
SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2013 

Popular 

hoMicídio ém 

2008 E PRESO 

NO JRABALHO 

1/ \h 

SECRETÁRIO PEDE DESCULPAS 

AO CORREIO POPULAR 

SETRAN 

& 

v 

V 119 

DAS 

• i» 
li* 

■ji 

IMPERATRIZ SEDIOU 0 PRIMEIRO ENCONTRO 

DA JORNADA DE INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA 

TETO DO BRADESCO CAI EM 

CIMA DE FUNCIONÁRIO ^ 

TEATRO HOJE: 

«CREPÚSCULO, 

BOCA DA 

NOITE" 

í** ; 

¥ 



CORREIO Imperatriz-MA 
Sábado, 13 de abril de 2013 .02. 

Em rede social 

Ônibus fica pendurado' 

Um ônibus ficou "suspenso" no muro de uma empresa de veículos, localizada na 
Avenida Duque de Caxias. Centro de Manaus, por volta das 11h desta sexta-feira 
(12). O incidente não deixou feridos. Segundo informações de testemunhas, o mo- 
torista perdeu o controle do veículo ao fazer uma manobra. O veículo não chegou 
a cair na rua porque, de acordo um funcionário da empresa, que não quis ser iden- 
tificado, ficou preso no concreto no momento do incidente. "O carro ficou travado 
no muro e, graças a Deus, ninguém ficou ferido, tivemos apenas danos materiais", 
disse o funcionário. Um guincho foi chamado e resgatou o ônibus. Vandilson dos 
Santos Pereira, de 42 anos, que mora ao lado da empresa, presenciou o incidente. 
Ele contou que, por pouco, não teve o carro destruído. "O local é uma garagem de 
ônibus e o setor de lavagem também é no mesmo local. O lavador foi tentar fazer 
uma manobra ao ligar e acabou causando o acidente, A sorte foi que não atingiu 
os carros estacionados, o meu estava bem ao lado", contou. Segundo o analista 
contábil, os destroços do muro também não causaram prejuízos aos carros. 

Pai registra B0 

A publicação, que 
não tinha o nome 
da estudante, foi 
postada na noite 
de quarta-feira (10) 
antes mesmo de a 
nota ter sido distri- 
buída aos alunos e 
recebeu diversos 
comentários de cole- 
gas da professora e 
de outros alunos que 

reconheceram a autora da prova pela letra. Na manhã desta sexta-feira 
(12), o pai da estudante foi à delegacia registrar boletim de ocorrência 
contra a professora e afirmou que deverá mover uma ação judicial por 
injúria e difamação. "Minha filha não sofreu provocações, mas criou-se 
uma situação desconfortável. Quero que ela responda criminalmente 
pelo que fez porque acho que não foi uma atitude correta", afirmou o 
empresário Alex Bueno, pai da estudante. Além da prova da aluna, a 
professora postou outras respostas erradas de alunos com comentá- 
rios como 'Sério... essa foi de doer!'. O caso foi notado na noite de 
quinta-feira (11), quando uma amiga da estudante viu a imagem e re- 
conheceu a letra da colega. "Depois disso, a gente entrou no facebook 
dessa professora e realmente estava lá a prova dela postada. Também 
já tinha outros alunos e amigos dela (professora) fazendo comentários 
sobre isso". Segundo ele, a escola se prontificou a tomar providências 
com relação ao caso. 
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Fotos de presos se divertindo na internet e em videogames, além es- 
tarem fumando cigarros, que aparentemente são de maconha, foram 
postadas em redes sociais, como o Facebook. A descoberta ocorreu 
na tarde desta quinta-feira (11), quando um agente penitenciário aces- 
sou o site de relacionamento e viu a festa dentro de uma das celas da 
Penitenciária Central do Estado, no bairro Pascoal Ramos, em Cuia- 
bá. Segundo o Sistema de Administração de Penitenciárias do Estado, 
possivelmente as fotos foram postadas a partir de telefones celulares, 
pois os equipamentos são mais fáceis de serem introduzidos dentro 
dos presídios. Um dos presos que aparece com o perfil atualizado no 
Facebook cumpre pena de 16 anos por duplo homicídio ocorrido no 
parque Cuiabá, em 2009. A informação foi confirmada pela Sejudh 
(Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos), na tarde desta 
sexta-feira (12). Os acusados estão sendo identificados. 

PSF Vila Nova 

O coordenador da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) Anderson Nascimento, informou que devido à demanda a secretária 
Conceição Madeira (Saúde) determinou que a Unidade Mista de Saúde da Grande Vila Nova volte a funcionar à noite. O atendimento, voltado 
para pequenos casos, tinha sido interrompido depois da inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)."Vamos fazer alguns ajustes e 
brevemente a unidade vai voltar a funcionar no turno noturno", disse o coordenador. Anderson Nascimento informa ainda que o atendimento na- 
quela unidade de saúde se tornou referência para os moradores daquele lado da cidade. "Funcionamos normalmente todos os dias, de domingo a 
domingo, das 07h da manhã às da 07h da noite; com oferta de consultas, avaliações, exames e até pequenas cirurgias", informa. Novidade - Uma 
novidade na unidade, segundo Anderson Nascimento, é que lá o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da próxima semana "além 
dos serviços oferecidos diariamente, terão a disposição exames de eletrocardiograma (ECG)" ressalta. 

COLUNA □□ SANCHES 
Edmilson Sanches 

FORTUNATO BANDEIRA 
Na edição de ontem esta coluna trouxe in- 
formações sobre a recondução de Fortunato 
Bandeira à Prefeitura de Imperatriz, em 12 
de abril de 1934. A seguir, um pouco mais 
sobre esse político, que foi o que mais vezes 
esteve à frente do Poder Executivo impera- 
trizense. 
Fortunato Rebelo Bandeira foi três vezes 
prefeito nomeado e duas vezes intendente. 
Em cinco mandatos, foi quem mais vezes 
administrou Imperatriz. Foi vereador, eleito. 
Governou a cidade, nomeado, de 15 de 
junho de 1931 a 30 de novembro de 1933; de 
12 de abril a 15 de agosto de 1934; e de 10 
de julho de 1935 a 11 de abril de 1936. Suas 
nomeações foram feitas pelos interventores 
Astolfo de Barros Serra (uma vez) e Antônio 
Martins de Almeida (duas). 
Foi eleito intendente em dezembro de 1904, 
após disputar o cargo com João Pereira 
Lima. Tomou posse em 1o de janeiro de 
1905. Reeleito em dezembro de 1906, tomou 
posse em 1o de janeiro de 1907. Foi eleito 
vereador em dezembro de 1912 e tomou 
posse em 1o de janeiro de 1913. 
Em seu primeiro mandato de prefeito nomea- 
do, remeteu balancetes mensais ao governo 
do estado, solidarizou-se com o interventor 
federal interino Amerino Warnick, promoveu 
limpeza nas ruas, na ponte do ribeirão Ca- 
cau - que se achava coberta de mato -, no 
cemitério e no matadouro públicos. Também, 
por decreto, criou agências fiscais no muni- 

cípio - a primeira na sede, até o limite com 
o estado do Pará; a segunda no lugar Lago, 
compreendendo Santo Antônio e Ressaca: a 
terceira, em Montes Altos; a quarta, no lugar 
Morro do Chapéu; a quinta, no lugar Bela 
Estrela. 

VALTER ROCHA 
Dia 14 de abril, 
em 2005, marca 
o falecimento, em 
Imperatriz, do es- 
critor Valter Rocha 
de Andrade. Ele 
tinha 73 anos e 
era portador do 
Mal de Alzheimer. 
Completaria 74 
anos em 24 de 
abril. Nos dias 
anteriores à sua 
morte desenvol- 
vera pneumonia. 

O enterro foi dia 15 de abril de 2005, às 10 
horas, no cemitério "Jardim das Rosas". O 
falecimento de Valter Rocha ocorreu por 
volta das 11h30, em sua residência, na rua 
Rio Branco, 475 (centro), onde o corpo foi 
velado. Ele deixou viúva Maria Mirta e três 
filhos - Glauber Rocha, Albertina Luana 
e Valéria Andrade, esta a primogênita, que 
em 2005 morava em Belém. A Academia 
Imperatrizense de Letras, com a qual Valter 
Rocha colaborou por muito tempo, dedicou 

em sessão um momento e um registro de 
pesar. Na época, uma comitiva de acadê- 
micos, constituída do presidente Edmilson 
Sanches, do vice-presidente Agostinho 
Noleto, do diretor Gilmar Pereira, do presi- 
dente eleito Luís Carlos Porto e os membros 
Jurivê de Macedo e Vito Milesi, apresentou 
as condolências aos familiares, oportunidade 
em que se lembrou a participação de Valter 
Rocha na vida cultural, política e social de 
Imperatriz. 
Valter Rocha nasceu em Uruoca, município 
do Estado do Ceará com 13 mil habitantes e 
696 quilômetros quadrados. Morou em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, onde conheceu 
intelectuais do porte de Jorge Amado, Dias 
Gomes, Dalcídio Jurandir, Valério Konder 
(médico saniíarista), Cândido Portinari (pin- 
tor) e outras personalidades de destaque na 
política e na cultura. Foi um dos resistentes 
ao golpe de 1964, por conta do que perdeu o 
emprego de auxiliar de enfermagem. 
Estava há 17 anos em Imperatriz, aqui fun- 
dando o Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
e concorrendo ao mandato de vereador. 
Publicou diversos livros: "Castro Alves, o po- i 
eta da liberdade": "Sabor de Vida: Memória. | 
Crônicas e Cartas"; "Gritos e Louvações, em 
Prosa e Verso"; "Uruoca: Homens & Coi- 
sas" e "O Poeta na senda da dramaturgia", 
este seu último lançamento. Em setembro 
de 2002, a Câmara Municipal conferiu-lhe 
o titulo de "Cidadão Imperatrizense", pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade. 
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- ATÉ A ÁGUA 
O vereador Fidelis Uchoa pediu a pa- 
lavra durante a Jornada de Integração 
Legislativa e fez um pronunciamento 
dizendo que aquele evento poderia ter 
sido realizado na Câmara Municipal, que 
possui estrutura no mesmo nível do au- 
ditório do hotel onde o evento foi realiza- 
do. A atitude teria economizado dinheiro. 
Segundo o vereador, o hotel dificulta o 
acesso da população e a Câmara não, o 
cidadão já tem costume de participar dos 
eventos que acontecem nela. A despesa 
do evento foi tão alta que até a água foi 
trazida de São Luís. 

- PEGARAM FALTA 
Três vereadores não estiveram presen- 
tes na Jornada: Carlos Hermes (PCdoB), 
Aurélio (PCdoB) e Rildo Amaral (PDT). 
Carlos Hermes justificou sua ausência 
através da rede social Facebook dizendo 
que se encontrava na capital do estado, 
São Luís, onde participou de uma reu- 
nião com o Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação Pública do Maranhão (Sin- 
proesemma). Na reunião, seria decidida 
a nova direção estadual do sindicato. Os 
outros dois vereadores não justificaram 
a ausência. 

- FALTOU RESPEITO 

Durante a manhã desta sexta-feira (12), 
uma repórter deste veículo de comunica- 
ção passou por uma situação constran- 
gedora ao entrevistar o prefeito Madei- 
ra. Ao fim da entrevista o prefeito ainda 
disse que o Jornal Correio Popular era 
um 'jornalzinho alternativo'. Este impres- 
so jamais faltou com respeito para com 
o prefeito da nossa cidade, como não 
somos uma imprensa vendida, sempre 
mostramos os dois lados da moeda, 
mostrando as críticas e também os elo- 
gios. quando eles cabem. Sem forçar 
nenhuma situação, seja de denúncia 
ou de 'puxação de saco'. Este é o jornal 
que erroneamente o prefeito chama de 
mídia alternativa. O jornal que leva in- 
formação à gente dos bairros da nossa 
cidade. Aqui nos cabe apenas pedir que 
o prefeito explique o que ele quis dizer 
com 'alternativo'. Estamos aqui cedendo 
este espaço para que Vossa Excelência 
se esclareça também com os leitores do 
jornal. 

- PRESSÃO 
Recebemos uma denúncia de que al- 
guns diretores de escolas do municí- 
pio estão realizando reuniões para que 
aqueles professores que decidirem ade- 
rir à greve se manifestem assinando uma 
ata. A atitude nada mais serve do que 
para pressionar os professores recém- 
-concursados a não aderir à greve por 
risco de perderem seu cargo público. Os 
professores que acabaram de ser cha- 
mados para ocupar o cargo ainda estão 
passando pelo período probatório que 
tem a duração de dois anos. 

-GROSSO 
Um vereador da bancada de apoio ao 
governo disse que os professores são 
vagabundos, que só querem a greve pra 
poder bater perna na rua. Muito cuidado 
com suas palavras vereador, estamos de 
olhos e ouvidos atentos! 

- PAPEL HIGIÊNICO 
O aumento que o município quer dar ao 
vale ticket dos professores é tão peque 
no, mas tão pequeno, que nem dá pra 
comprar um papel higiênico de quali 
dade. Os professores estão dizendo 
que com esse dinheiro vão ter que usar 
aquele papel higiênico de posto de estra 
da, ruim e grosso. 
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►ASSALTO A DEPUTADO 

Acusado é indiciado por cinco crimes 

Antônio Pinheiro 

Um dos acusados de fazer parte do ban- 
do que assaltou, na noite de quinta-feira 
(11), o deputado federal do Tocantins, 

Osvaldo Reis - crime ocorrido entre as cidades 
de Augustinópolis e Buriti, em que levaram a 
caminhonete e a quantia de R$ 100 mil - foi 
indiciado por cinco crimes no dia de ontem 
(12), na Delegacia de Polícia de Augustinópo- 
lis. Quando o acusado foi preso, na barreira 
policial da ponte Dom Afonso Felipe Gregory, 
apresentou uma habilitação com nome falso, 
como sendo Thiago Mariano Pereira dos San- 
tos, sendo que o nome verdadeiro é Gil Ange- 
lis Cruz Sousa, 30 anos. 

Gil Angelis mentiu quando falou que era de 
Imperatriz e que morava na Vila Nova. Ele é 
natural de Santa Luzia do Paruá e fugitivo da 
cadeia de Araguaina, onde cumpriu prisão por 
assalto. Durante todo dia de ontem, ele pres- 
tou depoimento ao delegado Eduardo Artiaga, 

acompanhado do seu advogado. 
O delegado informou que o veículo Meriva 

preto que estava em poder de Gil não tem ne- 
nhum registro de roubo ou furto, o automóvel 
pertence a uma mulher da cidade de Teresina. 
Ontem, o veículo foi periciado em Augustinó- 
polis e a caminhonete Hilux branca de placa 
JEV-9991-Brasilia-DF foi entregue ao deputa- 
do federal do Estado do Tocantins. 

Com Gil, a policia só encontrou a quantia 
de R$ 2,00, sendo que o valor em dinheiro le- 
vado do deputado teria sido R$ 100 mil. Até 
ontem, às 18 horas, nenhum dos outros envol- 
vidos no assalto tinha sido preso. 

Depois de ouvir Gil Angelis, o delegado 
Eduardo Artiaga autuou o mesmo pelos cri- 
mes de uso de documentos falsos, artigo 380, 
roubo qualificado, artigo 157, inciso 2, 1 A 5, 
quadrilha armada, artigo 228 e resistência à 
prisão, artigo 329, todos do (Código Penal Bra- 
sileiro). O delegado informou que as buscas 
ao restante do bando continuam. Delegado Eduardo Artiaga 

Ônibus da YBLé 

apreendido pelaSetran 

Carro fica destruído em 

colisão com uma árvore 

O veículo da empresa foi multado e levado para o pátio da Setran 

Daniel Sena 

Por volta das 16 horas da tarde de ontem, 
sexta-feira (12), um ônibus da empresa VBL, 
que tem concessão municipal para realizar o 
transporte público de Imperatriz - MA, cau- 
sou um pequeno acidente no Centro, em fren- 
te à Praça de Fátima, que é um trecho com 
grande movimentação de veículos e pessoas. 

O acidente causou transtornos não só 
para as partes envolvidas, mas também ao 
fluxo do trânsito naquela parte da cidade, 
pois afetou todos que por ali passavam e 
também as vias principais, como a Avenida 

Dorgival Pinheiro. 
O motoqueiro envolvido tentou entrar em 

acordo com o motorista do ônibus para que 
ele pagasse o pequeno dano causado, mas 
houve uma recusa e logo chegaram os guar- 
das da Setran, que constataram que a situa- 
ção do ônibus era irregular. 

Segundo o guarda de trânsito, o ônibus 
estava totalmente irregular, as placas, além 
de serem de outro estado da federação, de- 
veriam ser vermelhas, mas estavam pintadas 
de cinza. O motorista não tinha os documen- 
tos do veículo e ainda transitava por uma via 
proibida para os ônibus de linha. 

O rapaz que conduzia o veiculo tem 17 anos 

Duas pessoas ficaram feridas após a co- 
lisão de um carro com uma árvore em frente 
ao Centro de Saúde Nova Imperatriz, na rua 
Sousa Lima. O choque aconteceu por volta 
das 16h desta sexta-feira (12). 

De acordo com testemunhas, havia três 
pessoas no carro. O rapaz que conduzia o 
veiculo tem 17 anos. Os passageiros tam- 
bém são menores de idade: K.B.S, de 16 
anos, e F.L. S, de 15 anos. foram levados 
ao Hospital Municipal de Imperatriz. O perito 
Emerson Carlos comenta que eles usavam 
o cinto de segurança e, por isso, não houve 

vítimas fatais. Com a pancada, o airbag foi 
acionado. 

De acordo com o sargento Castro, o Fiat 
Uno Way, com placa de São Luís, pertence a 
uma empresa. O carro estava nas dependên- 
cias do Lava Jato Moura quando foi retirado 
pelos menores sem a autorização do respon- 
sável. Um deles trabalha naquele local. 

O perito comenta, ainda, que o caso deve 
ser encaminhado à Delegacia de Roubos e 
Furtos. "Não podemos considerar acidente 
de trânsito, pois não há outro veículo envol- 
vido", explica. (Alda Queiroz) 
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Justiça mantém suspensão 

do reajuste da tarifa de água 

Uma ação conjunta do Serviço de Inteli- 
gência da Policia Militar, com apoio de equi- 
pes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), 
culminou com a prisão de três pessoas sus- 
peitas de envolvimento com o tráfico de dro- 
gas. homicídios e outras práticas criminosas 
na Região Metropolitana. Na ação, foi dado 
cumprimento, ainda, a um mandado de pri- 
são, expedido pela 6a Vara Criminal de São 
Luís. 

Durante incursões realizadas nesta sexta- 
-feira (12). para averiguar as denúncias da 
circulação de tráfico na região do bairro Santa 
Eflgênia, a guarnição da PM efetuou a prisão 
do casal Walisson Luís Rodrigues dos San- 
tos, conhecido como Auau, 27 anos, e a com- 
panheira Cassinaria Carneiro, 22. 

Com a dupla foram apreendidos dez pa- 
pelotes, sendo cinco de crack, cinco de cocai- : 
na e uma quantidade de maconha. Eles foram 
autuados por tráfico e associação pelo dele- 
gado titular da Delegacia de Roubos e Furtos, 
Rodson Almeida. .1 Év ffl 
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Em rondas no bairro Santa Tereza, área 
da Mauro Fecury, os policiais militares pren- 
deram Wenderson Campos Oliveira, o Thu- 
Ihama. Com ele foi apreendido uma pistola 
calibre 380 e 38 frascos de uma substância 
conhecida por loló. 

Thulhama já responde por dois crimes de, 
homicídios e é suspeito de envolvimento em 
assaltos na área do centro da cidade. Ele foi 
autuado em flagrante por tráfico de entorpe- 
centes e porte ilegal de arma de fogo. 

Os policiais cumpriram o mandado de pri- 
são preventiva em desfavor de Wenderson 
Costa Dias, o Babão, 28 anos. A prisão ocor- 
reu durante rondas realizadas no Bairro Fu-; 
macê. Segundo a polícia, ele já foi indiciado 
pór envolvimento em urri assalto na 6a Vara 
Criminal da capital. De acordo com o titular da 
DRF, há indícios do envolvimento de "babão" 
em alguns homicídios na capital. 

Após serem autuados, eles foram condu- 
zidos à Penitenciária de Pedrinhas, onde per- 
manecerão detidos à disposição da Justiça. 

Os desembargadores da 1a Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado mantiveram 
a suspensão de reajuste da tarifa pela Com- 
panhia de Saneamento Ambiental (Caema) 
que seria cobrada nas faturas de consumo 
de água e esgoto a partir de 1° de janeiro de 
2013. 

A cobrança já havia sido suspensa limi- 
narmente em dezembro de 2012, pelo juiz 
Carlos Henrique Veloso, da 2a Vara da Fa- 
zenda Pública, com multa de R$ 10,00 por 
cada consumidor que tenha sua fatura altera- 
da além do índice inflacionário. 

O pedido foi ajuizado pelo Ministério Pú- 
blico Estadual (MP) em ação civil pública que 
firmou com a Caema Termo de Ajustamen- 
to de Conduta (TAC) frente ao anúncio, em 
2011, do reajuste tarifário de 87,36% na faixa 
de consumo residencial, a partir de 1° de ja- 
neiro de 2012. 

Com o TAC ficou estabelecido que o re- 
ajuste ocorreria de forma escalonada, sob a 
condição de a Caema implementar uma série 
de políticas públicas voltadas para a melhoria 
do serviço de saneamento básico no Estado. 

Segundo a ação, a empresa não concluiu 

nenhuma das obras e não efetivou as melho- 
rias a que se comprometera no TAC, continu- 
ando os consumidores sujeitos a dificuldades 
no abastecimento de água, de forma que não 
poderiam se submeter a um segundo reajuste 
tendo em contrapartida uma má prestação de 
serviço. 

Em recurso, a Caema pediu a suspensão 
da liminar e permissão para aplicar o reajuste 
tarifário, alegando que o não reconhecimento 
desse direito causaria paralisação das obras 
da Companhia e lesão a toda a população do 
Estado, que poderia ter o abastecimento pre- 
judicado ou inviabilizado, além do desequilí- 
brio financeiro e o risco de falência causado 
à empresa. 

O relator do recurso, desembargador Klé- 
ber Costa Carvalho, manteve a decisão do 
magistrado e entendeu que a Caema supos- 
tamente descumpriu todos os termos do TAC 
firmado com o MP, ante as demonstrações 
de obras inacabadas de sua responsabilida- 
de. Ele ressaltou que o aumento acarretaria 
imediato impacto no orçamento das famílias 
e empresas maranhenses, elevando o custo 
de vida e produção. 
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Secretário esclarece denúncia sobre publicações 

Hyana Reis / Welbert Queiroz 

Em denúncia anônima ao Jornal Correio 
Popular, um cidadão informou que a 
Secretaria de Meio Ambiente não es- 

taria aceitando as publicações de avisos, edi- 
tais e licenças veiculadas neste impresso. Ao 
ser questionado sobre o assunto, o prefeito 
Sebastião Madeira disse que ele é quem es- 
colhe onde serão feitas as publicações. 

"O Progresso, pelo que eu sei, foi indicado 
ou recebeu do Tribunal de Contas do Estado 
o título de Diário Oficial do Município. Então, 
eu publico no Progresso, no jornal O Estado 
e no Diário Oficial do Maranhão", disse o pre- 
feito de Imperatriz. 

Com preço acessível e dois anos de fun- 
dação, o Jornal Correio Popular cada vez 
mais faz parte do cotidiano das pessoas e 
tem se colocado no cenário de Imperatriz 
como o jornal de maior circulação do municí- 
pio, mas o prefeito desconsidera a aceitação 
da população. "Eu sou obrigado a publicar em 
um jornal, e publico no jornal que tem tradi- 
ção. Ninguém me garante isso no Correio Po- 

pular", declarou o prefeito Sebastião Madeira. 
O Jornal Correio Popular já conta com 

várias publicações de avisos, comunicados, 
editais e licitações durante os seus dois anos 
de existência. 

RETRATAÇÃO 
Para falar sobre o assunto, a equipe en- 

trou em contato com a Secretaria de Planeja- 
mento Urbano e Meio Ambiente (SEPLUMA) 
que prestou esclarecimentos sobre a denún- 
cia. "Tendo chegado ao nosso conhecimento 
de que nesta secretaria houve a informação 
de que os avisos, editais ou licenças emana- 
das desta mesma secretaria não poderiam 
ser publicizadas através do "órgão" Jornal 
Correio Popular, em sendo verdadeiro, trata- 
-se de um equívoco, porque é considerado 
um jornal de grande circulação em Impera- 
triz", respondeu o secretário José Cleto de ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^^^KI^KÊÊÊÊÊttÊBÊÊ 
Vasconcelos. 

Cleto ainda acrescentou e reafirmou que O SecreWrf0 dlz ^ue 0 W* ocorreu foi um equívoco e que as publicações podem ser realizadas 
jornal está em igualdade com os demais veí- entendimento no que se diz respeito à sua cir- seja no O Progresso, O Estado do Maranhão, 
culos. "Por isso, repito, em sendo verdadeiro, culação. Ele está em igualdade de condições O Imparcial ou qualquer outro considerado de 
peço desculpas para o jornal e reafirmo o bom com qualquer outro que circule em Imperatriz, grande circulação", retratou-se. 

Parte do teto de agencia bancaria 

cai e deixa uma pessoa ferida 

Imperatriz sediou o primeiro encontro 

da Jornada de Integração Legislativa 

. ■ i 
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A Jornada de Integração promoveu o encontro entre deputados e vereadores 

Parte do teto da Agência Bradesco caiu 

Por volta das 14h desta sexta-feira (12), 
parte do teto da Agência Bradesco que fica 
na rua Godofredo Viana caiu e deixou uma 
pessoa ferida. Identificado como Manoel Ro- 
drigues Oliveira, de 55 anos, o homem traba- 
lhava nas dependências do prédio. 

A Defesa Civil condenou a estrutura do 
banco, que apresentava rachaduras nas pa- 
redes. As obras de reparação começaram 
dentro do prazo estipulado. No entanto, não 
houve o isolamento do local e os funcionários 
ainda atendem aos clientes. 

Segundo o flanelinha Francisco Wagner, 
Manoel não usava capacete. Com um braço 
quebrado e um corte na orelha, ele foi aten- 
dido pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital 
Municipal (Socorrão). 

O pedaço de forro que despencou fica pró- 
ximo aos terminais de atendimento dos caixas 
eletrônicos. Após o acidente, várias pessoas 
ainda realizavam transações bancárias. O 
espaço foi isolado com uma fita. Nenhum re- 
presentante do Bradesco foi autorizado a dar 
informações. 

Bruna Ferreira passava pelo local quando 
viu a movimentação. Muitas pessoas se acu- 
mulavam dentro da agência e nas calçadas. 
"Sou cliente do Bradesco e não concordo com 
essa postura de reformar o prédio sem parar 
o atendimento. Isso é risco para todos nós", 
afirma. (Alda Queiroz) 

Hyana Reis 

Deputados estaduais e vereadores de Im- 
peratriz se reuniram ontem (12) no Hotel Po- 
seidon durante o primeiro encontro da Jorna- 
da de Integração Legislativa. O evento busca 
a integração dos representantes políticos com 
o objetivo de fortalecer o poder legislativo por 
meio de trabalhos conjuntos e parcerias. 

A jornada promoverá encontros em 18 
municípios da região tocantina. O primeiro 
ocorreu em Imperatriz, onde os participantes 
tiveram a oportunidade de assistir palestras 
sobre normas técnico-legislativas, regimen- 
tos das Casas de Leis, repasse do executivo 
com cálculos e limites constitucionais, entre 
outros assuntos. 

Esse evento é de autoria do deputado es- 
tadual e presidente da Assembléia Legislati- 
va, Arnaldo Melo. Ele afirma que a proposta 
da Jornada de Integração Legislativa é "tra- 
balhar em numa relação convergente e bus- 
car parcerias entre os representantes". Ainda 
destaca que os encontros também pretendem 
fortalecer os legislativos estadual e municipal. 

Para o Deputado Léo Cunha, o encontro 
permite desenvolver melhor o trabalho le- 
gislativo, "a integração entre os vereadores 
e deputados permite que exerçamos melhor 

a nossas funções, e quem se beneficia é o 
povo. Temos que continuar esse trabalho, 
pois vejo como é importante a necessidade 
dessa parceria". 

O vereador Marco Aurélio também des- 
taca a importância da parceria, "para desen- 
volvermos um bom trabalho, é preciso estar 
aliado com os deputados e vice-versa, pois 
todos nós trabalhamos para o bem do povo". 

Já o Prefeito Sebastião Madeira ressal- 
tou os assuntos debatidos durante os encon- 
tros, que arrecadam mais conhecimento aos 
legisladores. "É muito positivo a Assembléia 
Legislativa promover esse seminário, pois 
capacita os vereadores de todo o Maranhão. 
A Assembléia Legislativa usa sua estrutura e 
seus técnicos, dando as melhores condições 
para eles atuarem de forma mais efetiva". 

Outros encontros- Depois de Imperatriz, a 
Jornada de Integração hoje (13) será realiza- 
da em Açailândia. Em seguida, dirige-se para 
as cidades: Caxias (19/04); Codó (20/04); 
Balsas (26/04); São João dos Patos (27/04); 
Barra do Corda (03/05); Presidente Dutra 
(04/05); Zé Doca (17/05); Santa Inês (18/05); 
Chapadinha (31/05); Itapecuru Mirim (01/06); 
Pedreiras (07/06); Bacabal (08/06); Pinheiro 
(14/06); Viana (15/06); Barreirinhas (21/06) e 
por fim a capital São Luís (22/06). 

Sâo Rafael promove palestra motivacional para funcionários 

Carla Dutra 

Durante dois dias, quinta (11) e sexta-fei- 
ra (12), funcionários do Hospital São Rafael 
se reuniram para participar da palestra mo- 
tivacional, intitulada Risiliência e Liderança. 
O evento foi destinado para equipe de 220 
funcionários, desde serviço geral à função 
de enfermeiros. 

Com o objetivo de provocar uma cons- 
cientização e motivar o desempenho dos 
trabalhadores em suas respectivas funções 
e na vida pessoal, a palestra abordou as- 
pectos que podem prejudicar o desempenho 
da equipe diariamente, como problemas em 
casa, e focou o ato de ter um objetivo central 
para alcançar um sonho. De acordo com Lu- 

cilia Baron, administradora do Hospital São 
Rafael, essa palestra é a forma de levar a 
equipe a ter amor pelo que faz, "nós promo- 
vemos essa palestra para que eles tenham 
motivos e desempenhem melhor o trabalho", 
explica. 

"Acredito que as pessoas só conseguem 
desenvolver seu trabalho de forma motivada 
se tiver motivo na vida", afirma a palestran- 
te Marcelli Alves, que diz que o ser humano 
é sistêmico, pois não consegue passar por 
uma série de problemas pessoais e chegar 
no ambiente de trabalho se desligando de 
tudo, mesmo que mantenha sua posição 
profissional. "A intenção da palestra é moti- 
var para vida e, consequentemente, ter um 
resultado maior no trabalho". 

Outro ponto citado pela palestrante é a 
forma dos funcionários terem resiliência no 
momento de enfrentar desafio na vida, que é 
a capacidade que as pessoas têm de supe- 
rar desafios. Marceli Alves, além da palestra, 
exibiu um vídeo que mostra superação de al- 
gumas pessoas diante de algumas dificulda- 
des, como é o caso de problemas físicos. Ela 
também promoveu algumas dinâmicas. 

Focar em sonhos foi uma das estratégias 
da palestrante para motivar os funcionários 
a sempre acreditarem e não desistirem, no 
meio do caminho, dos seus sonhos. "É com- 
provado. Quando o ser humano não tem so- 
nho e esperança, ele produz menos, porque 
ele não tem objetivo. Então, uma pessoa que 
quer produzir e chegar a algum lugar, tem 

que ter objetivos e sonhos definidos", garan- 
te Marcelli. A palestrante motivacional cita 
quatro dicas para as pessoas se darem bem 
no trabalho e em qualquer objetivo que têm 
na vida, "ele tem que ter amor, ter um bom 
relacionamento com a família, fé e amar a 
si mesmo". 

O funcionário, Valmir Oliveira, se diz sa- 
tisfeito com a palestra motivacional, que está 
ajudando tanto para seu convívio familiar, 
como para desenvolver um bom trabalho no 
hospital. Ele acredita que quando a pessoa 
tem um sonho, consequentemente tem ob- 
jetivos na vida. "Quando a pessoa tem um 
norte a seguir na vida, tudo fica mais fácil 
e isso ajuda no seu dia a dia profissional e 
familiar", assegura Valdir. 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Sábado, 13 de abril de 2013 .05 

Gemi 

► "CREPÚSCULO, BOCA DA NOITE" 

Reestreia hoje no teatro Ferreira Gullar 

Imperatriz participa de competição 

estadual de Basquete de Rua 

Em Janeiro, o público lotou o teatro na estréia do espetáculo 

Welbert Queiroz 

A saga besteirol está de volta, o espetácu- 
lo "Crepúsculo, Boca da Noite" reestréia 
nos palcos do Teatro Ferreira Gullar. A 

reestreia marca e confirma mais um sucesso 
da companhia de teatro Okazajo, que realiza 
as últimas apresentações da peça, hoje, 13, e 
amanhã. 14 de abril, em duas sessões, às 19 
e 21 horas. 

"Crepúsculo, Boca da Noite" é mais um es- 
petáculo da companhia que traz a marca de 
sucesso, tanto de público, quanto de crítica. A 
história satiriza o sucesso de bilheteria do ci- 
nema americano "Crepúsculo". Segundo o es- 
critor e produtor da peça, Rogério Benício, na 
sátira é retratada uma típica escola da região 
com alunos clássicos, que se misturam com os 
típicos alunos de filmes americanos. 

"Nossa expectativa é que as pessoas que 
não assistiram da última vez assistam dessa 
vez, e que o humor do Okazajo sempre traz 
novidades, mesmo que seja em um espetá- 
culo de texto e que nossas reapresentações 
sempre trazem surpresas, portanto, quem as- 
siste novamente sempre tem um gostinho de 
novidade", disse Rogério. 

Dirigido por Rogério Benício e Whallassy 
Oliveira, com direção executiva de Wanderson 

Bandeira, o espetáculo apresenta o regionalis- 
mo, marca carimbada da companhia, que faz 
uso da sátira e humor para divertir o público. 
Na estreia, em janeiro, o espetáculo bateu 
todos os recordes de bilheteria com filas que 
viravam o quarteirão do teatro para assistir o 
espetáculo, esse também foi o motivo para a 
reapresentação. "Vamos reapresentar devido 
ao sucesso da estreia e pedidos público", de- 
clarou Rogério. 

"CREPÚSCULO, BOCA DA NOITE" 
Na versão do Okazajo, uma jovem vinda 

de Teresina do Piauí para Imperatriz se apai- 
xona pelo jovem vampiro Eduard, que vive em 
Imperatriz, pois é a cidade sem sombra, e os 
vampiros do espetáculo não podem ser visto 
nas sombras. 

A montagem conta também com uma dire- 
tora completamente louca que não se importa 
com o desempenho da escola, muito menos 
com o comportamento dos alunos. Na trama, 
vemos referências ao bullying praticado por 
personagens patricinhas que humilham uma 
garota "feia e mal vestida". 

A peça tem indicação para maiores de 12 
anos. A companhia convida a população para 
se divertir e garante: "É comédia do início ao 
fim!". 

A equipe "Basquete Itz" representa Imperatriz na competlçáo 

Hyana Reis 

Evento incentiva micro 

e pequeno empresário 

Carla Dutra 

Na próxima quarta-feira (17), a Federa- 
ção das Indústrias do Estado do Maranhão 
(FIEMA), em parceria com a Associação 
Comercial e Industrial de Imperatriz (ACM), 
promove o 11° Encontro com Empresários, 
que terá como tema: BNDES para MPEs. 
É a segunda vez que Imperatriz sedia esse 
evento, que será realizado no Centro de 
Convenções de Imperatriz e terá abertura 
às 19 horas. 

O objetivo é incentivar as micro e peque- 
nas empresas a adquirir créditos do Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNDES), a 
fim de investir em infraestrutura e aquisição 
de equipamentos. Na ocasião, o represen- 
tante do banco apresentará as linhas de fi- 
nanciamento que a instituição financeira dis- 
põe por meio de palestra, que está marcada 
para começar às 19h30. 

O encontro tem como público-alvo os 
empresários. A organização espera receber 
cerca de 100 pessoas. Ao fim da palestra, 
os representantes do banco local estarão 
disponíveis para iniciar o processo de nego- 
ciação da linha de crédito com o empresário 
que estiver interessado. 

Tem início hoje (13) a segunda edição do 
circuito maranhenses da Liga Internacional de 
Basquete de Rua (LIIBRA). A competição, rea- 
lizada em São Luís, é uma iniciativa da CUFA- 
Central Única das Favelas, e receberá equipes 
de todo o estado, inclusive de Imperatriz, que 
será representado pela equipe "Basquete Itz". 

O evento acontece até o dia 27 de mês, 
quando será premiada a equipe vencedora. 
Ela representará o Maranhão na competição 
nacional, sediada no Rio de Janeiro. Um dos 
jogadores de Imperatriz, Paulo Sousa, acredita 
que a competição fortalecerá essa modalidade 
de esporte em Imperatriz. "Essa participação 
na Liibra estadual irá fortalecer a nossa equipe 
e o basquete na minha cidade". 

E este é o objetivo geral da competição: 
fortalecer o basquete de rua, de acordo com 
coordenador de esporte da CUFA Imperatriz, 
Arildo Monari. Ele comenta que a prática ainda 
não é reconhecida como modalidade. "A LII- 
BRA é um campeonato que visa o incentivo à 
participação popular e à consolidação do bas- 
quete de rua como uma modalidade esportiva. 
É muito importante estimular a implantação 
de iniciativas semelhantes, para que cada vez 
mais pessoas sejam beneficiadas pelo espor- 
te". 

Além de estimular a modalidade, o projeto 
da Cufa busca através do esporte lutar pelo 
fortalecimento da cidadania dentro das comu- 
nidades que atendem, de acordo com a co- 

ordenadora da central em Imperatriz, Viviane 
Oliveira. "O basquete de rua é um dos elemen- 
tos a serem mais trabalhados em nossa cida- 
de, pois ele é uma importante alternativa para 
difundir a cultura periférica e oferecer oportu- 
nidade de escolha àqueles que normalmente 
não têm muitas opções". 

E para fortalecer ainda mais esta cultura, 
além das partidas de basquete, durante os 
quase 15 dias de evento, também haverá uma 
programação cultural que inclui apresentações 
com grupos de break dance e rap, motocross, 
bicicross (BMX), grafitagem e DJs de todo o 
estado. 

CUFA IMPERATRIZ - Surgiu em 2010, fru- 
to da articulação da juventude imperatrizense. 
O primeiro incentivo da CUFA Imperatriz foi 
dar apoio e visibilidade ao Hip Hop, mostrando 
à sociedade que esse movimento é uma forma 
de expressão forte e bem articulada. 

No contexto de realizações CUFA, teve 
também outra ação denominada "Arte com Se- 
gurança" que em parceria com a Companhia 
Energética do Maranhão - CEMAR, surpreen- 
deu os cidadãos imperatrizenses com a bele- 
za e o potencial de educar pela arte urbana, a 
grafitagem. 

A CUFA Imperatriz acredita na consolida- 
ção de uma sociedade mais equilibrada e vê 
a necessidade de difundir a qualificação e in- 
tegração de outras formas de expressão, por 
isso apoia e incentiva a execução de projetos 
voltados a toda a sociedade imperatrizense. 
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Abençoado 

"Achei que não daria para ficar, mas estou aqui há dez anos' 

Hemerson Pinto 

Embora nesta foto o nosso personagem de hoje se apre- 
sente com um chapéu, não é costume do Abençoado usar o 
acessório que comprou recentemente. Mábio Silva Borges é 
conhecido como Abençoado, por chamar assim os clientes da 
peixaria que mantém há dez anos. Hoje, na feira da Nova Im- 
peratriz, o vendedor lembra que não foi difícil para o apelido 
pegar nele mesmo. 

Natural de Imperatriz-MA, Abençoado afirma que desde 
menino tem procurado todas as formas de nunca ficar parado. 
"Já fui carroceiro, catador de estrume, fabriquei aquelas 
caixas para colocar tomates", e trabalhou em uma churras- 
caria da cidade. Quando saiu, não demorou muito a montar 
o próprio negócio. "No começo, não achei que ia dá muito 
certo, mas já estou há dez anos". 

O início das atividades como vendedor de peixes foi no 
setor Quatro Bocas. Quando a feira mudou para o antigo mer- 
cado da rua Amazonas, Nova Imperatriz, Abençoado acompa- 
nhou, e hoje ocupa dois boxes, um com os freezers, outro com 

as máquinas utilizadas para tratar e cortar o pescado. "Só 
não faço fritar ou cozinhar, mas o peixe aqui sai limpo, 
cortado e até salgado se o cliente quiser. De brinde, limão, 
pimenta de cheiro, tudo para agradar a clientela". 

Para ser um bom vendedor de peixes, Abençoado explica 
que não basta ter o produto que o cliente procura. "É preciso 
mais, conversar com a pessoa, deixar ela a vontade, resu- 
mindo, tratar bem o cliente", revela. Na peixaria do Abenço- 
ado sempre tem peixes como o Tambaqui, Caranha, pescada 
amarela e Cará. São os que saem mais rápido, segundo o 
vendedor. 

E se o Abençoado não fosse hoje um feliz vendedor de 
peixes? "Eu seria professor de Educação Física. Sempre 
quis ser um professor de Educação Física", afirmando que 
vai buscar um curso superior na área. Antes, porém, Aben- 
çoado está disposto a passar em um concurso público para 
Policial Militar. 

Experiente no ramo de venda de peixes, Abençoado incen- 
tiva a quem deseja investir na área: "É um ramo bom, pode 
entrar que, se trabalhar direito, dá certo". 
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Educação, cultura e entretemme 

Stepheson Souza 

Welbert Queiroz 
Maurício Sousa 

«FlíAAPI^A Alunos e professores universitários realizam 

ações de educação e saúde em aldeias indígenas 

Pontualidade é sinônimo de respeito e educação Foram atendidos cerca de 200 indígenas das aldeias Juçaral.Tarumâelgarana 

Apoena 

Ser pontual não é apenas uma 
questão de responsabilidade com os com- 
promissos, mas também é uma atitude de 
respeito com o tempo dos outros. Quem 
nunca se irritou com a espera intermináv- 
el de alguém que não chegava? Na vida 
estudantil ou profissional a pontualidade 
pode servir como parâmetro para identi- 
ficar as pessoas que levam a sério suas 
atividades. 

Quanto à escola, a psicopedagoga 
Mareia Zebibi pondera sobre a questão: 
"Chegar no horário, ou com uns 15 minu- 
tos de antecedência, é importante por 
várias razões. A principal delas é a con- 
tribuição para a formação de um indivíduo 
capaz de respeitar regras e normas e con- 
viver de forma adequada em sociedade". 

A pontualidade passou a ser uma das 
qualidades mais admiradas na atualidade. 

Divulgação 

Portando, sigas as dicas e seja pon- 
tual; 

Analise suas tarefas diárias: é 
fundamental ter idéia do tempo que se 
gasta para banhar, arrumar-se, comer e 
realizar demais atividades. 

Procure organizar seus horários 
de acordo com o tempo que você gasta 
com as atividades pessoais e tenha o 
hábito de sempre conferir as horas. 

# VOCÊ SABIA? 

A presidente Dilma Rousseff fez modificações importantes na Lei de Dir- 

etrizes e Bases da Educação. Agora a idade mínima para a matrícula de cri- 

anças na escola caiu de 6 para 4 anos. De acordo com a lei, o Estado é ob- 

rigado a garantir à população educação escolar pública e gratuita dos 4 aos 

17 anos. A nova lei ainda toma dever dos pais ou responsáveis efetuar as 

matrículas das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. 

tVAI ROtAR 

Divulgação 
Até o dia 08 de maio, os pedagogos de Im- 

peratriz e região podem se inscrever para o 
processo seletivo de formação do banco de 
dados de professores para atuarem no Progra- 
ma de Formação de Professores para Educa- 
ção Básica (Profebpar), realizado pela Univer- 
sidade Federal do Maranhão (UFMA). 

Os interessados devem se cadastrar na 
Plataforma Paulo Freire ou procurar a assesso- 
ría de interiorização da UFMA. A divulgação do 
resultado está prevista para o dia 11 de junho. 
O plano é oferecido aos professores que se 
encontram em exercício nas escolas públicas 
estaduais e municipais. Os cursos superiores 
públicos são gratuitos. 
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O projeto de extensão Apoena (da Uni- 
versidade Federal do Maranhão - campus 
Imperatriz) realizou ações de educação e 
saúde em aldeias indígenas. No último fi- 
nal de semana, reuniu alunos e professo- 
res da instituição na reserva Araribóia, lo- 
calizada no município de Amarante, a 152 
km de Imperatriz. A equipe de 40 pessoas 
passou três dias desenvolvendo ativida- 
des, como oficinas, palestras, apresenta- 
ções culturais e ações de saúde. 

Na visita, que ocorreu nas aldeias Ju- 
çaral, Tarumã e Igarana, a equipe do Apo- 
ena atendeu cerca de duzentos indígenas. 
O grupo promoveu palestras sobre educa- 
ção e saúde, cuja intenção foi falar sobre a 
boa alimentação e prevenção de algumas 
doenças. A estudante de Enfermagem e 
bolsista do projeto, Mariana Zilio, conta 
que foram realizados exames de glicemia, 
aferição de pressão e curso de capacita- 
ção com os agentes de saúde indígena, 
com agentes de saneamento indígena e 
com os técnicos de enfermagem que tra- 
balham na aldeia. 

A equipe também fez visitas domicilia- 
res, com distribuição de hipoclorito para 
tratamento de água e distribuição de pre- 
servativos. Nas residências, o grupo aler- 
tou sobre o risco de algumas doenças, os 
principais sintomas e dicas de prevenção. 
O grupo aproveitou a ocasião para aplicar 
questionários e levantar dados epidemio- 
lógicos, a fim de utilizar as informações 
para as produções científicas do projeto. 

As crianças e jovens também foram 
contemplados. Eles tiveram a oportuni- 
dade de participar da oficina de malaba- 
rismo. Além disso, no sábado à noite, a 
população pôde participar da sessão de 
Cinema Apoena, com a exibição do filme 
Xingu. 

O Projeto Apoena, que em Tupi signi- 
fica "aquele que enxerga primeiro e mais 
longe", é coordenado pela professora Ce- 
cilma Teixeira, do curso de Enfermagem. 
Além da bolsista, há colaboração de alu- 
nos dos cursos de Direito, Enfermagem 
e Ciências Naturais. Os professores tam- 

Integrantes do projeto Apoena em aldeia do Amarante 

bém se unem ao projeto, como é caso do 
professor Fábio José Cardias Gomes, que 
ministra a oficina de malabares. 

O projeto visa à realização das ações 
de saúde e educação em sete aldeias, du- 
rante um ano. Já foram realizadas ações 
em cinco localidades: a primeira foi em 
Fernando Falcão, na Aldeia Escalvado; a 
segunda foi em Montes Altos, na Aldeia 
São José; a terceira foi em Grajaú, na Al- 
deia Bacurizinho; a quarta em Barra do 
Corda, na Aldeia El Betei, e por último, na 
reserva Araribóia. O grupo planeja a pró- 
xima viagem ao Amarante para realizar 
ações na Aldeia Governador, no próximo 
dia 26 de abril. 

A professora do curso de Enfermagem 
Maria Neyrian Fernandes, Mestre em 
Saúde Indígena, realiza capacitação com 
os integrantes do grupo e tenta sensibi- 
lizar os alunos a trabalhar com as ques- 
tões indígenas e levar o conhecimento 
da legislação, tanto em relação à saúde 
como sobre os direitos indígenas. "Já te- 
nho essa experiência de estudar a fundo 
e agora estou trazendo para aumentar a 
sensibilização desses alunos em relação 
a essa assistência", declara. 

Para ela, o projeto tem uma grande 
importância para a formação dos alunos: 
"O Brasil é país diverso, com dimensões 
continentais, e que infelizmente as gradu- 
ações não contemplam essas particulari- 
dades brasileiras, principalmente a saúde 
indígena. Então, esse projeto vem suprir 
essas deficiências". 

Fonte: ASCOM 
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Semana Imperairizense de Dança (S1D) 

LocatrEscotade Danças Dançarte. Teatro Ferrerra 
-GuHar, Atidítórie do Colégio Dom Bosco 
Inscrições e informação; na secretaria da Escola 

ou pelòLenclfiEe^-.^ 
tbtogspot.coTn.l3rA 

C^ t Concurso-de Fotografiado siteImperatriz Fotos 
ZZlpnsc^ 

Ecom 

(99) 9142-39301 

(99) 8202-1044 

Fonte:http://jestudante.blogspot.com.br/2011/06/charges-da-educa cao-brasileira.html 

Acesse o Facebook: ht- 
tps://www.facebook.com/ 
Intervalo.Educacao 

8, 

Produção Maurício Sousa l Stepheson Souza | Welbert Queiroz. Email; intervalo.educacao@gmail.com 
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KARAOKE CLUB ITZ 

No mês passado, o já conhecido Karaokc da cidade inaugurou um novo espaço, mais amplo e moderno, para atender o público que gosta de se divertir na noite de Impera- 
triz. Confira quem abrilhantou a animada noite. 
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f FARMASUL (RUA FREI M. PROCÓPIO, 208-BEIRA RIO) 
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Levando um fora. mas saindo com estilo 

Um carinha estava num baile e era apaixonado por uma moça bem mais velha que ele. 
Quando o conjunto começou a tocar, ele se encheu de coragam e foi tirá-la para dançar; 

- Quer me dar o prazer desta dança? 
- Eu não danço com crianças! - responde a moça. 
- Desculpe-me, nâo sabia que estava grávida. 

Ladrão sim. mas consciente 

No julgamento, o juiz interroga o réu acusado de roubo: 
- Meu senhor, sabemos muito bem quem você é, e também sabemos que possui uma Fer- 

rari, duas Mercedes e um Audi TT, dá para nos explicar por quê roubou o fusca velho do seu 
vizinho na noite do dia 27? 

- Sim Meritlssimo, eu peço desculpas... é que naquela noite eu estava tâo bêbado, mas tão 
bêbado, que nâo me atreveria a entrar em um dos meus carros. 

www.coquetal, com. brflooos 

OAÇfi-PALAVRfiS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

www, coquetBl.com br/jogos 
OMZAPINHA 

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

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Duque revela que Cristal aceitou cantar na inaugura- 
ção do Flor do Caribe. Marizé conta ao pai que foi Hélio quem empres- 
tou o dinheiro para ele comprar seu barco. Donato invade a reunião 
onde está Hélio e insulta o filho na frente de Alberto. Alberto chora, 
com receio de que Cassiano tire Samuca dele. Veridiana, Lino e Dadá 
ficam felizes ao ver Candinho de volta com Ariana. Guiomar liga para 
Dionfsio pedindo ajuda. Alberto se surpreende ao ver Cassiano senta- 
do à mesa com sua família no café da manhã. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Dominguinhos fala para Charlô que pode imitar Otávio 
no tribunal para que ela ganhe a aposta. Felipe diz a Carolina que nâo 
sabe se vai se casar com ela. Dalete e Lucilene implicam com Frô. 
Nando fica tenso quando Juliana diz que vai cozinhar para ele. Frô 
resolve mudar o visual de Semtramis. Ulisses se preocupa com Luci- 
lene. Vânia insinua para Roberta que Nando pode querer reatar com 
ela. Analú procura a boneca russa na piscina, e Dominguinhos fica 
intrigado. Fábio afirma a Felipe que Carolina está mentindo para ele. 
Baltazar leva o cesto de roupas, com a boneca russa, para a casa de 
Felipe. Dino e Nieta descobrem que Carolina fugiu de casa. Roberta e 

a ■ 

Charlô chegam à delegacia. Juliana convence Nando a deixá-la pagar 
uma empregada para eles. Carolina vai para a casa de Felipe. Dalete 
sugere que Lucilene fique na casa de Ulisses para tentar reconquistá- 
-lo. Ulisses pede Vânia em casamento. Fábio vai à casa de Juliana, e 
Nando fica enciumado. Dino denuncia Carolina na delegacia. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Márcia vô Lívia provocando Théo e a enfrenta. Cacilda 
percebe o fingimento de Áurea. Théo tenta encontrar com Morena por 
meio de Helô, mas a delegada nega seu pedido. Élcio manda flores 
para Érica. Rosângela descobre que Lívia é a chefe da quadrilha. Car- 
los aconselha Antonia a avisar a Helô que falou com Wanda. Aída 
fica ansiosa para saber o presente que Amanda tem para ela. Murat 
se encontra com Salete. Helô conta para Morena que Jéssica pode 
ficar internada caso o quadro piore. Delzuite afirma que nâo perdoará 
Pescoço. Jô consegue convencer Russo a fazer um curativo em Dudi. 
Waleska explica para Anita e Dudi o que eles precisam fazer. Helô 
descobre que Stenio mentiu sobre Pepeu e Drika e o expulsa de casa. 
Carlos pergunta a Aída pelo presente de Amanda. Raissa fala para An- 
tonia que Amanda sabe um segredo sobre Carlos. Jéssica piora. Wan- 
da avisa a Lívia que os atiradores estão prontos para atingir Morena. 

Áries 21-03/19-04 
Questões do passado sâo trazidas à tona pela 
quadratura Lua-Netuno entre suas áreas de co- 
municação e de crise. Ainda que assustador, 
procure encarar os problemas de frente sem dra- 
mas. Acredite em si mesma e seja positiva! 

b Touro 20-04/20-05 
A quadratura Lua-Netuno prejudica seu bom 
senso e lhe deixa mais vulnerável a gastos des- 
necessários. Você tenta atender seus desejos e 
por isso busca diversões caras. Nâo se aventure, 
mantenha os pés no chão e tome cuidado! 

b G ê meos 21-05 / 21-06 
Sua atitude critica e intolerante prejudica as rela- 
ções no trabalho, neste momento em que Lua e 
Netuno formam quadratura entre seu signo e sua 
área profissional. Cuidado, procure adotar uma 
postura mais diplomática! 

S Câncer 22-06 / 22-07 
Descontroles emocionais podem acabar lhe cau- 
sando doenças psicossomáticas, neste momento 
em que Lua e Netuno se tencionam entre suas 
áreas de crise e espiritual. Respeite seu corpo, 
nutra a harmonia interior! 

«flLeào 23-07/22-08 
Ao reagir de forma dramática às frustrações, 
você acaba prejudicando sua capacidade de co- 
municação. Lua e Netuno tensionados lhe acon- 
selham a se preservar, ficando mais reservada 
neste momento. Evite se expor demais! 

119 Virgem 23-08/22-09 
Lua e Netuno formam aspectos tensos, compro- 
metendo sua habilidade de conduzir os desafios 
diários. Fica difícil para você conciliar o trabalho 
e a vida pessoal. Porém, nâo deixe que isso lhe 
desanime, mantenha a positividade! 

^ Libra 23-09/22-10 
A quadratura que a Lua forma com Netuno, entre 
suas áreas espiritual e de saúde, lhe deixa ener- 
geticamente fragilizada. Procure cuidar melhor 
de seu corpo e melhore seus hábitos, evitando 
assim possíveis doenças! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Seus aborrecimentos podem prejudicar suas in- 
terações sociais, neste dia em que Lua e Netuno 
formam quadratura. Nâo seja tâo inflexível e im- 
positiva, aprenda a enxergar as diferenças como 
algo que expande seus conhecimentos! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Lidar com os desafios afetivos fica mais difícil 
para você, pois Lua e Netuno se tencionam. Evite 
explodir por qualquer coisa, e não encare tudo de 
forma tâo reativa e defensiva. Aprenda a aceitar 
as diferenças! 

CD r=> CD 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Seu humor oscilante lhe deixa desanimada e de- 
sestimulada em relação às atividades do trabalho 
e em casa. A tensão Lua-Netuno lhe aconselha a 
refletir sobre as mudanças que deseja e a organi- 
zar-se para realizá-las! 

A# Aquário 20-01/18-02 
Nâo gaste tanto com supérfluos e diversões. Lua 
e Netuno se tencionam, alertando que você tende 
a compensar carências com gastos impulsivos. 
Isso pode acabar lhe colocando em apuros, por- 
tanto procure ser mais disciplinada! 

K Peixes 19-02/20-03 
Lidar com conflitos domésticos é seu desafio 
hoje. A tensão Lua-Netuno alerta para sua ten- 
dência em se focar nos problemas em vez de 
buscar soluções. Equilibre o emocional, pois sua 
instabilidade pode assustar os outros! 
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"Como tenho falado, essa feira é uma benção pra nós, mas a gestão pública está deixando a 
desejar, porque sempre falaram que iriam deixar a feira no ponto de ser usada, até agora não 
tivemos esse retorno". Manoel Messias Fernandes da Silva, açougueiro. 
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A voz da comunidade 

Feirantes continuam cobrando cumpmto de promessa 

Hemerson Pinto 

Quase três anos depois que os feirantes 
da Nova Imperatriz, que por mais de 
uma década ocuparam trecho da rua 

Fortunato Bandeira, foram convencidos a re- 
tornarem ao antigo local em que a feira fun- 
cionou em sua primeira versão, os vendedores 
continuam a cobrar as benfeitorias prometidas 
na época. 

No caso do açougueiro Manoel Messias, 
ele foi procurado por nossa reportagem para a 
coluna "Aqui Imperatriz", página 05, mas pre- 
feriu usar a oportunidade para cobrar atenção 
das autoridades responsáveis pelo compro- 
misso firmado há quase três anos. "(...) Por- 
que sempre falaram que iriam deixar a feira 
no ponto de ser usada, até agora não tivemos 
esse retorno", diz, lembrando que a principal 
necessidade é a cobertura. "Foi por causa dis- 
so que aceitamos voltar pra cá", acrescenta. 

"Precisamos da cobertura da feira, pois iria 
atrair mais clientes. Precisamos de suporte 
aqui ao lado, pontos de ônibus, casas lotéri- 

cas, que atraiam pessoas para essas proximi- 
dades. Mas para isso a feira tem que ter estru- 
tura", alerta. 

Segundo o presidente da Associação dos 
Feirantes da Nova Imperatriz, Benedito Ani- 
ceto, "Nada muda, muitos já até deixaram de 
acreditar, e sempre aparece alguém pergun- 
tando se nada estamos fazendo por isso. Che- 
ga ao ponto de eu mesmo pensar: não vão 
fazer nada mais por a gente aqui na feira", pro- 
testa. Benedito também reforçou em relação 
às condições das barracas: "são improvisadas 
por nós, amarradas uma a outra, qualquer 
hora pode cair". 

MADALENA - Os feirantes aproveitaram 
para comentar sobre o assassinato da vende- 
dora de frutas e verduras, Madalena, encon- 
trada morta dentro de casa, há aproximada- 
mente 15 dias. 

"Estamos revoltados, perdemos o prazer 
da feira. Madalena era uma pessoa extroverti- 
da, brincalhona, vai fazer muita falta aqui, mui- 
ta", diz emocionado. 
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Apenas três açougueiros atendem atualmente na feira da Nova Imperatriz 

Feirantes ainda teimam em lidar com os problemas que se arrastam desde a volta do funcionamento do mercado Banca da felrante Madalena continua como ela a deixou 

DIREITOS DO CONSUMIDOR M 

Companhia aérea deve pagar R$ 8 mil de indenização por morte de cachorro transportado em voo 

A 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) condenou a Fly Linhas Aéreas a pagar R$ 8 mil 
de indenização para família que teve cachorro morto após 
voo pela companhia aérea. A decisão teve como relatora a 
desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes. 

De acordo com os autos, em fevereiro de 2001, depois 
de viagem do Rio de Janeiro a Fortaleza, o animal da raça 
Husky Siberiano apresentou sinais de vômito e diarréia. 
Levado a uma clínica veterinária para realização de exa- 
mes, foi diagnosticado com infecçâo e suspeita de ter so- 

frido maus tratos. Ele não resistiu e veio a óbito. 
Por essa razão, em maio do mesmo ano, R.A.P.S., mãe 

do garoto, dono do cachorro, ingressou na Justiça contra a 
companhia aérea. Requereu indenização de R$ 13 mil por 
danos morais e materiais. 

Na contestação, a empresa argumentou que cumpriu 
todas as medidas, exigidas pela Vigilância Sanitária e 
Agência Nacional da Aviação Civil, para o transporte de 
animais. 

Em novembro de 2002, o Juízo da 29a Vara Cível de 

Fortaleza julgou improcedente o pedido de reparação. In- 
conformada com a decisão, a mãe do proprietário do ca- 
chorro apelou ao TJCE. 

Ao julgar o recurso, nessa quarta-feira (03/04), a 6a Câ- 
mara Cível determinou o pagamento de R$ 8 mil de indeni- 
zação à família. De acordo com a relatora, "estão presen- 
tes os requisitos ensejadores da responsabilização civil da 
apelada [Fly] pelo dano, quais sejam a conduta, ocorrida 
mediante a inexecução de um dever que conhecia e não 
observou, o nexo causai e o resultado". 

Shopping é condenado a indenizar cliente atingida por luminária 

O Shopping Norte Sul Plaza foi condenado ao pagamen- 
to de R$ 52,26 de danos materiais e R$ 2.000,00 de danos 
morais à cliente S. dos S.S., que teve a cabeça atingida por 
uma luminária na praça de alimentação do shopping. 

De acordo com os autos, no dia 29 de maio de 2012, a 
cliente estava na praça de alimentação do Shopping Norte 
Sul quando foi atingida na cabeça por uma luminária. As- 
sim, S. dos S.S. descreve que acabou sendo socorrida por 
seguranças e outros funcionários do local. 

Afirma que após o acidente teve gastos com consultas 
médicas e remédios. Desse modo, requereu em juízo o pa- 
gamento do valor de R$ 105,35 de indenização por danos 

materiais e a quantia de R$ 5.000,00 por danos morais. 
Em contestação, o réu alegou que realmente a lumi- 

nária caiu do teto da praça de alimentação, mas que não 
acertou a requerente. Argumentou ainda que foi dado para 
a autora todo o atendimento necessário em razão do aci- 
dente. Por fim, alega que não estão comprovados os danos 
sofridos pela autora e, caso seja condenado, requer que o 
seja de forma moderada. 

Conforme a sentença "a requerente comprovou que o 
objeto que se desprendeu do teto atingiu sua cabeça e, 
após o acidente, teve que procurar um médico". A senten- 
ça também discorre que "levando-se em consideração as 

peculiaridades do caso concreto, em um julgamento por 
equidade, condição social, educacional, profissional e eco- 
nômica do lesado: a intensidade do seu sofrimento: a si- 
tuação econômica do ofensor e os benefícios que obteve 
com o ilícito: a intensidade do dolo ou o grau de culpa; a 
gravidade e a repercussão da ofensa, ficou o valor a título 
de indenização pelos danos morais sofridos pela autora em 
R$ 2.000,00". 

Com relação ao pedido danos materiais, foi verificado 
que os gastos juntados nos autos pela requerida eqüivalem 
à R$ 52,26, quantia esta que deverá ser paga pelo réu. 

Processo n0 0812509-61.2012.8.12.0110 
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►MEIO AMBIENTE 

Conferências Regionais terão início em maio 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais do Maranhão (Sema) 
Iniciará, em maio, a etapa preparatória 

da IV Conferência Estadual do Meio Ambiente, 
com a realização de Conferências Regionais em 
11 municípios, no período de 8 de maio a 5 de 
julho. 

As primeiras conferências regionais acon- 
tecerão nos municípios de Chapadinha e de 
Itapecuru-Mirim, nos dias 8 e 10 de maio. res- 
pectivamente, a partir de 7h30. Em Chapadi- 
nha, a conferência será no auditório central da 
Universidade Federal do Maranhão (Ufma), lo- 
calizado na BR-222, KM 04, s/n0, Boa Vista. Já 
em Itapecuru- Mirim, será no espaço Henrique's 
Eventos, localizado na rua Santa Cruz, n0 5 - 
bairro Malvinas. 

Os Municípios que integram a Regional de 
Chapadinha são Afonso Cunha, Água Doce do 
Maranhão, Anapurus, Araioses, Belágua, Brejo, 
Buriti, Chapadinha, Coelho Neto, Duque Bace- 
lar, Magalhães de Almeida, Mata Roma, Mila- 
gres do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão, 
Santana do Maranhão, São Benedito do Rio 
Preto, São Bernardo, Tutóia e Urbano Santos. 

Fazem parte da Regional de Itapecuru-Mirim 
os seguintes municípios: Anajatuba, Axixá, Ba- 
cabeira, Barreirinhas, Cachoeira Grande, Can- 
tanhede, Humberto de Campos, Icatu, Itapecu- 
ru-Mirim, Matões do Norte, Miranda do Norte, 
Morros, Nina Rodrigues, Paulino Neves, Pirape- 
mas, Presidente Juscelino, Presidente Vargas, 
Primeira Cruz, Rosário, Santa Rita, Santo Ama- 
ro do Maranhão e Vargem Grande. 

Serão debatidos pelos participantes, em 
todas as conferências regionais, o tema "Resí- 

duos Sólidos" e os sub-eixos Produção e Con- 
sumo Sustentáveis, Redução dos Impactos 
Ambientais, Educação Ambiental e Geração de 
Emprego e Renda. Em 2013, este também é 
o tema central da IV Conferência Nacional do 
Meio Ambiente que será realizada, em Brasília, 
no período de 24 a 27 de outubro. 

A expectativa é de que as primeiras confe- 
rências regionais no Maranhão mobilizem re- 
presentantes de 41 municípios (19 na regional 
de Chapadinha e 22 na regional de Itapecuru- 
-Mirim), entre organizações não governamen- 
tais, movimentos sociais, entidades, empresas, 
instituições de ensino e pesquisa, representan- 
tes dos poderes executivos, legislativos e judi- 
ciários, etc. 

Durante as etapas regionais serão eleitos 
delegados que deverão participar da IV Confe- 
rência Estadual, marcada para o período de 3 a 
5 de setembro de 2013, no Centro de Conven- 
ções Pedro Neiva de Santana, em São Luís. Os 
participantes elegerão 46 delegados em Chapa- 
dinha e 52 em Itapecuru-Mirim. 

AIV Conferência Estadual do Meio Ambien- 
te é coordenada pela Sema, em conjunto com 
uma Comissão Organizadora Estadual (COE), 
composta por 16 órgãos públicos e 15 entida- 
des da sociedade civil. Todo o processo de or- 
ganização da conferência é regulamentado pelo 
Regimento Interno aprovado pela COE. 

Os outros municípios-sede das etapas pre- 
paratórias para a IV Conferência Estadual do 
Meio Ambiente são Bacabal, Balsas. Barra do 
Corda, Caxias, Imperatriz, Itapecuru Mirim, Pi- 
nheiro, Presidente Dutra, Santa Inês e São José 
de Ribamar. 

Seduc promove reunião com gestores das 

escolas contempladas com o Programa SRM 

Gestores participam de reunião sobre a implantação do Programa de Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas 

A Secretaria de Estado de Educação (Se- 
duc), por meio da Secretaria-Adjunta de Projetos 
Especiais (Sape) e da Supervisão de Educação 
Especial (SUEESP) promoveu, nesta sexta-feira 
(12), no auditório da Unidade Regional de Edu- 
cação de São Luís (URE/SLZ), reunião técnica 
com gestores das 68 escolas da rede estadual 
de ensino, contempladas no Programa Sala de 
Recursos Multifuncionais (SRM). 

Estiveram presentes a secretária-adjunta de 
Projetos Especiais, Conceição Andrade; a su- 
pervisora de Educação Especial Maria do Per- 
pétuo Socorro Castelo Branco Santos Almeida; 
técnicos da SUEESP e gestores das escolas 
contempladas pelo projeto. 

O encontro teve como objetivo esclarecer 
aos gestores questões relativas à implantação 
das SRM nas escolas, bem como apresentar 
os mecanismos de prestação de contas e ma- 
nutenção das mesmas perante o Ministério da 
Educação. 

Para a secretária-adjunta Conceição Andra- 
de, "as SRM são de grande importância ao pro- 
cesso de integração do aluno especial à escola, 
facilitando sua permanência no sistema regular 
de ensino, mas oferecendo, no contraturno, me- 
canismos de apoio de acordo com as especifici- 
dades de cada indivíduo." 

A supervisora de Educação Especial, Maria 
do Perpétuo Socorro Castelo Branco Santos 
Almeida, destacou a importância de ações inte- 
grativas como as STR que "permitem aos alu- 
nos alcançar plenamente o aprendizado, único 
caminho para seu exercício pleno da cidadania." 

Na oportunidade, a Supervisão de Educação 
Especial aproveitou para orientar os gestores 
das escolas que foram contempladas, também, 
com o Programa Escola Acessível, que tem 
como objetivo promover a acessibilidade e in- 

Secretário Luís Fernando participa de 

premiação e detalha investimentos em Balsas 

Secretários Lu/s Fernando Silva, Maurício Macedo, Cláudio Azevedo e Hildo Rocha e Roberto Portela (ACIB) 

dusâo de alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/ 
superdotaçâo matriculados no ensino regular, 
assegurando-lhes o direito de compartilharem 
os espaços comuns de aprendizagem, por meio 
da acessibilidade ao ambiente físico, aos recur- 
sos didáticos e pedagógicos e às comunicações 
e informações. 

Programa de Implantação das SRM 
O programa é uma iniciativa da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diver- 
sidade e Inclusão do Ministério da Educação 
(Secadi/MEC) que objetiva apoiar a organização 
e a oferta do Atendimento Educacional Especia- 
lizado (AEE), prestado de forma complementar 
ou suplementar aos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotação matriculados em clas- 
ses comuns do ensino regular. 

A meta é assegurar condições de acesso, 
participação e aprendizagem por meio das sa- 
las de recursos multifuncionais de acessibilida- 
de plena e materiais pedagógicos específicos 
às limitações dos alunos, acompanhados por 
profissionais capacitados ao estímulo do desen- 
volvimento de suas capacidades. O atendimento 
é realizado no contraturno das atividades esco- 
lares regulares, possibilitando que o aluno espe- 
cial continue incluído. 

O programa é destinado às escolas das re- 
des estaduais e municipais de educação, em 
que os alunos especiais estejam registrados 
no Censo Escolar MEC/lnep. A Secadi/MEC 
oferece equipamentos, mobiliários e materiais 
didático-pedagógicos e de acessibilidade para a 
organização das salas de recursos multifuncio- 
nais, de acordo com as demandas apresentadas 
pelas Secretarias de Educação em cada Plano 
de Ações Articuladas (PAR). 

O secretário de Estado da Infraestrutura, 
Luís Fernando Silva, participou, na quinta- 
-feira passada (11), em Balsas, da entrega do 
Prêmio de Excelência em Produtos e Servi- 
ços para o Agronegócio. A premiação é uma 
iniciativa da Associação Comercial e Indus- 
trial do município (ACIB) e visa reconhecer o 
trabalho dos empresários da região. 

O evento teve presença de políticos, 
empresários e imprensa. Além de Luís Fer- 
nando, também participaram os secretários 
Maurício Macedo (Desenvolvimento, Indús- 
tria e Comércio), Cláudio Azevedo (Agricultu- 
ra, Pecuária e Abastecimento) e Hildo Rocha 
(Cidades e Desenvolvimento Urbano e As- 
suntos Políticos): o deputado Stênio Resende 
e os prefeitos Germano Coelho (de Loreto), 
Crisógono Vieira (Riachão), Antônio Carlos 
Vieira (Tasso Fragoso), Itamar Vieira (Alto 
Parnaíba), Eliomar Nogueira (Fortaleza dos 
Nogueiras) e Santana (Sambaíba). 

Em sua primeira edição, o Prêmio de 
Excelência em Produtos e Serviços para 
o Agronegócio homenageou o empresário 
José Antônio Gorgen. A escolha foi realizada 
por meio de pesquisa de opinião pública, na 
qual a forte atuação da sua empresa, Risa 
Máquinas, foi reconhecida. 

Na oportunidade, o secretário Luís Fer- 
nando Silva parabenizou o homenageado. 
"Estou muito feliz em participar desta premia- 
ção a este grande empresário que eu pos- 
so chamar de Balsense, que veio de longe 
mais mostrou ao Maranhão e ao Nordeste a 
sua dedicação e vontade de vencer. E mais 
do que isso a sua contribuição, gerando em- 
pregos e renda. E contribuindo dessa forma 
para desenvolvimento econômico e social do 
estado". 

O secretário também reforçou o compro- 
misso do Governo do Estado com o desen- 
volvimento da região, tratando sobre obras 

importantes como o Anel da Soja, o aeropor- 
to regional, o hospital de alta complexidade e 
uma escola de tempo integral que serão ins- 
talados em Balsas. 

Emocionando com a homenagem, José 
Antônio Gorgen destacou que a premiação 
vem como incentivo para que ele e toda sua 
equipe trabalhem com mais empenho. "Esse 
reconhecimento é para o trabalho da equipe 
da Risa Máquinas. Eu tenho o prazer e o pri- 
vilégio de ter uma equipe muito competente, 
unida e dedicada", afirmou. 

O secretário de Estado da Agricultura, 
Cláudio Azevedo, falou das ações no setor 
e sobre a contribuição do comércio e da in- 
dústria para empregabilidade. "Nós estamos 
mostrando aos prefeitos e à sociedade que 
o grande empregador nos municípios é a 
indústria e o comércio. Você faz a conta de 
quatro empregos em uma loja, três em outra 
e, no resultado da somatória, percebe-se de 
onde vêm os empregos", ressaltou. 

Maurício Macedo, secretário de Desen- 
volvimento de Indústria e Comércio, chamou 
a atenção para a implementação de obras 
importantes no setor da indústria nos muni- 
cípios. "As obras do distrito industrial de Bal- 
sas devem ser entregues até julho de 2013, 
para que ele possa ser povoado pela classe 
empresarial. Temos, também, o terminal de 
grãos que deve começar a operar no início 
de 2014 com capacidade para 5 milhões de 
toneladas para melhorar a logística de distri- 
buição", anunciou. 

A agenda do Governo do Estado em Bal- 
sas continua com a realização de audiência 
pública, nesta quinta-feira (12), para tratar 
do asfaltamento do Anel da Soja, obra muito 
esperada e desejada pelos produtores da re- 
gião. Essa obra é de suma importância para 
facilitar o escoamento da produção de grãos, 
principalmente de soja, da região. 
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Entenda como funciona e para quem vale a pena a desaposentadoria 

Um projeto de lei que tramita no Congresso, 
e que foi aprovado na quarta-feira (10) pela Co- 
missão de Assuntos Sociais do Senado, pode 
permitir que o trabalhador que se aposentou e 
continuou a trabalhar e a recolher INSS consiga 
rever o valor do benefício. 

O instrumento, a chamada desaposentado- 
ria, vai permitir que o trabalhador renuncie ao 
benefício para obter um novo em condições 
mais favoráveis, para incluir os valores, o tempo 
e a idade após a aposentadoria. Esse recálculo 
pode ser pedido pelo aposentado que continuou 
a trabalhar e a contribuir após a aposentadoria. 
O recebimento do "novo benefício" é contínuo, 
ou seja, não há interrupção no recebimento, 
apenas a troca de um benefício por outro. 

O projeto de lei da desaposentadoria pre- 
cisa passar pela Câmara dos Deputados para 
virar lei. 

COMO FUNCIONA 
A desaposentadoria, na prática, reverte a 

redução do benefício gerada pelo fator previ- 
denciário, criado em 1999. O fator é uma regra 
que reduz o valor da aposentadoria para quem 
parou de trabalhar mais cedo. Ele leva em con- 
ta o tempo de contribuição de cada segurado, 
sua idade quando pediu o benefício, e a expec- 
tativa de vida. 

Com isso, quanto mais novo o trabalhador 
e menor seu tempo de contribuição, menor é 
o benefício recebido. Por isso. se o aposenta- 
do continua a trabalhar, aumenta seu tempo de 

contribuição e sua idade, tomando o fator pre- 
videnciário, em geral, mais favorável, e aumen- 
tando o valor do benefício. 

VANTAGENS 
Segundo especialistas, maior será o au- 

mento do benefício com a desaposentadoria, 
quanto mais velho for o beneficiário, quanto 
mais tempo ele estiver aposentado e maior tiver 
sido a contribuição para o INSS após a aposen- 
tadoria. 

O recálculo dos benefícios geralmente é 
vantajoso e há casos em que os benefícios 
triplicam, diz o advogado previdenciário Gui- 
lherme de Carvalho, do escritório G Carvalho 
Sociedade de Advogados. "Para conseguir a 
desaposentaçâo, o beneficiário tem de provar 
que é aposentado, que fez contribuições após a 
aposentadoria e verificar se o recálculo é vanta- 
joso", diz Carvalho. 

A orientação é que os candidatos à desapo- 
sentadoria calculem as mudanças a que teriam 
direito antes de fazer o pedido. "O projeto de lei 
não prevê um benefício mais vantajoso, então 
o segurado tem de tomar cuidado porque se 
renunciar [à aposentadoria atual], pode ter um 
novo benefício menor", diz a advogada Beatriz 
Rodrigues Bezerra. 

Vale a pena pedir o recálculo. segundo os 
especialistas, para quem manteve ou elevou as 
contribuições após a aposentadoria. 

No caso de um homem, de 67 anos, que 
tenha se aposentado em 1997, e receba hoje 

um benefício de R$ 1.883,57, mas que tenha 
continuado a trabalhar até janeiro deste ano, 
contribuindo pelo teto, a desaposentadoria fa- 
ria com que o benefício mais que dobrasse, 
para R$ 4.159. Neste exemplo, o beneficiário 
não tinha 35 anos de contribuição quando se 
aposentou (o tempo necessário para receber o 
valor integral). Como continuou a contribuir, ele 
alcançou 46 anos de contribuição e passaria a 
ganhar o máximo. 

A desaposentadoria também poderá ser 
uma saída para quem está aposentado em um 
regime e quer se aposentar em outro, como em- 
pregados de empresas privadas que passaram 
em concurso público e querem se aposentar no 
setor público, aponta a advogada previdenciária 
Vivian Nemeth, do escritório Maluf Barella Ad- 
vogados. 

Em relação ao tempo, os especialistas di- 
vergem sobre o tempo de contribuição pós-apo- 
sentadoria necessário para tornar o recálculo 
vantajoso. Carvalho considera que a contribui- 
ção por mais de um ano já faz valer a pena. Já 
Vivian aponta que a desaposentadoria é vanta- 
josa para quem contribuiu mais três anos após 
a aposentadoria. 

"A desaposentaçâo após período muito 
curto, um ou dois anos de contribuição, não é 
muito vantajosa porque a correção é pequena. 
A expectativa de vida aumenta e os anos de 
contribuição são absorvidos pela expectativa de 
vida", diz Jane Berwanger, presidente do Insti- 
tuto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP). 

Oi reclama de multas exorbitantes' dadas pela Anatelp diz ministro 

O Ministro das Comunicações. Paulo Ber- 
nardo, disse quinta-feira (11) que vai consul- 
tar a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) sobre supostas "discrepâncias" entre 
as metodologias de cálculo das multas apli- 
cadas às operadoras de telefonia fixa e mó- 
vel. 

De acordo com o ministro, a reclamação 
sobre esse problema foi feita pelo presidente 
da Oi, José Mauro Carneiro, durante reunião 
na sede do Ministério das Comunicações, em 
Brasília, na tarde de quinta. Carneiro, segun- 
do o ministro, reclamou que as multas na te- 
lefonia fixa são "exorbitantes" se comparadas 
às da telefonia móvel (celular). 

"[O presidente da Oi] diz que a metodo- 
logia de multa para a telefonia fixa e para a 
móvel é completamente diferente, que a mul- 

ta no caso de fixa é exorbitante, comparativa- 
mente", relatou o ministro. 

Bernardo disse que vai procurar a Anatel 
para se informar se essa diferença realmente 
existe. "Se houver uma discrepância, talvez 
seja o caso de aproximar os parâmetros. Mas 
isso tem que ser para eventos futuros, o que 
passou não tem mais jeito", disse o ministro. 

Nas últimas semanas, a Anatel confirmou 
a aplicação de dezenas de multas contra a 
Oi, que somam milhões. Elas se referem a 
processos que tramitam há pelo menos dois 
anos na agência e que apuraram descumpri- 
mentos de regras de qualidade na prestação 
de serviços, entre outras irregularidades. 

Na quarta-feira (10), por exemplo, a Ana- 
tel publicou no Diário Oficial da União a con- 
firmação de multas contra a Oi no valor total 

de R$ 14,3 milhões. 
A Oi informou, em nota, que "manifestou 

hoje ao Ministério das Comunicações sua 
opinião sobre a decisão corajosa da Anatel 
de colocar em consulta pública a questão da 
dosimetria na aplicação das sanções regula- 
tórias e também de atuar no regulamento do 
termo de ajustamento de conduta com vistas 
a investimentos, buscando enfrentar de forma 
positiva e construtiva para o setor de telecom 
e a sociedade a questão da desproporcionali- 
dade das sanções originada no passado," 

A nota se refere a propostas de regula- 
mento em análise na Anatel e que tratam de 
nova metodologia para cálculo de multas e 
da assinatura de Termos de Ajustamento de 
Condutas (TAC), em que as multas poderão 
ser substituídas por investimentos no setor. 
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'Jovens não querem mais magistério como opção', diz secretário em SP 

O secretário estadual da Educação, Her- 
man Voorwald, afirmou nesta quarta-feira (10) 
que a carreira de professor deixou de ser atra- 
ente para os jovens e essa é uma da justifica- 
tiva para a falta de profissionais da educação 
em todo o país. "Os jovens não querem mais 
ter o magistério como uma opção. Consequen- 
temente, você tem cada vez mais ausência de 
professores", disse. 

Voorwald disse que pretende alterar a re- 
gra dos concursos para seleção de professo- 
res na rede estadual e que vai mudar a realiza- 
ção de perícias médicas de docentes. 

As medidas fazem parte de um esforço 
para sanar o problema de falta de professores 
que atinge escolas da rede pública. O sindica- 
to dos professores se diz favorável à primeira 
mudança, mas teme que o novo tipo de perícia 
prejudique os docentes. 

Desde o mês de março, leitores enviaram 
denúncias de falta de professores relaciona- 
das a escolas municipais, estaduais e fede- 
rais na Grande São Paulo. A maior parte delas 
diz respeito à rede estadual. Além da falta de 
docentes, os estudantes reclamaram da fre- 
qüente troca de professores e problemas de 
indisciplina. 

A pasta avalia que a falta de quadros é um 
problema enfrentado em todo o país. "As licen- 
ciaturas deixaram de ser atrativas por uma sé- 
rie de razões", disse Voorwald. 

O secretário nega que haja desinteresse 

do governo. "Temos que criar no país a cons- 
ciência da importância do professor da educa- 
ção básica", afirmou. 

Atualmente, o professor aprovado em con- 
curso público faz um curso de seis meses na 
Escola de Formação à distância antes de en- 
trar em sala de aula. O projeto que reformula a 
lei de concursos, que deve ser aprovado pela 
Assembléia Legislativa de São Paulo (Alesp) 
para passar a vigorar, prevê que, uma vez 
aprovado, o professor já assumirá a função. 
No entanto, durante a fase de estágio, que 
dura três anos, o docente passará por uma 
formação. 

"Durante o estágio probatório, ele tem a 
necessidade da aprovação no curso, que será 
uma condição do edital para que ele seja con- 
firmado no posto", afirmou o secretário. Uma 
vez que o projeto estiver aprovado, a Secreta- 
ria da Educação estudará como tornar a atual 
formação mais adequada à formação dos pro- 
fessores. "É preciso discutir sobre que tipo de 
curso precisamos dar para que aquele profis- 
sional, vindo da formação universitária, saiba o 
que é a rede pública." 

Segundo Maria Izabel Noronha, presidente 
do Sindicato dos Professores do Ensino Ofi- 
cial do Estado de São Paulo (Apeoesp), a mu- 
dança anunciada cumpre uma antiga reivindi- 
cação da categoria. "O estágio probatório é o 
momento em que o professor confirma se vai 
ficar na profissão." 

A expectativa do secretário é que o proje- 
to seja aprovado pela Assembléia Legislativa 
nos próximos meses e que um novo concurso 
seja realizado no próximo semestre. Além do 
aumento escalonado de 42,25% até julho de 
2014, o governo já possibilitou a convocação 
de 34 mil professores que já tinham sido apro- 
vados em concursos anteriores. 

"Assim, se essas mudanças ocorrerem, em 
2014 estaremos com a rede regularizada fun- 
damentalmente com a entrada de professores 
efetivos, que é o que eu quero." 

Licenças médicas 
Outro motivo constante de ausência de 

professores, o afastamento motivado por li- 
cenças médicas, também é alvo da pasta. As 
perícias médicas passarão a ser feitas por mé- 
dicos credenciados pela própria pasta. 

"A Secretaria de Educação conseguiu, 
através de um decreto, tirar do DPME [Depar- 
tamento de Perícias Médicas, ligado à Secre- 
taria de Gestão] e passar para a Educação", 
declarou. Os profissionais da saúde já estão 
sendo credenciados por 34 diretorias de en- 
sino. 

Questionada sobre a decisão, a presidente 
da Apeoesp disse que quer analisá-la melhor 
antes de opinar. Ela afirmou, porém, temer que 
a mudança cause transtornos maiores para os 
docentes. "Não queremos que o professor que 
está adoecido deixe de cuidar de sua saúde 
para resolver a falta." 
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Bem Ester 

ESTUDO MOSTRA QUE MÚLTIPLA 
MEDICAÇÃO CAUSA COMPLICAÇÕES 

EM UTI PEDIÁTRICA 

Em Unidades de Terapia Intensiva 
Pediátricas (UTIP), o uso de múltiplas 
medicações e a idade menor que qua- 
tro anos são fatores de risco significa- 
tivos para a ocorrência de eventos ad- 
versos medicamentosos. Em estudo de 
doutorado realizado na Faculdade de 
Medicina (FM) da USP, a médica Dafne 
Cardoso Bourguignon da Silva buscou 
descrever as ocorrências médicas as- 
sociadas ao uso de medicamentos que 
acontecem em crianças internadas em 
UTIP e identificou os fatores de risco 
que podem desencadear tais efeitos. 

No estudo, foram analisados os 
dados de 239 crianças, a maioria com 
alguma doença de base, internadas na 
UTI Pediátrica do Instituto da Criança 
(IC) do Hospital das Clinicas (HC) da 
FM, em um período de seis meses. "Os 
eventos adversos foram procurados 
por busca ativa no prontuário, prescri- 
ção médica e exames laboratoriais", 
conta a pesquisadora. 

COMPLICAÇÕES 
Ao todo, foram identificados 110 

ocorrências adversas em 84 crianças. 
Destas, 21 apresentaram mais de um 
evento. Entre as principais complica- 
ções, conta a médica, estão distúrbios 
bioquímicos, como a hiponatremia (con- 
centração de sódio no plasma sangüí- 
neo menor que a normal), hiperglicemia 
(excesso de glicose) e hipopotassemia 
(deficiência de potássio). Eles ainda 
são seguidos por reações alérgicas, 
queda de oxigenação e pressão baixa 
(hipotensão arterial). "Também ocorre- 
ram eventos graves como convulsões 
e uma parada cardiorrespiratória", diz. 
"Os medicamentos mais envolvidos fo- 
ram antibióticos, diuréticos, anticonvul- 
sivantes, sedativos e analgésicos, além 
de corticoides", completa a médica. 

A pesquisa mostrou que a quanti- 
dade de medicações necessárias aos 
pacientes foi alta e se correlacionou à 
ocorrência de complicações. Ou seja, 
quanto maior o número de remédios 
recebidos por uma criança, maior a 
probabilidade de que ela desenvolva al- 
gum evento medicamentoso adverso. A 
pediatra explica: "Crianças recebendo 
5 medicações tinham 2,19 vezes mais 
chance de terem um evento adverso. 
Crianças recebendo 11 medicações ti- 
nham 7,26 vezes mais chance". 

Com relação à idade, o estudo 
aponta para a maior suscetibilidade de 
crianças com menos de quatro anos. 
De acordo com a médica, é provável 
que o fato se dê em função de os ór- 
gãos e sistemas desses pacientes ain- 
da estarem em desenvolvimento e não 
reagirem como adultos às intervenções 
médicas. 

PROLONGAMENTO DA INTER- 
NAÇÃO 

Uma das principais decorrências 
dos eventos adversos é o prolongamen- 
to da internação na UTI. Crianças que 
apresentam problemas decorrentes da 
utilização de medicamentos ficaram, 
em média, 11 dias internadas, contra 
5,3 dias sem nenhuma complicação. 
"O estudo sugere que cada evento ad- 
verso pode prolongar o tempo de inter- 
nação em 1,5 dias, mas isto necessita 
ser comprovado em um estudo maior", 
comenta a pediatra. 

Dafne conta que nem sempre os 
eventos adversos podem ser evitados, 
mesmo quando são prescritos apenas 
os remédios realmente necessários 
"Como crianças em UTI necessitam de 
muitos remédios, os eventos adversos 
medicamentosos vão ocorrer, principal- 
mente nos menores de 4 anos", esclare- 
ce. "O importante é fazer o diagnóstico 
precoce do evento adverso, por exem- 
plo através da busca ativa realizada no 
estudo, para que o tratamento também 
seja precoce e diminua a repercussão 
clínica na criança já tão doente". 
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4 PONTOS NO ESTADUAL 

Imperatriz faz 3 gols em cima do Bacabal 
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Semifinais da Liga dos Campeões 

têm duelos Espanha x Alemanha 
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Equipe do Imperatriz vence em casa 

Carla Dutra 

O Cavalo de Aço vence seu primeiro jogo 
do segundo turno pelo Campeonato 
Maranhense. A partida aconteceu nes- 

ta quinta-feira (11), no Estádio Frei Epifânio, lo- 
cal que o Imperatriz marcou 3 a 1 em cima do 
time do Bacabal. 

O Imperatriz logo no primeiro tempo saiu 
na frente com dois gols e. assim, seguiu para o 
segundo tempo da competição, motivado para 
terminar o jogo na frente no placar. E foi o que 
aconteceu. Imperatriz fez mais um gol, che- 
gando a 3 gols, mas o Bacabal não deixou por 
isso; no fim do jogo marcou um gol. 

Edvaldo Cardoso, presidente do Imperatriz, 
avalia a competição como positiva, "consegui- 
mos três pontos. Agora vamos trabalhar para 
somar no quadrangular e vencer o segundo 
turno", espera o presidente. Com a vitória, o 
Imperatriz chega a 4 pontos, já que empatou 
em 1 a 1 com Sampaio Corrêa em casa e per- 
deu por 1 a 0 do Santa Quitéria. 

Na tabela do segundo turno, o time "Mais 

4 " 

Querido" segue na terceira coloçáo, tendo a 
mesma quantidade de pontos do segundo co- 
locado, Sáo José, que tem um gol a mais de 
saldo, deixando o time do Cavalo em terceiro 
lugar. 

Depois da vitória, os jogadores descansa- 
ram nesta sexta-feira (12) e hoje. segundo o 
presidente, seguem o dia na academia e trei- 
nando em campo com bola, uma preparação 
para o jogo de quinta-feira (18) com o time do 
Americano em São Luís, no estádio Nhozinho 
Santos. 

Gols - O primeiro gol do Imperatriz foi aos 
26 minutos do primeiro tempo com o jogador 
Kelson, e ainda no primeiro tempo, aos 40 mi- 
nutos. Toninho sofreu pênalti, sendo que Lin- 
doval cobrou e marcou o seu décimo gol no 
estadual, seguindo isolando na artilharia no 
estadual. No segundo tempo, o atleta Gilson, 
aos 25 minutos aproveitou o cruzamento de 
Lindoval e, de cabeça, balançou a rede do ad- 
versário marcando o terceiro gol do Imperatriz. 
Balsas marcou o seu, nos 36 minutos, de pê- 
nalti, cobrado por Joãozinho. 

A Liga dos Campeões da Europa pode 
ter uma inédita final entre os rivais Barcelona 
e Real Madrid ou um clássico entre os ale- 
mães Bayern de Munique e Borussia Dort- 
mund. Em sorteio realizado na manhã desta 
sexta-feira (12), na sede da Uefa, em Nyon, 
na Suíça, as bolinhas com os nomes dos 
clubes colocaram frente a frente os times 
espanhóis e germânicos nos duelos das se- 
mifinais. Mais uma oportunidade para duas 
das principais potências do continente nos 
últimos anos medirem forças. 

O Barcelona enfrenta o Bayern de Muni- 
que, com a vantagem de decidir em casa. no 
Camp Nou. O confronto abre e fecha a fase, 
nos dias 23 de abril e 1o de maio e tem como 
curiosidade envolver o ex e o futuro time do 
treinador catalão Guardiola, de férias até ju- 
lho, quando assume o comando da equipe 
alemã. Na outra chave, o Real Madrid duela 
com o Borussia Dortmund, primeiro atuando 
fora de casa. no Westfalenstadion, dia 24 
deste mês, fazendo o jogo de volta no San- 
tiago Bernabéu, dia 30. 

Na última temporada, Bayern e Chelsea 
impediram a decisão entre Barcelona e Real 
Madrid na Champions. Nas semifinais, o time 
alemão eliminou os merengues, enquanto a 
equipe inglesa, campeã na final disputada 
na Allianz Arena, tirou os catalâes do torneio. 

Até hoje, só três decisões foram en- 
tre times do mesmo país. Na temporada 
1999/2000, o Real Madrid derrotou o Valen- 
cía por 3 a 0, no Stade de France. Na edição 
de 2002/03, o Milan superou o Juventus nos 
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Barcelona e Real podem se enfentar em Inédita final 

pênaltis, por 3 a 2, após empate por 0 a 0 em 
120 minutos de partida no Old Trafford, na 
Inglaterra. Mais recentemente, em 2007/08, 
o Manchester United também precisou da 
disputa das penalidades máximas para ser 
campeão diante do Chelsea, ganhando por 
6 a 5 após o placar de 1 a 1 ao fim da pror- 
rogação, no estádio de Lujnikí, em Moscou. 

- é uma eliminatória entre duas grandes 
equipes, com estilos diferentes. O Bayern é 
um grande time. um clube poderoso. Ten- 
taremos fazer o que sabemos: desfrutar do 
futebol. Esperamos voltar a Wembley, este 
lugar que é mágico para nós - disse Zubi- 
zarreta, ex-goleiro e diretor esportivo do Bar- 
celona, referindo-se ao estádio londrino de 
Wembley, palco da final no dia 25 de maio. 
onde o time catalão foi campeão do torneio 
há duas temporadas, vencendo o Manches- 
ter por 3 a 1. 
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OS RESULTADOS APARECEM 

□ UANDQ VOCÊ DA UMA 
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► MENOR PREÇO 

► MAIOR QUALIDADE 

► PONTUALIDADE NA ENTREGA 
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