morais no valor de R$ 2 mil. acresci- 
dos de juros e correção. 

O autor afirmou que, no dia 16 de maio de 2007 firmou 
contrato no plano pós-pago com a Claro, pelo período de 
dois anos. tendo sido cadastrado três chips. Alguns dias de- 
pois de terminado o período de carência, no inicio do mês 
de junho/2009, o empresário ligou para a empresa no intuito 
de passar do plano pós-pago para o pré- pago. sendo infor- 
mado que em cinco dias úteis os chips já estariam liberados 
para o plano pretendido, gerando assim o protocolo de n0 

200990738600. 
Entretanto, alegou que os referidos chips não foram li- 

berados. vindo então outras contas no plano pós-pago. Ele 
ressaltou que a Claro, sem nenhuma explicação, efetuou o 
injusto bloqueio dos chips, mesmo tendo o empresário hon- 
rado com suas mensalidades, ficando o mesmo sem possibi- 
lidade de fazer ou receber ligações, prejudicando-o. 

No dia 23 de julho de 2009, o cliente entrou em contato 
novamente com a Claro, tendo sido informado que os chips 
já estariam funcionando no plano pré-pago, gerando o pro- 
tocolo de n0 2009114178842. Entretanto, os chips não foram 
passados para o plano pré-pago e continuam bloqueados. 

O autor afirmou que é empresário, tendo que freqüen- 
temente manter contato com fornecedores e clientes, bem 
como possui uma filha morando em João Pessoa (PB), pre- 
cisando se comunicar através de telefone, o que se encontra 
impossibilitado. 

Ao analisar os fatos alegados nos autos, o magistra- 

do registrou que o certo é que o autor solicitou a mudança 
de seu plano pós-pago para pré-pago, e cuidou de trazer 
os números dos dois protocolos gerados. "Observa-se que 
a parte demandada não apresentou defesa no prazo legal, 
caracterizando-se a revelia, ou seja. deve-se aplicar a san- 
ção de confissão sobre os fatos alegados na petição inicial", 
considerou. 

"Inexistindo nos autos prova em contrário do quanto ale- 
gado pelo autor, tem-se que a ré não se desincumbiu do 
ônus que lhe cabia, de provar os fatos impeditivos, modifica- 
tivos ou extintivos da pretensão deduzida, sendo de rigor o 
reconhecimento do pedido do autor", decidiu. 

Para ele, analisadas as circunstâncias, ficou caracteriza- 
da a falha na prestação de serviço, já que houve a solicitação 
de migração para o plano pré-pago e não o bloqueio dos 
chips, conforme alegado pela empresa. 
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► PARCEIRA ENTRE MARANHÃO E GOIÁS 

Roseana e Marconi se reúnem no Palácio dos Leões 

K •*» • i 

Secretário Pedro Fernandes se 

reúne com a diretoria da Caema 

Governadora Roseana com o governador goiano Marconi Perillo e equipes no encontro desta terça, no Palácio dos Leões 

A governadora Roseana Sarney recebeu 
o governador de Goiás, Marconi Perillo, 
nesta terça-feira (9), no Palácio dos Leões. 

Os dois trataram sobre proposta de reforma do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser- 
viços (ICMS), que poderá atingir negativamente 
as economias emergentes, como é o caso dos 
dois estados; e sobre a assinatura de um proto- 
colo para que os empresários de Goiás utilizem o 
Porto do Itaqui no escoamento de seus produtos. 

"Foi um prazer muito grande receber o gover- 
nador de Goiás aqui no Maranhão para conver- 
sarmos sobre assuntos de interesse comum aos 
dois estados. Nós temos de discutir o ICMS e a 
guerra fiscal também, e acho que temos que ler 
uma posição em comum para resguardar os es- 
tados, principalmente os do Nordeste, do Norte 
e do Centro Oeste, para não perdermos receita", 
disse a governadora Roseana Sarney. 

Marconi Perillo estava acompanhado de gru- 
po formado por secretários de Estado e do pre- 
sidente da Associação Brasileira Pró-Desenvolvi- 
mento Regional Sustentável (Adiai Brasil), José 
Alves Filho. A reunião, que durou pouco mais de 
uma hora, também teve a participação dos se- 
cretários João Abreu (Casa Civil), Maurício Ma- 
cedo (Indústria e Comércio) e Cláudio Trinchâo 
(Fazenda), além do senador João Alberto. 

O objetivo central da proposta apresentada 
por Marconi Perillo à governadora é garantir que 
os incentivos tributários concedidos pelos esta- 
dos a fim de atrair novos investimentos, consi- 
derados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), sejam convalidados. A decisão do 
STF sustenta que os incentivos praticados pelos 
estados só têm validade a partir da aprovação do 
Conselho de Política Fazendária (Confaz), que 
ainda não validou os benefícios. 

Roseana Sarney disse que esta proposta 
será estudada. Também afirmou que o Governo 
do Estado analisará os detalhes da parceria entre 
os estados em relação ao Porto do Itaqui. A idéia 
é que seja feito um acordo bilateral e, para isso, 
a governadora deverá também visitar o estado 
de Goiás. "São propostas que vamos estudar e 
estou muito favorável à parceria; espero que dê 
tudo certo", completou Roseana Sarney. 

Em relação à parceria para utilização do Por- 
to do Itaqui, o governador de Goiás explicou que 
a construção da Ferrovia Norte-Sul vai proporcio- 

nar uma estrada de ferro de bitola larga com con- 
dições de fazer com que os produtos de Goiás 
cheguem mais rápido ao Maranhão a um preço 
competitivo. 

"A idéia é que a gente tenha um protocolo as- 
sinado aqui. Acho que isso seria muito bom para 
Goiás e para o Maranhão. Utilizar bem a Ferrovia 
Norte-Sul e utilizar melhor ainda as condições 
que o porto oferece", destacou Marconi Perillo. 
Segundo ressaltou Marconi Perillo, a parceria 
também significaria a vinda de empresas impor- 
tantes para colocarem no Maranhão um centro 
de distribuição e industrialização. 

Apoio 
Em relação ao ICMS, o governador goiano 

declarou que o apoio dos governos estaduais é 
muito importante. "A industrialização de alguns 
estados brasileiros tem acontecido á base da re- 
núncia de ICMS para bancar a vinda de empre- 
endedores industriais como forma de compen- 
sação das distâncias entre os nossos estados e 
os estados consumidores. Se não tivermos um 
diferencial no ICMS, com certeza, essas empre- 
sas não vém para os nossos estados, elas não 
agregam valores a nossas matérias-primas, não 
industrializam o nosso estado e. consequente- 
mente, não geram emprego", disse o governador. 

Existe um estudo, de acordo com Marconi 
Perillo, segundo o qual se houver uma mudança 
nas alíquotas interestaduais do ICMS poderá ha- 
ver uma perda de dois milhões de empregos no 
Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste do Brasil. 
A luta é para garantir a validação dos incentivos 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e a não redução da alíquota do 
ICMS de 12% para 4%. 

O secretário de Estado de Fazenda. Cláudio 
Trinchâo, que também é coordenador dos se- 
cretários de fazenda no Confaz, destacou que a 
proposta do governador de Goiás é interessante 
e será avaliada pelo governo. "O que temos hoje 
é uma insegurança jurídica. Os grandes contri- 
buintes, grandes investidores, não fazem inves- 
timentos nas nossas regiões porque não sabem 
quais são as regras daqui a 10, 15 anos. Sem 
uma regra clara ninguém vai fazer investimento, 
e temos por traz disto o risco de perdermos os 
empregos e as rendas que temos", observou o 
secretário. 

Distrito Industrial de 

Porto Franco será ampliado 

O Distrito Industrial de Porto Franco, re- 
vitalizado em 2012, pode ser ampliado para 
atender a demanda de empreendimentos que 
chegam ao município. O assunto foi discutido 
na semana passada durante reunião entre o 
secretário de Estado de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, Maurício Macedo, e o 
prefeito da cidade de Porto Franco, Aderson 
Marinho Filho, que estava acompanhado do 
ex-prefeito e atual procurador geral do Municí- 
pio, Deoclídes Macedo. 

Na reunião, Maurício Macedo, garantiu o 
apoio da Secretaria de Estado do Desenvol- 
vimento, Indústria e Comércio (Sedinc) para 
a realização dos estudos necessários para a 
expansão da área destinada a novos empre- 
endimentos industriais no município de Porto 
Franco. 

De acordo com o secretário, a Sedinc vai re- 
alizar estudos em conjunto com a Prefeitura de 
Porto Franco para ampliação da área do Distri- 
to Industrial visando atender especialmente às 
empresas do setor agroindustrial da região sul 
do estado. 

"Porto Franco é uma região estratégica, 
pois a cidade já possui um grande empreendi- 

mento, que é a Algar, onde está sendo benefi- 
ciada a soja maranhense. Com a ampliação do 
distrito, o estado passa a ter ainda mais condi- 
ções de atender as demandas das empresas já 
instaladas e de receber novos empreendimen- 
tos". destacou o secretário. 

Para o prefeito de Porto Franco, Aderson 
Marinho Filho, a ampliação do distrito vai poten- 
cializar o desenvolvimento econômico da cida- 
de. que já possui grandes empresas em opera- 
ção. "Porto Franco já tem um Distrito Industrial 
implantado e nós estamos buscando esta par- 
ceria com a Sedinc, para viabilizar a ampliação 
desse distrito para que a cidade receba mais 
empresas geradoras de emprego e renda para 
a população da cidade", completou o prefeito. 

Revitalizado em 2012 por meio de parceria 
entre a Sedinc e a Prefeitura, o distrito industrial 
de Porto Franco abriga um dos principais pro- 
jetos de verticalização da cadeia da soja no sul 
do estado, a empresa Algar Agro, que inaugu- 
rou refinaria de óleo de soja ano passado com 
investimentos da ordem de R$ 70 milhões. 

De acordo com o prefeito, Aderson Marinho, 
a empresa já manifestou interesse em ampliar 
sua fábrica dentro do distrito. 
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Secretário Pedro Fernandes e equipe da Seduc reunidos com diretoria da Caema 

O secretário de Estado da Educação, Pe- 
dro Fernandes, acompanhado de sua equi- 
pe técnica, discutiu nesta terça-feira (9), na 
sede da Seduc. com a diretoria da Compa- 
nhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 
(Caema) ações no sentido de reavaliar o gas- 
to consciente de água por toda a secretaria e 
práticas ambientais sustentáveis. 

Pedro Fernandes agradeceu à equipe 
da Caema pela presença e disponibilidade, 
ressaltando a importância do encontro. "É 
interessante que se possa discutir ações 
para o gasto consciente da água, sobretudo 
nas escolas. Além da economia financeira 
que pode ser revertida em investimentos à 
educação, podemos fomentar nos alunos a 
importância da prática de consumo respon- 
sável da água, temática ligada às ações de 
educação ambiental". 

Para João Moreira Lima, presidente da 
Caema. "a iniciativa de propor o encontro e 
discutir o consumo de água da secretaria é 
válida e necessária". Ficou decidida a reali- 
zação de vistorias conjuntas por técnicos da 

Seduc e da Caema nas instalações de esco- 
las e prédios administrativos da secretaria vi- 
sando identificar e resolver possíveis pontos 
de desperdício de água. além da aproxima- 
ção da Caema da Seduc, no sentido de rea- 
lizar ações de conscientização para o consu- 
mo responsável de água. 

Participaram da reunião representando 
a Seduc: os secretários adjuntos de gestão, 
Fernando Silva; das unidades regionais, Ta- 
deu Lima; de planejamento, Livio Corrêa; de 
suporte ao sistema educacional, Consuelo 
Magalhães; de projetos especiais. Concei- 
ção Andrade; de ensino, Leuzinete Pereira; o 
gestor de atividades-meio Pedro Barbosa e a 
superintendente de assuntos jurídicos, Flávia 
Ramos. 

Também pela Caema estiveram presen- 
tes a diretora de gestão, Ivana Sousa; o dire- 
tor de engenharia e meio ambiente. José de 
Ribamar Rodrigues Fernandes; o diretor de 
operação, manutenção e atendimento, Cris- 
tovam Teixeira Filho, e o diretor comercial. 
João Serra. 
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ECONOMIA 

Exportações na safra 2012/2013 somam US$ 100,61 bilhões 

As exportações do agronegócio na safra 
2012/2013, que engloba o período de julho 
do ano passado a junho deste ano, regis- 
traram superávit (exportações maiores que 
importações) de US$ 83,91 bilhões, o maior 
para o período desde o início da série histó- 
rica em 1989. As exportações da safra fica- 
ram em US$ 100,61 bilhões e também foram 
recorde. 

No mês de junho, a balança comercial 
agrícola teve saldo comercial de US$ 7,9 
bilhões. No primeiro semestre deste ano, o 
resultado foi superavitário em US$ 41,26 bi- 
lhões. As informações foram divulgadas na 
segunda-feira (8) pelo Ministério da Agricul- 

tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
O motivo do superávit mensal foram as 

vendas externas no valor de US$ 9,18 bi- 
lhões, que superaram as importações de 
US$ 1,28 bilhão. Entre os produtos que li- 
deraram as exportações, o destaque foi o 
complexo soja. 

O grão, o farelo e o óleo de soja respon- 
deram por 45,6% das vendas externas do 
agronegócio no mês passado, o que eqüiva- 
le a US$ 4,18 bilhões em exportações. Em 
segundo lugar ficou o setor de carnes, que 
exportou US$ 1,27 bilhão. Em terceiro, o 
setor sucroalcooleiro, que vendeu US$ 1,15 
bilhão em produtos para o exterior. 

No período de janeiro a junho, as expor- 
tações ficaram em US$ 49,57 bilhões e as 
compras do exterior em US$ 8,32 bilhões. 
Os produtos agrícolas que encabeçaram as 
vendas foram o complexo soja (US$ 17,31 
bilhões exportados), carnes (US$ 8,13 bi- 
lhões), complexo sucroalcooleiro (US$ 6,24 
bilhões), produtos florestais (US$ 4,66 bi- 
lhões) e, ainda, o grupo cereais, farinhas e 
preparações (US$ 3,02 bilhões). 

De acordo com o Mapa, os cinco setores 
ampliaram sua participação no total expor- 
tado do agronegócio passando de 76,2% no 
primeiro semestre de 2012 para 79,4% nos 
seis primeiros meses de 2013. 
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CNI aposta em crescimento mesmo com retração da industria em maio 

A retração na atividade industrial mos- 
trada por indicadores referentes ao mês de 
maio não representa o inicio de uma tendên- 
cia de queda, avalia o economista da Confe- 
deração Nacional da Indústria (CNI), Marce- 
lo de Ávila, responsável pela divulgação dos 
dados. 

De acordo com Ávila, a entidade atribui a 
interrupção do crescimento a um cenário de 
volatilidade das variáveis envolvidas e man- 
tém suas projeções mais recentes quanto ao 
desempenho da indústria e da economia bra- 
sileira no ano de 2013. 

A estimativa oficial da CNI é que o Produ- 
to Interno Bruto (soma de bens e riqueza pro- 
duzidos) industrial encerrará o ano com alta 
de 1%. Antes, era de crescimento de 2,6%. A 
estimativa de elevação do PIB do pais tam- 
bém foi revista, de 3,2% para 2%. 

De acordo com Marcelo de Ávila, a entida- 
de não vê motivos para alteração das previ- 

sões e por hora não trabalha com a hipótese 
de recessão econômica ou de desempenho 
negativo da indústria. O economista admite, 
no entanto, que o"cenário demanda atenção. 

"No segundo trimestre vai haver cresci- 
mento [da indústria]. O que nos preocupa 
mais é como vai ocorrer o segundo semes- 
tre", destacou. Ávila ressaltou que a indústria 
voltou a acumular estoques, problema que 
havia sido superado no final do ano passado. 

"A dificuldade de consumo das famílias 
continua crescendo. Tem que desovar esses 
estoques e depois vai seguir o fluxo do au- 
mento da demanda", avaliou. O economista 
acredita que a redução dos estoques é pos- 
sível e disse que a CNI não acredita em de- 
missões em massa na indústria. 

Um dos fatores para a retomada do con- 
sumo pode ser o recuo da inflação. "A gen- 
te não acredita que a inflação esteja fora de 
controle. A gente vê uma inflação mais ele- 

vada, mais pressionada. Acreditamos que os 
juros vão continuar subindo [para garantir o 
controle dos preços]", declarou. 

Segundo o economista, a CNI trabalha 
com mais três crescimentos de 0,5 ponto 
percentual na taxa básica de juros da econo- 
mia, a Selic, nas próximas reuniões do Comi- 
tê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central. Isso levaria a taxa, que influencia as 
demais taxas da economia, a encerrar o ano 
em 9.5%. 

Pesquisa sobre indicadores industriais di- 
vulgada na segunda-feira (8) pela CNI mos- 
trou que a atividade industrial perdeu fôlego 
em maio. O número de horas trabalhadas re- 
cuou 3.6% na comparação com o mês ante- 
rior. O faturamento também sofreu retração, 
de 0,5%. O emprego industrial teve queda de 
0.2%. A utilização da capacidade instalada 
da indústria ficou em 82,9% em maio, 0,7 
percentual a menos do que em abril. 

EDUCAÇÃO 

Duração do curso de medicina subirá de 6 para 8 anos a partir de 2015 

O ministro da Educação, Aloizio Mercadan- 
te, anunciou nessa segunda-feira (8) a eleva- 
ção da carga horária dos cursos de medicina 
da rede pública e privada do pais de 6 para 8 
anos de duração. A partir de janeiro de 2015, os 
estudantes que ingressarem nas faculdades de 
medicina terão de cumprir obrigatoriamente um 
ciclo de dois anos da grade curricular no Sistema 
Ünico de Saúde (SUS). Segundo Mercadante, a 
experiência no SUS vai "humanizar" a formação 
universitária. 

A medida foi prontamente criticada por en- 
tidades da classe médica, que consideram que 
ela pode "favorecer a exploração". "Trata-se de 
uma manobra, que favorece a exploração de 
mão de obra. Não se pode esquecer que os es- 
tudantes já realizam estágios nas últimas etapas 
de sua graduação e depois passam de três a 
cinco anos em cursos de residência médica, ge- 
ralmente em unidades vinculadas ao SUS", de- 
clararam a Associação Médica Brasileira (AMB), 
a Associação Nacional de Médicos Residentes 
(ANMR), o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
e a Federação Nacional dos Médicos (Fenam), 
em carta conjunta. 

A alteração no currículo do curso de medicina 
foi divulgada durante a cerimônia de lançamento 
do programa "Mais Médicos", que visa a ampliar 
as vagas de medicina no país e atrair profissio- 
nais para áreas que carecem de atendimento. O 
evento, realizado no Palácio do Planalto, teve a 
presença da presidente Dilma Rousseff. 

"Estamos propondo criar um segundo ciclo 
de graduação. Todos os estudantes de medicina, 
depois dos seis anos de graduação, ficariam dois 
anos trabalhando na saúde popular no SUS", 
disse Mercadante no lançamento do programa 
federal. 

Para realizar o ciclo adicional de formação no 
SUS, informou o titular da Educação, os alunos 
vão receber uma bolsa custeada pelo governo 
federal, além de uma autorização provisória para 
exercício da medicina. As instituições de ensino 
terão de oferecer acompanhamento e supervi- 
são nas especialidades. 

"Eles vão receber bolsa de estudo para fazer 

este trabalhão e esse período poderá ser usa- 
do como residência médica. Ele vai terminar a 
sua formação trabalhando no Sistema Único de 
Saúde, dando sua contribuição, humanizando", 
ressaltou. 

Como a bolsa será paga pelo governo fede- 
ral, durante esse ciclo de estudo os alunos que 
estudarem em universidades privadas deverão 
ficar isentos da mensalidade. 

Mercadante destacou ainda no discurso que, 
para fixar médicos nas periferias de grandes ci- 
dades e no interior das regiões Norte e Nordeste, 
é preciso criar vagas de medicina e residência 
nessas regiões. A meta do Executivo é criar 11,44 
mil vagas em universidades públicas e privadas 
até 2017, com enfoque para as regiões pobres. 

"Não basta abrir cursos de medicina para fi- 
xar o médico na região. É preciso residência mé- 
dica e políticas na área de saúde. De outro lado, 
os estados que concentram grande número de 
residência atraem médicos de outros estados. É 
o caso de São Paulo, que tem baixa oferta de 
curso de medicina, mas muitas residências mé- 
dicas", afirmou Mercadante. 

Em seu discurso na solenidade, o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que a inicia- 
tiva lançada pelo governo federal já foi adotada 
por outros países, gerando "impactos muito posi- 
tivos", como no caso da Inglaterra. 

"O Brasil propõe ao Congresso Nacional que 
a gente adote o modelo inglês para aprimorar a 
formação dos nossos médicos", destacou. 

Autorização temporária 
Ao longo dos dois anos de atividades no 

SUS, o estudante terá uma autorização provi- 
sória para o exercício da medicina. Só após a 
conclusão dessa fase, a permissão será conver- 
tida em inscrição plena no Conselho Regional de 
Medicina. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a 
introdução do segundo ciclo não extingue o in- 
ternato, realizado no quinto e no sexto anos de 
estudo. No internato, o estudante atua em diver- 
sas áreas da rede pública de saúde, como um 
primeiro contato direto com pacientes. 

Segundo a pasta, o ciclo de dois anos exi- 

girá gradativamente maior responsabilidade dos 
estudantes, com o exercício, de fato, de procedi- 
mentos médicos em urgência e emergência. 

Revalida 
Aloizio Mercadante também anunciou uma 

mudança no Exame Nacional de Revalidação 
de Diplomas Médicos, o Revalida, que continu- 
ará a ser exigido de médicos que queiram atuar 
livremente e de forma permanente como profis- 
sionais no pais. De acordo com o ministro, o mé- 
dico estrangeiro que quiser fazer o exame não 
precisará ter feito residência no Brasil, o que é 
atualmente exigido. 

"No edital do revalida que vem agora, o mé- 
dico pode fazer o Revalida sem ter morado no 
Brasil. Que venham ao Brasil todos os médicos", 
enfatizou. 

Conforme o ministro, só não será exigido o 
Revalida dos médicos que optarem pelo registro 
temporário, para ocupar vagas remanescentes 
na contratação do governo para atendimento em 
regiões com déficit de profissionais da saúde. 

Poderão participar do programa os estran- 
geiros que tenham estudado em faculdades de 
medicina com grade curricular equivalente à bra- 
sileira, proficientes na língua portuguesa, que te- 
nham recebido de seu país de origem a autoriza- 
ção para livre exercício da medicina e que sejam 
de nações onde a proporção de médicos para 
cada grupo de mil habitantes é de, pelo menos, 
1,8 médicos para cada mil habitantes. 

Todos os profissionais vindos de outros pa- 
íses serão acompanhados por uma universida- 
de federal. Os municípios inscritos no programa 
terão de oferecer moradia e alimentação aos 
profissionais, além de ter de acessar recursos do 
Ministério da Saúde para construção, reforma e 
ampliação das unidades básicas. 

Os estrangeiros não precisarão fazer o Re- 
valida, mas terão que participar de um curso de 
três semanas, em uma universidade federal que 
tenha aderido ao programa, onde serão avalia- 
das por professores as capacidades técnica e 
de comunicação. Sendo aprovados, eles serão 
inscritos no Conselho Regional de Medicina do 
estado em que vão trabalhar. 
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GRUPO AVALIARA SITUAÇÃO 
DE ANTIGOS HOSPITAIS- 

COLÔNIA PARA PORTADORES 
DE HANSENÍASE 

O Ministério da Saúde instituiu 
um grupo de trabalho com o objetivo 
de elaborar propostas de readequa- 
ção dos antigos hospitais-colônia 
ao funcionamento e organização 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
nas áreas de vigilância, assistência 
hospitalar e atenção básica. A por- 
taria, com a decisão, foi publicada 
na edição desta segunda-feira (8), 
do Diário Oficial da União. 

De acordo com o documento, o 
grupo será formado por represen- 
tantes da pasta, do Movimento de 
Reintegração das Pessoas Atingi- 
das pela Hanseníase, do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde 
e do Conselho Nacional de Secre- 
tarias Municipais de Saúde. 

Em um prazo de um ano, o gru- 
po de trabalho deverá elaborar um 
documento técnico com o diagnós- 
tico da estrutura e do funcionamen- 
to dos antigos hospitais-colônia e 
a situação de saúde dos usuários, 
internados, asilados e moradores. 

O relatório também deverá 
conter propostas para reorganizar 
e qualificar o funcionamento das 
unidades, além de medidas para 
adaptá-las aos parâmetros do SUS. 
O prazo para elaboração do docu- 
mento poderá ser prorrogado, con- 
forme a necessidade. 

Nesse período, deverão ser 
apresentados ao ministério relató- 
rios trimestrais de acompanhamen- 
to e avaliação. 

Preocupado com a necessidade 
de prover o atendimento integral à 
saúde e a integração à comunidade 
das pessoas com hanseníase que 
foram internadas compulsoriamen- 
te em hospitais-colônia, o Ministé- 
rio da Saúde criou, em março deste 
ano. o Programa Academia da Saú- 
de. A iniciativa prevê oferta de ativi- 
dade física, educação alimentar, te- 
atro, música, pintura e artesanato, 
entre outras. 

No Brasil, até a década de 1980, 
a Lei Federal n0 610 de 13 de ja- 
neiro de 1949 recomendava o iso- 
lamento compulsório em colônias 
dos pacientes portadores da han- 
seníase, chamadas na época de le- 
prosários. A situação perdurou até 
1986, quando os antigos hospitais- 
-colônias foram transformados em 
hospitais gerais. 

A hanseníase é uma doença in- 
fectocontagiosa crônica que atinge, 
principalmente, a pele e os nervos 
dos braços, mãos, pernas, pés, ros- 
to, orelhas, olhos e nariz. O tempo 
entre o contágio e o aparecimento 
dos sintomas varia de dois a cinco 
anos. 

Se for diagnosticada precoce- 
mente, o tratamento e a cura po- 
dem chegar a mais de 80% dos 
casos. Em função do potencial in- 
capacitante, a doença é de notifica- 
ção compulsória em todo o territó- 
rio nacional. 

Dados do Ministério da Saúde 
indicam que, em 2012, foram regis- 
trados quase 29 mil casos no país, 
dos quais 1.936 em menores de 15 
anos. A meta da pasta é que, até 
2015, haja menos de um caso de 
hanseníase para cada grupo de 10 
mil habitantes. As regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste do país 
são as que apresentam a maior in- 
cidência da doença. 
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Em coletiva, Jon Jones criticou a postura do brasileiro Anderson Silva 

Uma coletiva realizada na tarde desta ter- 
ça-feira (09) reuniu as duas estrelas prin- 
cipais do UFC 165, que acontece no dia 

21 de setembro, em Toronto, Canadá. Jon Jones 
e Alexander Gustafsson falaram sobre suas ex- 
pectativas para a disputa do cinturão meio-pe- 
sado da organização e comentaram também o 
assunto que sacudiu o mundo das lutas no úl- 
timo sábado: a derrota de Anderson Silva para 
Chris Weidman. 

Jon Jones falou sobre suas impressões com 
a vitória de Weidman e, mais do que isso, decla- 
rou sua opinião em relação á polêmica postura 
de Anderson durante a disputa de cinturão con- 
tra o americano. "Minha reação ao ver Anderson 
perdendo foi; 'Que m...!' É difícil ver um grande 
campeão caindo daquele jeito. Acho que Ander- 
son é magnífico. Tem um dom extraordinário. 
Mas ele abusou de seus dons e desrespeitou 
seu oponente. Os deuses da guerra fizeram ele 

pagar por aquilo. De algum jeito, ele perdeu a 
noção das coisas, e isso custou caro. Mas ele 
ainda é o melhor Anderson Silva que posso ima- 
ginar", declarou o campeão dos meio-pesados. 

Ainda sobre a queda do reino do lutador bra- 
sileiro. Jones afirmou que jamais lutaria de guar- 
da baixa e que o que aconteceu com Anderson 
serve mais do que uma lição para si: serve como 
uma motivação também. 

"Colocar as mãos para baixo como Anderson 
fez contra Weidman foi algo que eu jamais faria 
em uma luta. Me motiv? ver perdendo alguém 
que sempre admirei. É um choque de realida- 
de. Ver o sonho de Chris Weidman se tornando 
realidade me motiva a continuar derrubando so- 
nhos", afirmou o dono do titulo. 

O UFC 165 acontece no dia 21 de setembro 
e contará também com Renan Barão defenden- 
do o titulo dos gaios do evento diante de Eddie 
Wmeland. 

Jô quer acabar com jejum de gols antes 

dos 20 minutos contra Newells 
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Jô quer marcar gols antes dos 20 minutos Iniciais 

O atacante Jô é um dos artilheiros da Li- 
bertadores com seis gols marcados, mas o 
jogador já vive um jejum de quase dois meses 
sem balançar as redes, situação que o atleta 
quer mudar nesta quarta-feira (10), diante do 
Newelfs Old Boys, pela semifinal da Liberta- 
dores. Jô argumenta que será importante fa- 
zer um gol antes dos 20 minutos iniciais, mas 
quer o Galo atuando com paciência. 

"O pensamento é conseguir fazer o primei- 
ro gol em 20 minutos, mas o jogo tem 90. É 
paciência e pressão desde começo", disse Jô, 
confiante em voltar a marcar gols. "Tenho que 
me cobrar. Meu último gol foi contra o Cruzei- 
ro na final. Um atacante não pode ficar tanto 
tempo sem marcar. Uma hora o gol sai. Espero 
que seja na quarta-feira. Todos acreditam em 
mim", declarou. 

Jô já passou por vários clubes importantes 
no Brasil e no exterior, mas afirma que o duelo 
contra os argentinos é um dos mais importan- 
tes da carreira. "Se não é a partida mais impor- 
tante da minha vida, é uma das mais importan- 
tes. Todo mundo precisa de um atacante que 
seja decisivo. Preciso estar concentrado para 
poder fazer a diferença", comentou. 

O avante atleticano afirma que a confiança 
na classificação do Galo é total, mesmo com 
o clube precisando vencer por três gols de 
diferença. "A gente vê no semblante de cada 
um que a confiança é muito grande, sempre 
respeitando o Newelfs. Em casa, temos a tor- 
cida. a força ofensiva, um elenco muito bom. 
Temos que entrar pensando em primeiro fazer 
um gol. depois outro, e ter atenção para não 
tomar gol", concluiu. 

Bayern domina lista dos finalistas ao 

prêmio de melhor da Europa 

A Uefa divulgou nesta terça-feira (09) a lista 
dos 10 jogadores finalistas ao prêmio de melhor 
da Europa na temporada 2012/13. O Bayem de 
Munique domina com quatro indicações: Thomas 
Müller, Ribéry, Robben e Schweinsteiger. 

Messi e Cristiano Ronaldo também estão pre- 
sentes. assim como Bale. do Tottenham, e Ibrahi- 
movic, do PSG. 

Destaque para a ausência de jogadores espa- 
nhóis na lista. O meia Iniesta, do Barcelona, ven- 
cedor do prêmio na temporada passada, não terá 
a chance de defender sua conquista. 

Não há também brasileiros entre os finalistas. 
O jogador que chegou mais perto do TOP 10 foi o 
zagueiro Dante, do Bayem de Munique, que ficou 
na pré-lista de 26 nomes. 

"Fico lisonjeado por ter sido escolhido entre os 
26 melhores jogadores da Europa nessa última 
temporada. Foi uma temporada em que conse- 
guimos conquistar todos os títulos que disputa- 
mos e o trabalho duro deu um grande resultado. 

Bayern de Munique 

É claro que vários jogadores do Bayern estão 
nessa lista, mas fico feliz em ser o único zaguei- 
ro e o único brasileiro a ser escolhido para essa 
lista. Isso mostra que o trabalho feito está dando 
frutos", disse o defensor do Bayem. 

Após saída de Autuori, Vasco marca 

encontro com Dorival Júnior 

tem residência fixa. mas chegará ao Rio de 
Janeiro na quarta-feira para se reunir com a 
cúpula vascaina. 

O nome de Ney Franco, que chegou a 
ser especulado nos últimos dias, sequer foi 
colocado em discussão pela diretoria vas- 
caina. Dorival já passou pelo Cruz-Maltino. 
participando da campanha do Brasileiro da 
Série B em 2009, e teria boa aceitação da 
torcida. 

Na entrevista coletiva da manhã desta 
terça-feira, o diretor de futebol do clube, Ri- 
cardo Gomes, deu pista de que o novo trei- 
nador agradaria ao torcedor vascaíno. 

"Vai ser um bom treinador e que vai agra- 
dar a torcida do Vasco, esse é o nosso prin- 
cipal objetivo. Não vou falar de nomes, mas 
já comecei os contatos. Se não for hoje (ter- 
ça), nesta quarta teremos uma indicação", 
disse Gomes. 

A grande questão a ser resolvida é a par- 
te financeira. Dorival ganhava R$ 400 mil no 
Flamengo, valor distante da atual realidade 
financeira do Cruz-Maltino. Paulo Autuori, 
por exemplo, recebia mensalmente pouco 
mais de R$ 200 mil. 

Dorival é o nome favorito da diretoria 

O Vasco não perdeu tempo para achar 
um substituto para Paulo Autuori, que teve 
seu desligamento oficializado nesta ma- 
nhã, e o favorito é Dorival Júnior. A direto- 
ria cruz-maltina agendou uma reunião para 
esta quarta-feira (10) com o treinador, que 
já passou pelo clube e recentemente estava 
no Flamengo. 

Um contato já foi realizado na segunda- 
-feira e o perfil agrada a diretoria. Ainda não 
foi falado sobre valores e termos de contra- 
to. O treinador está em Florianópolis, onde 

Preços dos ingressos da 

Copa de 20U vazam 

Os ingressos mais baratos para a Copa de 
2014 custarão R$ 120. No início da tarde des- 
ta terça-feira (9), "vazou" no site da Fifa uma 
imagem com a suposta tabela de ingressos 
e preços. O anúncio do preço das entradas, 
que começam a ser vendidas em agosto, ain- 
da não foi feito oficialmente. 

De acordo com a tabela divulgada no 
site, as entradas mais caras para um estádio 
específico custarão R$ 2.500 e as mais ba- 
ratas R$ 120. Na semana passada, o secre- 
tário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, afirmou 
que o Mundial no Brasil teria o menor valor 
cobrado em Copas do Mundo. Mas não deu 
detalhes sobre o bilhete - todas as informa- 
ções serão divulgadas no dia 19, de acordo 
com a entidade. 

Ao afirmar que será o bilhete mais barato 
da história dos Mundiais, a entidade conside- 
rou o valor de meia-entrada para a categoria 
4 para jogos da fase inicial. Ou seja, o ingres- 
so de R$ 120 deve ter meia-entrada de R$ 60, 
mas a informação ainda não foi confirmada 
pela Fifa. 

De acordo com a suposta tabela de pre- 
ços. os ingressos mais baratos são para a ca- 
tegoria 4 da primeira fase da competição, de 
grupos, nas cidades-sede de Cuiabá, Curitiba 
e Natal. Os mais caros, de R$ 2.500, são para 
a categoria 1 no estádio Mané Garrincha, em 

Brasília. 
O Itaquerâo, em São Paulo, que recebe 

o jogo de abertura do Mundial, terá preços 
intermediários de acordo com a tabela. Os 
ingressos da categoria 4, os mais baratos e 
com os lugares menos privilegiados, custarão 
R$ 145. Os mais caros, da categoria 1, ficarão 
em R$ 1.490 no estádio do Corinthians. 

No estádio do Maracanã, que recebe a fi- 
nal da Copa de 2014 no Rio de Janeiro, os 
ingressos são um pouco mais caros que no 
Itaquerâo: R$ 175 o mais barato, da categoria 
4, e R$ 1.840 as entradas da categoria 1. com 
os melhores lugares. 

O Mineirão, em Belo Horizonte, que rece- 
be quatro jogos na primeira fase e um jogo 
das oitavas ou quartas de final, tem entradas 
que vão de R$ 175 a R$ 1.840, os mesmos 
preços nos estádios de Porto Alegre. Recife, 
Salvador e Fortaleza. 

Algum tempo depois do "vazamento", a 
imagem com a suposta tabela de preços para 
a Copa de 2014 foi retirada do ar no site da 
Fifa. Questionada pela reportagem, a entida- 
de não confirma a veracidade dos preços e 
diz apenas que "por um erro técnico, um do- 
cumento de teste foi publicado em uma seção 
errada do site. Os preços dos ingressos para 
a Copa do Mundo da FIFA 2014 serão anun- 
ciados no dia 19 de julho, em São Paulo". 


