
TERÇA-FEIRA. 22 DE JANEIRO DE 2013 

Sa 

3 

\ 

Popular 

EDIÇÃO 552 
ANO lil 

IMPERATRIZ-MA 

TELEFONE: 
(99) 3525-4043 

WWW. 
jornalcorreiopopujar 

MENORES SAO 

/á 

Jj i 

r 

EFETUAR Dl 
f r 

1 

o yi 
ü u 

4 TTí 

A 

* 

PRESO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA 

PA6 3 

A- 

DEFENSORIA PÚBLICA LANÇA CARTILHA 

CONTRA VIOLÊNCIA HOMOSSEXUAL 

- PÁG. 4 
oesom w^ÊÊm - WKKmgÊIÊÊÊÊÊL^^ 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

O Jornal Correio Popular está contratando representante comercial 

com experiência, interessados, deixar currículo na rua Codofredo 

Viana, 152 - Centro, em horário comercial. 

Telefone: (99) 3525-4043 
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Entalado 

Um rapaz de 20 anos, preso por furto, ficou entalado nas grades do Núcleo 
de Custódia da Policia Civil ao tentar fugir na manhã desta segunda-feira 
em Natal (RN). Ele ficou pendurado no local por cerca de 30 minutos até 
que fosse retirado por outros detentos. Segundo a diretora do Núcleo de 
Custódia, Tânia Pereira, Leonardo Gomes da Costa estava com outros 70 
presos na única ala do local, quando tentou escapar por um espaço entre as 
grades por volta das 8h30 de hoje. Devido ao tempo em que ficou preso nas 
grades, ele teve escoriações nas costas. O rapaz está preso no local desde 
o último dia 11 sob suspeita de furtar uma loja. Segundo Pereira, a carcera- 
gem no Núcleo de Custódia é improvisada e comporta cerca de 70 presos, 
sendo que a capacidade máxima é de cerca de 40 presos. 
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Bêbada Como cresceu! 

Uma Sasha linda, sorridente, cheia de amigos e cada vez mais pa- 
recida com os pais. Em fotos exibidas nas redes sociais de amigos, 
a herdeira da Rainha dos Baixinhos, que sempre optou por uma vida 
discreta, longe dos holofotes, manda até beijinho para a câmera. Em 
uma das imagens, a adolescente de 14 anos também é vista ao lado 
da atriz Bruna Marquezine, entre outras amigas dentro de um eleva- 
dor. Afilha da apresentadora Xuxa e do ator Luciano Szafir também 
aparece em registros das férias, nos EUA, e do réveillon, numa praia. 
Pelas fotos, Sasha, que é jogadora de vôlei e não gosta de mostrar 
sua intimidade para a imprensa, prova que leva uma vida normal, como 
qualquer adolescente. Como ela cresceu, não? 

Serena Curtis, de 31 anos, estava brincando com a cadeira do filho, 
acompanhada de uma amiga, com quem havia dividido duas garrafas 
de vinho, em Oxford (Inglaterra). Só que a brincadeira acabou mal e 
Serena ficou presa na cadeira. Durante uma hora, Serena tentou se 
libertar, com ajuda da amiga. Não deu. A mulher atrapalhada preci- 
sou da ajuda de bombeiros para ser soltar da cadeira. "Eu estava um 
pouco alterada e só queria fazer uma brincadeira. Fiquei com muita 
vergonha", disse Serena. 

Perigo 

mr- 

ASBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), que congrega 16 mil profissionais de todo o país, 
iniciou neste mês campanha nacional para abolir os andadores de bebês. A entidade afirma que 
o equipamento é inútil para o desenvolvimento da marcha de bebês e que seu uso pode causar 
acidentes sérios como traumas no crânio chegando até a levar a morte. 
Os médicos dizem que o andador dá uma mobilidade inadequada para a etapa de vida dos 
bebês e que, com seu uso, eles podem se aproximar de fogões, piscinas e produtos tóxicos. 
O aparelho pode também deixar de estimular certos músculos, o que vai atrasar os primeiros 
passos, segundos os médicos. Há 15 dias, em Jequié (BA), um bebê de nove meses caiu com 
um andador de uma escada com cerca de dez degraus. Ele morreu antes mesmo de chegar ao 
hospital devido a uma fratura cervical. 

COLUNA □□ SANCHES 

DOM MARCELINO 
Hoje completam-se 33 
anos da morte do Frei 
Marcelino Bícego, bispo 
da Diocese de Carolina, 
considerado informal- 
mente o primeiro bispo 
de Imperatriz. Ele fale- 
ceu na Clínica Guadalu- 
pe, em Belém (PA). Dom 

Marcelino era frade capuchinho, professor e 
bispo. Administrador apostólico da Diocese de 
Carolina, de 1970 a 1971, e bispo da mesma 
Diocese, de 1971 a 1980. Ingressou na Ordem 
dos Capuchinhos quando tinha 18 anos. na 
província de Lombardia, Itália, seu país de 
origem. Nomeado bispo-prelado da Prelazia de 
Carolina, escolheu Imperatriz para moradia e 
para sua sagração, ocorrida em 24 de outu- 
bro de 1971. Nasceu em Milão, Itália, em 18 
de junho de 1920. Em sua homenagem, seu 
nome foi dado a uma rua de Imperatriz e ao 
prédio da agência local do Banco do Nordeste 
do Brasil, na avenida Getúlio Vargas. 

PEDRO AMÉRICO 
Dia 20 de janeiro completaram-se 21 anos da 
morte, por assassinato, do empresário Pedro 
Américo de Sales Gomes, que dirigiu a Diesel 
Carolina. Foi no dia 20 de janeiro de 1992, 
resultado de ataque sofrido em sua residência, 
no bairro Três Poderes. O crime, na impres- 
são geral da população de Imperatriz, ainda é 
motivo de especulações e não parece ter sido 
totalmente esclarecido. Pedro Américo era 
bem sucedido empresarialmente e desfrutava 
de grande conceito na sociedade, inclusive 
pelo rigor e resultado positivo como adminis- 
trador de diversos clubes e entidades locais. 
Foi presidente da Telefônica de Imperatriz S. 
A e um dos fundadores e presidente do Juçara 
Clube. Também presidiu o Clube Tocantins e o 
Balneário Estância do Recreio. Foi diretor da 

Associação Comercial e Industrial de Impera- 
triz. Tinha 52 anos e foi sepultado em Carolina. 
sua terra natal. Seu nome foi dado à praça do 
bairro Três Poderes. 

INTERNET: GOLPE DO DEPÓSITO 
Se você receber men- 
sagem pelo compu- 
tador dizendo que foi 
feito um depósito em 
sua conta ou que o 
depósito foi feito inde- 

vidamente, não clique nas letras de cor azul. É 
vírus. É bandidagem. É crime. Estão querendo 
invadir seu computador para saber a senha de 
qualquer conta bancária que você tenha -- e, 
aí sim, assaltarem você via Internet, direta- 
mente na conta. Muito cuidado. 

DENUNCIE E-MAILS FALSOS 
Quando você rece- 
ber um e-mail falso, 
"spams" e mensa- 
gens inesperadas 
portadoras de 
vírus encaminhe-os 
para uma institui- 
ção brasileira que 
investiga cada 
caso. Trata-se do 
CERT, o Centro de 
Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes 
de Segurança no Brasil, que é mantido pelo 
NIC.br (Núcleo de Informação Coordenação 
do Ponto BR), subordinado ao Comitê Gestor 
da Internet no Brasil. 
Faça assim: ao receber um e-mail falso enca- 
minhe-o para o endereço cert@cert.br. Se qui- 
ser, pode colocar na linha de assunto "INVES- 
TIGAR O CRIMINOSO REMETENTE DESTE 
E-MAIL FRAUDULENTO". A mensagem é falsa 
sobretudo quando vem com palavras ou frases 
em destaque colorido (geralmente azul) ou 
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arquivos e outros lugares para clicar. Também 
vem em forma de ofertas, geralmente em 
inglês, de dinheiro no exterior etc. 
O site do CERT é http://www.cert.br/. 

SEM ENERGIA 
Recebo a seguinte nota 
do COMUCAA - Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
de Açailândia - MA: "A 
administração do ex-pre- 
feito lldemar Gonçalves 

dos Santos torpedeou o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Açailândia. Dias após receber o certificado 
do "Selo UNICEF Município Aprovado"... Dia 
11/12/2012, "cortaram" telefone e internet (até 
hoje sem...). Dia 18/12, CAEMA "cortou" água 
(religada dia 10/01), e, agora, dona CEMAR 
corta energia elétrica... É a treva! COMUCAA 
navegando em mar turbulento, com risco de 
soçobrar administrativa e operacionalmente, 
também com problemas de pessoal! É muita 
irresponsabilidade e descaso para ficar por 
isso mesmo (mas como sempre deve ficar 
por isso mesmo...). E a atual administração tá 
demorando pra tomar pé da situação, arrumar 
a casa e tocar a vida em frente... Conhecer 
profundamente os problemas é só tema de 
discursório politiqueiro e demagógico..." 

É VERDADE... 
"Fazer negócio sem propa- 
ganda é como piscar para 
uma garota no escuro. 
Você sabe o que está 
fazendo, mas ninguém 
mais sabe." 
A frase é de Stewart 
Henderson Britt, psicólo- 
go americano, especialista em psicologia do 
consumo, falecido em 1979. 

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

- DINHEIRO NA MAO 
A maioria dos vereadores de Impe- 
ratriz que recebeu seus vencimen- 
tos no dia 21 de janeiro resolveu 
fazer grandes empréstimos em uma 
das agências bancárias de Impera- 
triz. Segundo a fonte, os valores 
foram de 90 a 150 mil, que serão 
pagos nos quatro anos de manda- 
to. Boa notícia para aquele pessoal 
que morreu de trabalhar durante a 
campanha para os vereadores elei- 
tos e ainda não viu nem a cor do 
dinheiro. 

- AJUDA 
O grave problema que vem acon- 
tecendo na Delegacia Regional do 
Trabalho, onde trabalhadores estão 
tendo que pernoitar nas filas para 
tirar ou renovar a carteira de traba- 
lho e darem entrada no seguro de- 
semprego, chamou a atenção das 
autoridades da região. Ao saber do 
caso, o deputado federal Chiquinho 
Escórcio (PMDB-MA) ficou revolta- 
do com o descaso, se reuniu com a 
ministra de Relações Institucionais, 
Ideli Salvatti, e solicitou da mesma 
ajuda para a solução deste proble- 
ma que vem afligindo os imperatri- 
zenses. 

- ORGANIZAR 
O secretário de Meio Ambiente 
de Imperatriz, Cleto Vasconcelos, 
disse que vai "organizar" a cidade. 
Cleto disse que em breve irá co- 
meçar uma campanha para aca- 
bar com a bagunça que hoje toma 
conta de toda a cidade, em que 
cada um vem fazendo o que bem 
quer. O secretário disse que vai re- 
tirar todos os camelôs da Av. Getú- 
lio Vargas e acabar com a farra dos 
donos de lojas, que estão transfor- 
mando as calçadas em uma exten- 
são de seu comércio. A Prefeitura 
está estudando um local adequado 
para levar os camelôs. A princípio, 
o secretário disse que pretende dar 
uma organizada no camelódromo 
da Praça Tiradentes. 

- DE OLHO 
Conforme ficou acertado com a co- 
munidade da Estrada do Arroz, Ma- 
deira inicirá as obras de recupera- 
ção da via na próxima quarta-feira 
(23). Os lideres da comunidade vão 
chegar cedo na estrada para ver se 
as obras vão mesmo ser iniciadas. 
Se não forem, já sabem: outra para- 
lisação. E vai ser assim até quando 
tudo estiver nos conformes. 

- PORTUGUÊS 
No site da prefeitura, na seção das 
secretarias, mais precisamente da 
Fundação Cultural de Imperatriz, 
há um erro gritante. Onde deveria 
estar escrito Fundação Cultural de 
Imperatriz - FCI, aparece 'Secreta- 
ria de Cultural - FCI'. Em uma ges- 
tão onde se fala tanto em educação 
de qualidade, o site aparece com 
um erro desses. De quem será a 
culpa? Vamos rever isso aí. 

Portal da Prefeitura de Imperatriz 

none »fundação cultural 

Secretaria de Cultural - FCI 

Antônio Mariano de Lucena Filho 
Secretário 
rund3cao-culfjraiaimDeraUmma.cw6f 

Localização: 
Rua Luís Duminguos, 650 - Centra (Esq. com Rw 
Atendimento das 8 às 12hs e às 18hs 
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►COM PASSAGEM NA FUNAC 

Menores são suspeitos de efetuar disparos 

Os menores possuem 15 e 17 anos 

A Polícia Militar foi informada de que dois 
menores tinham efetuado disparos de 
arma de fogo em via pública, no bairro 

Santa Rita. Os policiais saíram em diligências 
e localizaram os dois portando uma arma de 
fogo. Ambos foram conduzidos até a Delega- 
cia do Menor Infrator, onde foram apresenta- 
dos ao delegado Rodrigues Neto. 

O menor das iniciais M.R.A.S, 15 anos, já 
tem passagem pela Fundação da Criança e 
do Adolescente -FUNAC, o outro menor das 
iniciais B.A.S.C, 17 anos, falou que não tem 

passagem pelo órgão. A arma apreendida 
com os adolescentes foi uma espingarda ca- 
libre 28, cano serrado, com um cartucho de- 
flagrado. 

Os dois menores são moradores do bairro 
Nova Imperatriz. Quando interrogados sobre 
o que eles faziam armados, M.R A.S disse 
que a arma era para se defender. Mesmo com 
o cartucho deflagrado, eles ainda tentaram 
negar que tinham feito disparos. A Polícia sus- 
peita que eles estivessem planejando fazer 
alguma ação delituosa. 

Homem que tomou de assalto S-10 é 

preso e reconhecido pela vítima 

Policiais Militares prenderam, na manhã 
de domingo, Adaires Barbosa de Araújo, 26 
anos, vulgo Nego, que estava com uma ca- 
minhonete S-10 preta, de placa MXD-8279- 
-Goiatins (TO), tomada de assalto às 23 ho- 
ras de sábado em Goiatins (TO). A Policia 
tinha sido informada, através do sistema de 
monitoramento, que a caminhonete rouba- 
da já se encontrava em Imperatriz. 

Os PMs localizaram, no bairro da Vila 
Lobão, Nego juntamente com o veículo. 
O mesmo foi levado para a 10a Regional 
de Segurança e autuado em flagrante por 
roubo. Sobre o veículo, o acusado falou ao 
delegado, Francisco, que tinha recebido a 
caminhonete em Porto Franco para trazer a 
Imperatriz pelo valor de R$ 300. 

No domingo a tarde, o proprietário da 
S-10, Antônio Filho, dono de uma autoes- 
cola, esteve em Imperatriz, onde reconhe- 
ceu Adaires Barbosa como sendo um dos 
assaltantes. A vítima informou ao delegado 
que estava chegando à residência quando 
foi assaltado por quatro homens, sendo que 

dois ficaram dentro de outro veículo. Nego 
estava junto com um elemento alto de pos- 
se de uma pistola. 

Antônio Filho foi levado na caminhone- 
te no banco de trás, enquanto outros crimi- 
nosos seguiam atrás em outro automóvel. 
Mais à frente, colocaram ele em um carro 
branco e um assaltante fugiu com a S-10. 
Os três homens saíram com ele até uns 
10 km da saída da cidade, onde pararam 
e, com duas camisas na cabeça, entraram 
com ele em matagal. Ali, vigiaram a vítima 
por mais duas horas e saíram dizendo para 
o mesmo ficar por mais tempo dentro do 
mato. 

A vítima, após duas horas e meia, re- 
tornou no sentido da cidade, onde, por te- 
lefone, comunicou a Centrai de Vigilância 
de Veículos Contra Roubos. A caminhonete 
ficou com o painel danificado pelos assal- 
tantes, mas devido ao sistema de monito- 
ramento via Satélite, a S-10 foi entregue ao 
proprietário, depois de uma perícia no IN- 
CRIM, na segunda-feira (21). 

Polícia Civil cumpre mandado de prisão 

contra guarda municipal em Presidente Dutra 

Policiais civis lotados na 13a Delegacia 
Regional de Presidente Dutra cumpriram, no 
último fim de semana, mandado de prisão 
preventiva contra a guarda municipal Elizabe- 
th Araújo Cantanhede, suspeita de ser a auto- 
ra de homicídio e uma tentativa de homicídio 
no ano de 2011, naquele município. O manda- 
do foi expedido pelo juiz Ferdinando Serejo, 
titular da 2a vara de Presidente Dutra. 

De acordo com informações policiais, 
Elizabeth Cantanhede teria atropelado duas 
pessoas na saída de um bar, no bairro Vila 
Militar, após discussão entre a acusada e a 
vítima identificada como Romilda. Com base 
em depoimentos de testemunhas, a vítima 
saiu do bar acompanhada de seu namorado, 
ambos em uma moto. 

Ainda segundo as testemunhas, os dois 
teriam sido perseguidos pela guarda munici- 
pal que os atropelou na entrada da rotatória 
em frente ao posto Serv Center. Após come- 
ter o atropelamento, Elizabeth deu ré e pas- 
sou novamente sobre os corpos das vítimas. 
Um dos atingidos chegou a ser socorrido, po- 
rém veio a óbito. 

A prisão 

Idoso de 96 anos comete suicídio 

com uma corda 

Mais um caso de suicídio é registrado, 
desta vez, na cidade de Açailândia. A vítima 
foi o idoso Lourenço Gonçalves de Oliveira 
(96), natural de Pedreiras/MA. Ele foi encon- 
trado morto com uma corda no pescoço, na 
manhã desta segunda-feira (21/01), no quar- 
to em que dormia. 

Há 5 meses, o Sr. Lourenço morava com 
uma sobrinha na Avenida Santa Luzia, jardim 
América, em Açailândia. Segundo familiares, 
o mesmo não era portador de necessidades 
especiais. Apesar da idade, ainda reconhe- 
cia as pessoas e fazia tarefas do dia-dia. 

Segundo a mulher que cuidava do idoso, 
de aproximadamente dois meses pra cá, ele 
tinha perdido a vontade de viver, alegando 
que quase todos os seus parentes já haviam 
morrido. Vivia dizendo que queria morrer 
para não dar mais trabalho para os outros. 

Este foi o segundo caso de suicídio re- 
gistrado neste ano. No primeiro, uma mulher 
deu entrada no IML de Imperatriz, a menos 
de uma semana. Apesar da idade, Lourenço era lúcido 

Aged apreende 690 kg de lingüiça 

transportados sem registro 

Fiscais da Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária do Maranhão (Aged) apreende- 
ram quase meia tonelada de lingüiça, trans- 
portada sem registro, que seria'vendida em 
estabelecimentos em Açailândia. 

A apreensão foi realizada em uma blitz de 
rotina, no posto da Polícia da Rodoviária, na 
BR-010. a 12 km de Açailândia. Ao todo, 490kg 
de lingüiça oriundas de Imperatriz foram apre- 
endidos. O alimento estava sendo transporta- 
do de forma inadequada e sem o registro. 

"A Aged trabalha com o princípio da educa- 
ção. Ou seja; a gente está sempre educando 
para que as coisas venham a acontecer dentro 
da legalidade. Quando isso não ocorre, faze- 
mos punições", disse Jean Teixeira, médico- 
-veterinário da Aged. 

O responsável pela carga foi autuado e 
multado em R$1 por quilo de lingüiça. 'Todo 

O dono da carga foi multado em R$ 1 por quilo 
subproduto de origem animal tem que ter o 
registro oficial. Se tem inspeção municipal, 
transita dentro do município. Se tem inspeção 
estadual, transita dentro do estado. Como não 
havia nenhuma documentação, foi apreendido 
e lavrado o auto de infração no valor de R$ 
490", explicou Jean Teixeira. 

Acidente grave deixa três pessoas 

feridas na Avenida Beira-Mar 

Desde o crime, a acusada estava afastada 
da sua função de guarda municipal na cidade 
de Presidente Dutra. Com a posse de nova 
gestão, foi solicitado seu comparecimento à 
Prefeitura. 

Diante das informações do paradeiro da 
acusada, equipes de investigadores da Polí- 
cia Civil deram cumprimento ao mandado no 
momento da apresentação da guarda muni- 
cipal na Prefeitura. Em seguida, ela foi con- 
duzida para a delegacia Regional, onde foi 
ouvida e permanecerá detida à disposição da 
Justiça. 

Investigação de homicídio 
A Policia Civil já instaurou o inquérito para 

apurar o homicídio que vitimou Lino Gomes 
de Sousa, de 33 anos, ocorrido na tarde do 
último sábado (19) no povoado Pucumã, em 
São Domingos. 

Segundo informações da polícia, o crime 
ocorreu durante uma discussão entre a vitima 
e o próprio cunhado, identificado apenas por 
"Nego". A vítima teria sido atingida com duas 
facadas, que chegou a óbito ainda no local. 

Após cometer o homicídio, "Nego" empre- 
endeu fuga. As polícias Civil e Militar estão 
em diligências para prender o suspeito. 

"Fora do normal. Foi tudo muito de repen- 
te". Com essa declaração, o motorista Ângelo 
da Silva Moraes, de 36 anos, traduziu o aci- 
dente ocorrido na tarde do último sábado en- 
volvendo o ônibus que ele dirigia e um Palio, 
no qual estavam três homens. Os ocupantes 
do veículo de passeio sofreram ferimentos, 
tendo o condutor ficado presos nas ferragens. 

De acordo com Ângelo da Silva, o aciden- 
te ocorreu por volta das 14h30. Ele disse que 
trafegava no sentido Palácio dos Leões/Ter- 
minal de Integração da Praia Grande, quando 
ouviu o som da frenagem do Palio, que seguia 
no sentido oposto; em seguida, olhou o ve- 
ículo menor invadindo a contramão e sentiu 
o impacto do choque na dianteira do ônibus. 

Logo após o acidente, conforme afirmou o 
motorista, a sua primeira reação foi correr por 
temer que tivesse ocorrido algo muito pior, 
como a morte das pessoas. Porém, ao ver 
que o carro começou a pegar fogo, Ângelo 
da Silva retornou, pegou o extintor do cole- 
tivo e evitou que o incêndio se propagasse. 
"Quando olhei que as pessoas estavam vivas 
e conscientes, ainda tentei retirá-las, mas de- 
sisti e resolvi esperar a chegada do socorro", 
contou. 

Testemunhas contaram que o Palio, de 
cor cinza e placa OIS-8442, seguia em alta 
velocidade, tendo perdido o controle ao fazer 
a curva em frente ao Terminal Hidroviário da 
Rampa Campos Meto. As pessoas também 
afirmaram que o motorista do ônibus não teve 
culpa e, que, se não tivesse batido no coletivo 
o carro menor teria ido parar dentro da maré. 

Apenas dois ocupantes do Palio foram 

Os ocupantes do veiculo de passeio sofreram ferimentos 

identificados no local do acidente, Janilson 
Maia Pimenta, de 32 anos, que estava ao 
volante: e Fábio Costa Teixeira. O motorista 
disse morar na Rua Bom Jesus, apartamento 
204, noTuru. 

O ônibus envolvido no acidente pertence 
à empresa Josélya Transporte, mas está alu- 
gado para a São Luís Engenharia Ambiental 
Ltda, fazendo a condução de garis. Ângelo 
da Silva disse que era a sua primeira viagem, 
seguindo para o Projeto Reviver, onde vários 
funcionários da empresa de limpeza aguarda- 
vam por ele, que estava só dentro do coletivo. 

Janilson Pimenta foi o último a ser retira- 
do do Palio, numa operação envolvendo so- 
corristas do Serviço de Atendimento Móvel 
dê Urgência (Samu) e homens do Corpo de 
Bombeiros. Os ocupantes do veículo de pas- 
seio foram conduzidos por três ambulâncias 
do Samu para unidades de saúde da capital 



CORREIO Imperatriz-MA 
Terça-feira, 22 de janeiro de 2013 

04 

►NOVA PASTA 
¥mm 

Secretaria de Regularização fundiária 
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O secretário espera contar com a colaboração da população para minimizar possíveis conflitos 

Welbert Queiroz 

O crescimento desordenado da cidade, 
além de propiciar ocupações irregula- 
res, invasões e doações de terrenos, 

põe em risco a população em diversas zonas 
urbanas e rurais em Imperatriz. A proposta da 
criação da Secretaria de Regularização Fun- 
diária foi com a intenção de solucionar esses 
problemas. 

O indicado ao cargo é o advogado Dr. Da- 
niel Pereira de Souza que acredita que com 
sua experiência no âmbito jurídico terá um 
bom desempenho nesse desafio. "A indicação 
foi realizada pelo próprio prefeito Sebastião 
Madeira, foi ele quem me escolheu e me no- 
meou secretário, O grande desafio da Secre- 
taria é atender a uma demanda que é muito 
grande, antiga e que atinge, segundo dados 
levantados por outros setores da rede da atu- 
al gestão, 70% a 80% dos bairros e assenta- 
mentos periféricos", afirma. 

A Secretaria ainda está em fase de estru- 
turação. Segundo o novo secretário, a preten- 
são é que a Secretaria esteja em pleno funcio- 
namento até o início de março. "A equipe será 
montada por técnicos e assistentes sociais 
que avaliaram se de fato a família ou pessoa 
se enquadra, tanto no processo legal quanto 
no social, para ser assistida pela Secretaria 
e obter, pela via administrativa ou pela via ju- 
dicial, o título da sua propriedade", anuncia 
Daniel Souza. 

O secretário conta que a Secretaria foi 
criada no dia 18 de dezembro de 2012. "Nes- 
ses primeiros meses, estamos organizando a 
parte estrutural, desde os móveis e o local, até 
a distribuição dos procedimentos que serão 
adotados na Secretaria para garantir seu fun- 
cionamento no que diz respeito à emissão dos 

Cadastro para troca gratuita de 

geladeira é realizado hoje 

Hyana Reis 

A partir de hoje, a população poderá se 
cadastrar para troca gratuita de geladeira ve- 
lha por uma nova. A ação acontece na Praça 
Mané Garrincha, localizada na rua Simplício 
Moreira às 8h da manhã e faz parte do projeto 
"Caravana da Economia" da Companhia Ener- 
gética do Maranhão (Cemar). 

A intenção é garantir uma economia na 
conta mensal de energia, já que as geladeiras 
mais antigas são as que mais consomem. Ao 
todo, 400 pessoas serão cadastradas e pode- 
rão receber uma geladeira com o selo Procel 
de Economia de Energia, categoria A, pois 
esse modelo tem maior nível de eficiência 
energética. 

De acordo com a Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, os modelos anti- 
gos exigem mais energia e podem causar um 
aumento na conta mensal de até R$ 21. Já 
os novos modelos podem proporcionar uma 
economia média de 39,9 kWh/me, o que no 
fim do mês representa R$ 21 a menos, mas 
é preciso ser instalada e utilizada de acordo 
com as especificações do fabricante. 

A professora Regina Soares é uma das 

que sofre com o alto preço na conta de ener- 
gia, por conta da geladeira velha. Ela comprou 
o eletrodoméstico há mais de 10 anos e ainda 
não teve condição de comprar outro, "justa- 
mente porque a conta de energia vem cara, 
não sobra dinheiro para comprar uma nova, 
estou em um impasse", explica. 

Ela garante que será uma das primeiras 
a estar hoje na Praça para fazer o cadastra- 
mento. Mas para ser selecionada, é preciso 
atender aos pré-requisitos do projeto; possuir 
uma geladeira velha em funcionamento, estar 
classificada na Tarifa Social de Energia Bai- 
xa Renda, ser o titular da conta de energia e 
estar em dia com o pagamento. Todos os ins- 
critos serão avaliados por um agente técnico. 

O PROJETO 
O "Caravana da Economia" surgiu em 

2007 e até agora já trocou mais de 30 mil ge- 
ladeiras em todo o estado. O projeto é ideali- 
zado com base em uma exigência da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que 
determina que as companhias elétricas de- 
vem investir 1% de sua receita operacional 
liquida em projetos para auxiliar a eficiência 
energética, pesquisa e desenvolvimento. 

Cartilha com informações gerais 

sobre violações de direito 

títulos pelo município de imperatriz a quem é 
proprietário de imóvel" declara. 

Segundo o secretário, a Secretaria vai fun- 
cionar com a premissa de resolver a questão 
de regularização de terrenos ocupados para 
garantir a concessão dos títulos definitivos 
a quem tem a posse legítima e pacífica pelo 
menos há 5 anos das suas áreas e moradias. 
"Esse trabalho, que vai se iniciar no princípio 
de março, é um trabalho gigantesco que nós 
só teremos sucesso se houver a compreen- 
são e a participação de toda a sociedade. Va- 
mos também contar com a colaboração dos 
organismos que permeiam essas situações 
para minimizar os conflitos que certamente 
teremos nessa missão", esclareceu Daniel 
Souza. 

LEI USUCAPIÃO 
O usucapião, que se traduz "adquirir pelo 

uso", é o direito que um cidadão adquire, re- 
lativo à posse de um bem móvel ou imóvel, 
em decorrência do uso deste bem por um 
determinado tempo. Esta é a forma como os 
posseiros poderão reivindicar os terrenos em 
imperatriz. Segundo Daniel Souza, "para a 
medida, seguimos a lei, que é o estatuto da 
cidade e a lei que trata sobre a posse e a pro- 
priedade, Só quem pode reivindicar uma área 
como essa é quem esteja a mais de 5 anos 
morando e habitando nessa área. o benefi- 
ciado será quem tem a posse, mas não tem 
a propriedade, ou seja. mora numa área que 
seja de terceiros ou até, em alguns casos, 
da união ou do estado", e acrescenta, "sa- 
bemos, porém, que a proposta do usucapião 
não pode ser feita contra o município ou áreas 
públicas. Aqueles que habitam em uma área 
pública não poderão ser beneficiados, devem 
estar dentro da legalidade", conclui. 

Welbert Queiroz 

O período de carnaval se aproxima e é 
previsível que aumente o número de casos de 
violência contra a mulher e população LGBTT- 
TS (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, tran- 
sexuais, transgêneros e simpatizantes). Uma 
cartilha que traz informações sobre violações 
de direito da Mulher e população LGBTTTS 
será distribuída nos núcleos da DPE da capital 
e em outros 37 municípios do Estado. O mate- 
rial é de elaboração da Defensoria Pública do 
Estado (DPE) no Maranhão. Em Imperatriz, o 
material deve chegar na próxima semana. 

A cartilha traz, de forma resumida, infor- 
mações das atividades desenvolvidas pelos 
núcleos de Defesa da Mulher e da População 
LGBT, criados em 2011. "Essa cartilha é uma 
forma de conscientização, também, para o 
agressor. É uma forma de fazer com que as 
mulheres conheçam seus direitos e se sen- 
sibilize tanto a mulher, quanto o agressor", 
afirma a defensora pública, Nívea Roberta 
Andrade Viegas. 

Conforme a defensora, a defensoria reali- 
za atividades durante todo o ano e apresenta 
os direitos e as principais conquistas dos gê- 
neros. "Fazemos o atendimento todos os dias 
nos plantões, das 18 horas até às 8 da manhã, 
e em feriados também. Acreditamos que até 
semana que vem, esse material esteja aqui. 
Estamos realizando esse tipo de campanha 
sempre aliados com o movimento feminista", 
revela Nívea. 

Segundo dados analisados pela DPE. de 
2011 para 2012, houve um aumento de 111% 
nos casos de violência contra a mulher. No 
caso da população LGBTTTS, em Imperatriz 
não há nenhuma associação que os repre- 
sente, além de os dados não serem muito co- 
nhecidos, porque o gênero não conta com um 
sistema de atendimento eficiente. "Há neces- 
sidade de capacitação dos órgãos públicos 
para esse atendimento. A Defensoria tem feito 
capacitações com seus servidores e agentes 
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ca Andrade Viegas comenta sobro as ações da Defensoria 
de atendimento, porque, como é um público 
que vive em uma invisibilidade, especialmen- 
te-o público de travestis e transexuais, há ne- 
cessidade de se investir na capacitação dos 
agentes públicos no sentido de compreender 
essas demandas e atender de forma adequa- 
da", afirmou defensor público-geral do estado, 
Aldy Mello Filho. 

SOMOS IGUAIS 
A cartilha Somos Iguais esclarece quais 

são os tipos de agressões contra a mulher e 
as providências que devem ser tomadas em 
caso de violência, reserva também um espa- 
ço para tratar das conquistas e dos diretos da 
população LGBTTTS. Nela estão inseridos, 
por exemplo, o reconhecimento da união ho- 
moafetiva, o direito ao uso do nome social, da 
Lei Estadual n0 8.444/2006, dentre outros. 

Denúncias 
Denúncias a violência contra os dois gêne- 

ros podem ser feitas por meio do Disque-De- 
núncia Nacional, pelo Disque 100, ou pelos 
telefones (98) 3223-5800 (capital) e 0300- 
313-5800 (interior), do Disque-Denúncia no 
Maranhão. O serviço funciona 24h e não é 
necessário se identificar. "Precisamos enfren- 
tar também os problemas dos agressores e os 
encaminhamos para um possível tratamento, 
independentemente se o problema seja de 
drogas, bebidas ou de ordem psicológica. 
Atendemos, principalmente, a população ca- 
rente. Por mês. atendemos em torno de 2000 
pessoas", conclui a defensora Nívea Viegas. 

Trabalho missionário é retratado no 

longa-metragem "Renascer" 

Carla Dutra 

Com o objetivo de despertar a igreja bra- 
sileira para seu dever de evangelização dos 
povos, está sendo produzido, desde abril de 
2012, o longa-metragem "Renascer", que tra- 
ta desse tema. A produção realiza um trabalho 
com cerca de 50 pessoas (entre protagonistas 
e coadjuvantes) e 500 figurantes. A produtora 
do longa é a Yavéh Filmes, dirigida por jovens 
da Assembléia de Deus. 

As gravações começaram a ser feitas na 
aldeia indígena Escalvado, da etnia Canela, 
no município de Barra do Corda, Maranhão, 
oportunidade em que a equipe pode acompa- 
nhar as festas culturais dos indígenas. Dando 
continuação ao trabalho na aldeia, em novem- 
bro de 2012 houve o retorno das gravações 
naquele local. Atualmente, as filmagens estão 
sendo feitas em Imperatriz e, de acordo com 
o diretor do longa, Luaran Lins. cerca de 50% 
do filme já foi captado. "O que está faltado 
para a gente são algumas cenas aqui em Im- 
peratriz, numa universidade, hospital e outros 
estabelecimentos", explica. 

Encerrando as etapas de filmagem em Im- 
peratriz. a equipe viaja para o Suriname, onde 
vai gravar com uma tribo de raiz africana (po- 
vos negros), e em março, uma cena será pro- 
duzida na Bolívia, com povos latinos. Na vol- 
ta, a equipe passa por São Paulo e grava na 
Sociedade Bíblica do Brasil. Segundo Luaran, 
o encerramento das gravações está previsto 
para abril, com mais três meses para a edi- 
ção. A intenção é que em julho o longa-metra- 
gem, com duração de uma hora e meia, esteja 
pronto. Depois disso, o diretor diz começar o 
processo de negociação com a empresa que 
vai distribuir o produto. "O lançamento mes- 
mo, dentro da minha previsão, está para acon- 

tecer entre outubro e novembro desse ano", 
assegura o diretor. 

Com a intenção de surpreender a popula- 
ção com a qualidade técnica e produção de 
nível nacional, Luaran Lins ainda revela que 
existe a possibilidade do filme ser dublado em 
dois idiomas, Inglês e Espanhol. "Deus entre- 
gou ao Brasil a missão de justamente levar 
a questão do reavivamento para o mundo. É 
preciso renascer a chama missionária no co- 
ração da igreja para que nós possamos cum- 
prir a missão que o Senhor nos condicionou, 
e o filme fará isso", relata o diretor. 

Filme Renúncia- Distribuído pela editora 
CPAD (Casa Publicadora das Assembléias de 
Deus) e com a mesma direção do "Renascer", 
o filme Renúncia, lançado em novembro de 
2013, teve repercussão nacional. O filme está 
espalhado pelo país, "inclusive já tive informa- 
ções de que chegou á África e muitas pessoas 
me ligam e mandam e-mails", comenta o dire- 
tor sobre a repercussão do longa-metragem. 

Sinopse- O filme Renascer conta a história 
de duas jovens recém-formadas que resolve- 
ram abdicar da carreira e usar suas profissões 
para levar a 'Palavra de Deus' a povos não al- 
cançados. A história é vivenciada basicamen- 
te em uma aldeia indígena que, no enredo, 
ainda não foi alcançada pelo evangelho. 

No longa, a professora Clara e a médica 
Diana serão a todo momento confrontadas e 
viverão, na prática, as dificuldades vividas no 
campo missionário. Sobretudo, serão contem- 
pladas com manifestações de Deus em várias 
situações, e saberão a importância de dedicar 
suas vidas a esse projeto. A partir da iniciativa 
de Clara e Diana, caminhos são abertos para 
que outros jovens se motivem e se disponham 
a evangelizar e, assim, inicie um projeto mis- 
sionário que se perpetue em várias nações. 
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Animais causam transtorno na Babaculândia 

Hemerson Pinto 

Qualquer falta de atenção pode ser fatal. 
Na manhã de ontem, quatro animais 
caminhavam tranqüilamente, atraves- 

sando de uma pista para outra, no trecho da 
Avenida Pedro Neiva de Santana, a aproxima- 
damente 100m da entrada do Parque Amazo- 
nas, perímetro urbano de Imperatriz. 

Motoristas e condutores de outros veí- 
culos precisavam reduzir a velocidade para 
conseguir se desviar a tempo de evitar aci- 
dentes. A caminhonete do Centro de Zoono- 
ses de Imperatriz chegou ao local por meio 
de denúncias e fez a captura de dois cavalos, 
uma égua e um potro. O animal menor deu 
trabalho para ser conduzido até a caminho- 
nete. Só após amarrarem os bichos em um 
poste à beira da rodovia, os funcionários do 

Centro de Zoonoses conseguiram colocar no 
carro um a um. 

Um dos funcionários, o motorista Antônio 
Marcos, disse que o Centro atua com duas 
rondas, uma noturna e uma diurna, que traba- 
lham na busca e apreensão de animais soltos 
nas pistas. 

"Às vezes, a gente recolhe mais de 10 ani- 
mais por dia. Hoje mesmo, o curral do Centro 
de Zoonoses tem mais de 15 cavalos. Se o 
dono não for buscar e pagar a multa, os cava- 
los podem ser até doados para locais fora da 
zona urbana", diz Antônio Marco. 

O auxiliar de crédito, Ronaldo Araújo, 
diz que tomou um susto quando, por pouco, 
não bateu em um cavalo na mesma rodovia. 
"Pisei no freio traseiro e apertei o dianteiro. 
Ainda bem que não caí com a moto, nem bati 
no animal, mas fiquei alguns minutos parado 

í» 
Funcionários do Centro de Zoonoses tiveram trabalho para apreender os animais 

da à sexta-feira, das 8h às 17 horas. Denún- 
cias sobre animais soltos nas ruas e avenidas 

na beira da pista enquanto voltava a coragem 
de seguir viagem. Foi ali perto do Camaçari", 
comenta. 

O Centro de Zoonoses funciona de segun- 
de Imperatriz podem ser feitas pelo telefone 
(99) 3527-3058. 

Carnaval deste ano contará com concurso 

de fantasia e bloco da imprensa 

Professor de Imperatriz ganha 

prêmio da rede SESI 

Hyana Reis 

Passadas as festa de fim de ano, chegou a 
hora dos imperatrizenses festejarem o carna- 
val e. neste ano, os foliões contarão com um 
divertimento a mais; a 1° edição do concurso 
de fantasias carnavalescas. Os jornalistas 
também terão uma programação especial com 
a saída do bloco da imprensa. 

Concurso de fantasias carnavalescas- 
O evento faz parte da programação oficial do 
carnaval de 2013 e está sendo organizado 
pela Fundação Cultural. O presidente da fun- 
dação, Lucena Filho, antecipa que o concurso 
deve acontecer na Praça Mané Garrincha en- 
tre 9 e 12 de fevereiro. As inscrições vão ser 
gratuitas e realizadas no dia. 

O presidente da Fundação Cultural expli- 
ca o porquê de promover este concurso: "este 
ano, nossa equipe achou por bem realizar o 
concurso de fantasia, que tem como objetivo 
incentivar as pessoas a explorarem suas criati- 
vidades através das fantasias", e garantiu que 
as melhores dividirão um prêmio de R$ 2.400. 

Bloco da imprensa- Este será o quarto 
ano consecutivo do bloco de rua, que reúne ao 
longo desse tempo, profissionais da imprensa, 
entre repórteres, cinegrafistas, editores e fotó- 
grafos. "A idéia é confraternizar com os cole- 
gas da imprensa, sobretudo com os que traba- 
lham no período de carnaval e não têm tempo 
para a folia, por isso que sai no sábado, antes 
do carnaval", explica o idealizador e jornalista 
Marcos Franco. 

Por isso a concentração será no dia 2 de 
fevereiro, na Praça Francisco de Freitas (Pra- 
ça do Conselho Tutelar). Ao contrário dos trios 
elétricos embalados pelo som do axé, o bloco 
da imprensa tenta preservar os carnavais de 
outrora, "é uma tentativa de resgate desse mo- 
delo de carnaval, com marchinhas, banda de 
metais, fantasias, pó de arroz", afirma Marcos 
Franco. 

Pretende-se que a brincadeira se torne 
uma tradição no carnaval de Imperatriz, mas o 
idealizador reclama que a participação ainda é 
pouca, ele atribui isso à preferência por outro 
tipo de folia, "creio que os colegas daqui não 
são acostumados com os blocos de rua, com o 
carnaval tradicional, preferindo as coisas mais 
baianas". 

Programação- A programação oficial do 
carnaval de 2013 será lançada pela Funda- 
ção Cultural neste dia 25 de janeiro, às 20h, 
no restaurante Tio Sam, mas o presidente já 
adiantou que os foliões podem contar a jardi- 
neira, que percorre um circuito que vai da Pra- 
ça Mané Garrincha à da Cultura, além disso, 
haverá também o concurso de Marchinhas, 
que premiará as 3 melhores composições. 

A saída do bloco da imprensa será no dia 02 de fevereiro 

O professor de Geografia Geilson Arruda 
Reis, 27 anos, tem no seu histórico muitas 
conquistas. O mais recente aconteceu na últi- 
ma sexta-feira. 18, em São Luis, com o prêmio 
Educador Inovador da Rede SESI de ensino. 

O professor da rede municipal e do SESI, 
sempre estudou na rede pública, e hoje tem 
orgulho de representar a cidade de Imperatriz. 
Com o projeto "Trânsito Consciente no Ensino 
Médio (EBEP): Uma necessidade social em 
Imperatriz - MA", ele foi premiado em 1o lu- 
gar entre todas as unidades da rede SESI de 
ensino do estado. Além do troféu, o jovem pro- 
fessor ganhou um tablet, passagens aéreas, 
hospedagem e 1.200 reais, e a escola em que 
trabalha também foi premiada com um note- 
book e um projetor de multimídia. 

Pelo histórico, a premiação não vem do 
acaso, mas da formação que recebeu. "Nasci 
em Carolina e vim pra Imperatriz muito peque- 
no, estudei o Ensino Fundamental na escola 
Wady Fiquene, o Ensino Médio no Graça Ara- 
nha. e a licenciatura em Geografia na UEMA", 
lembra. 

O resultado, aprovação em cinco concur- 
sos públicos, entre eles dois a nível Federal. 
"Assim que conclui a Faculdade, fiz os concur- 
sos das prefeituras de Davinópolis e Impera- 
triz, onde trabalho há pouco mais de três anos. 
Também consegui aprovação no concurso do 
estado do Tocantins, IFMA e IFTO, dos quais 
aguardo convocação", explica. 

Sobre a experiência do Projeto, Geilson 
afirma que sua função é a de ensinar, incenti- 
var e nortear os alunos para a vida em socie- 
dade. "Fui aluno de escola pública, e hoje sou 

O professor sempre estudou na rede pública 

professor da rede pública e particular. Acredito 
que a educação mudou muito, hoje a apren- 
dizagem ultrapassou os muros da escola. 
Oportunizar ao aluno experiências concretas, 
observar, participar e intervir nas questões so- 
ciais é essencial para o aprendizado". 

Como exemplo, o professor cita a experi- 
ência de alunos da rede municipal de Impe- 
ratriz. "Só bastou um incentivo para os meus 
alunos da escola Santos Dumont desenvolve- 
rem pesquisas cientificas e o saldo disso é a 
conquista do 1o lugar na MOCINN e a possi- 
bilidade de ir ao México mostrar o resultado 
do estudo no primeiro projeto que orientei. Por 
isso cada professor deve despertar no aluno 
o interesse pela pesquisa, pois não devemos 
esperar pela universidade, devemos sim propi- 
ciar o contato com o mundo acadêmico ainda 
no ensino fundamental". 

NocantinhodoAntonio 

"Fico aqui quando não estou em busca de cana para comprar' 

Hemerson Pinto 

Em um cantinho de alguns metros quadrados na calçada 
de um terreno murado, localizado na rodovia Pedro Neiva de 
Santana, o homem que usa chapéu de palha e recebe com 
atenção quem chega ao lugar, acompanha o vai e vem de 
caminhões e veículos de portes menores, entre as cidades 
de Imperatriz e João Lisboa. 

À beira do asfalto que ainda 'cheira' a novo, Antônio olha 
quem passa na pista que leva ao pequeno município situado 
a 12 km de Imperatriz, e não deixa de observar quem vai 
em direção à segunda maior cidade do Maranhão. É ali, no 
caminho de histórias que se cruzam naquela estrada, que o 
vendedor de caldo de cana passa o tempo e ganha alguns 
trocados de quem resolve parar pelo caminho. 

"Sempre para alguém, compra pra tomar aqui ou 
leva para beber no caminho ou quando chegar em casa. 
Sim, conheço histórias de muitos deles. Sempre que as 
pessoas param, enquanto merendam, a gente vai con- 
versando. (As pessoas) me perguntam como você está 
me perguntando agora: se moro aqui perto, se faz tem- 
po que vendo, quem faz os bolos. E um lugarzinho bom 
pra trabalhar. Ventilado, tem movimento, eu gosto". 

Antônio dos Reis é natural do estado do Tocantins. "Não 
lembro como é o nome da cidade hoje, mas quando saí 

de lá, era só um povoadozinho de Tocantinópolis". Dos 
66 anos de vida, Antônio dos Reis tem 57 anos de Impera- 
triz. Quando chegou era menino, trazido pelos pais. "Meu 
pai veio morar ali no Camaçari, quando me casei, mudei 
para cá". 

Hoje, Antônio tem sete filhos e mora em um bairro pou- 
co conhecido, João Paulo, distante aproximadamente 9 km 
do centro de Imperatriz, próximo ao Centro de Treinamento 
Maranhão do Sul. O bairro é formado, em sua maioria, por 
pequenas casas e chácaras. Tem três ruas, e uma delas dá 
acesso ao povoado Camaçari, mais ou menos a 1 km de 
distância. 

"Minha vida foi trabalhar com roça, fiz muito isso. 
Mas a gente cansa. Comecei vender caldo de cana, tem 
gente que chama de garapa. Vendia no Mercadinho com 
uma engenhoca, (máquina usada para extrair o suco da 
cana de açúcar). Depois, comprei essa máquina aqui, é 
melhor, não é tão pesada. Hoje fico aqui e meu filho tra- 
balha no Mercadinho. Minha esposa passa muito tempo 
aqui. Eu vou comprar cana pela região e, além de com- 
prar, ainda tenho que 'cair' no canavial pra cortar". 

Sobre a vida de pequeno agricultor, ele explica; "Hoje, 
a gente no Maranhão não produz mais o que produzia 
em grãos. Pequenos produtores enfrentam dificulda- 
des, não têm condições de produzir com a qualidade 
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que as grandes indústrias produzem. Não temos uma 
produção de arroz, por exemplo, de qualidade. Já as 
empresas têm a tecnologia que ajuda. As cidades foram 
crescendo, a gente ficou com pouco espaço". A esposa 
de Antônio se dedica à fabricação de bolos e pão caseiro. 
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►JEM'S 2013 

Escolas e municípios já podem aderir 

A Secretaria de Estado do Esporte e La- 
zer (Sedei) abriu prazo para que es- 
colas da rede pública e privada e mu- 

nicípios possam aderir aos Jogos Escolares 
Maranhenses (JEMs), que em 2013 chegam 
à sua 41a edição. De acordo com o calendá- 
rio oficial dos JEMs, divulgado pela Sedei em 
seu site (www.esporteelazer.ma.gov.br), as 
instituições de ensino e os municípios inte- 
ressados em participar da maior competição 
estudantil esportiva têm até o dia 29 de março 
para entregar o termo de adesão na sede da 
Secretaria localizada na Travessa Guaxendu- 
ba, n0 100, no Complexo Esportivo e de Lazer 
do Outeiro da Cruz. 

Os termos de adesão dos JEMs 2013 po- 
dem ser obtidos no site da Sedei. Após o de- 
vido preenchimento do documento, todas as 
instituições de ensino e municípios participan- 
tes dos JEMs 2013 terão um mês para inscre- 
verem os alunos/atletas na competição deste 
ano. Ainda de acordo com a Sedei, a primeira 
seletiva dos Jogos Escolares começará no 
mês de maio com as disputas da Etapa Metro- 
politana/Municipal, encerrando no fim do mês 
de junho. 

Em seguida, serão realizadas outras duas 
seletivas, que corresponderão às etapas Re- 
gional e Inter-regional, para que sejam defi- 
nidas as equipes classificadas para a Etapa 
Estadual dos JEMs, que tradicionalmente é 
realizada em São Luís, em dois períodos do 
ano. 

O primeiro período da Etapa Estadual 
ocorrerá entre os dias 3 e 17 de agosto com 
as disputas finais da categoria Infantil (de 12 a 
14 anos). Nesta mesma época, a Sedei tam- 
bém irá promover a Paralimpíada Escolar. Já 
as finais dos JEMs da categoria Infanto (de 15 
a 17 anos) estão marcadas para acontecer en- 
tre 18 de setembro e 4 de outubro. 

Vale destacar que os campeões dos Jo- 
gos Escolares Maranhenses (JEMs) serão os 
representantes do Maranhão nas Olimpíadas 
Escolares, principal evento escolar do país. 
Este ano, as disputas das categorias Infantil 
e Infanto serão realizadas, respectivamente, 
nas cidades de Natal/RN e Belém/PA. 

Outras informações sobre os JEMs 2013 
poderão ser obtidas pelo telefone (98) 2109- 
2009 ou pelo site da Sedei, no endereço www. 
esporteeIazer.ma.gov.br. 
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Natação é uma das modalidades em disputa no JEMs 2013 

Calendário dos JEMs 2013 

Reunião técnica e lançamento oficial - 
1o/03 
Período de adesão (escolas e municípios) 
- até 29/03 
Período de inscrições - de 2/04 a 27/04 
Reuniões regionais - 2/04 e 27/04 
Etapa Metropolitana/Municipal - 1o/05 a 

30/06 
Etapas Regionais - 1o/07 a 29/07 
Etapa Inter-Regional (Infantil) - 1o/08 e 
02/08 
Etapa Estadual (Infantil) - 3/08 a 17/08 
Paralimpíada Escolar-3/08 a 17/08 
Etapa Inter-Regional (Infanto) - 19/09 e 
20/09 
Etapa Estadual (Infanto) - 21/09 a 04/10 

Seminário reunirá prefeitos e secretários Secretário Fernando Fialho abre encontro 

municipais de educação do Bolsa Família em São Luís 

Dentro da filosofia de investir na parceria 
do Estado com os municípios e a União, em 
busca da educação de excelência e melhorar 
a qualidade de ensino, os 217 prefeitos e se- 
cretários de educação foram convidados para 
participar do 1o Seminário Educacional de Co- 
operação Estado e Municípios. 

Promovido pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado de Educação 
(Seduc), em parceria com União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime), 
o evento será realizado nesta quarta-feira 
(23), a partir de Sh, no auditório do Palácio 
Henrique de La Rocque, em São Luís. 

O seminário será aberto pelo secretário 
de Educação, Pedro Fernandes, e terá como 
meta intensificar as ações que possibilitem a 
ampliação do diálogo e integração do Estado 
com a União e os municípios, para fortalecer 
o regime de colaboração entre os entes fede- 
rados. 

O evento, que será encerrado às 17h, tem 
como foco apoiar e órientar as redes muni- 
cipais de educação no desenvolvimento dos 
programas federais e de outras ações em cur- 
so no Estado. 

"Nós entendemos que a construção de um 
sistema estadual de educação forte no Mara- 
nhão só será possível se Estado e municípios 
estiverem articulados, por isso convidamos os 
municípios para apoiá-los, ampliando o diálo- 

go e realizar uma integração em prol de um 
ensino de qualidade em todos os níveis da 
educação", destacou o secretário Pedro Fer- 
nandes. 

PROGRAMAÇÃO 
- 8h - Credenciamento 
- 8h30 - Abertura 
- 9h - Palestra; O Plano de Ações Articula- 
das (PAR) e os Programas do Governo Fe- 
deral 
- 14h - Painel: Censo Escolar, Indicadores 
Educacionais, Programa Brasil Alfabetizado 
e Proinfo 
- 14h40 - Painel; Programas na Área de 
Gestão e Formação Continuada; PDDE, 
PDDE Campo, PDE Escola, PDE Interativo, 
Formação pela Escola. Parfor e Programa 
Darcy Ribeiro 
- 15h20 - Painel: Orientações Gerais sobre 
Educação Infantil e Ensino Fundamental: 
Brasil Carinhoso, Programa Bolsa Família, 
Lei n. 11.274/2006, Programa Mais Educa- 
ção, Regularização de Escolas e Pacto Na- 
cional pela Alfabetização - PNAIC 
- 16h - Painel; Planejamento e Gestão Edu- 
cacional Democrática: Conferências Munici- 
pais/lntermunicipais, Plano, Fórum, Conse- 
lho Municipal de Educação 
- 17h - Encerramento 

Maranhão é destaque nacional pela terceira 

vez no programa Câmera Record 

Pela terceira vez. o Maranhão será desta- 
que nacional e internacional no Programa Câ- 
mera Record, da Rede Record de Televisão. O 
programa, que é exibido para todo o Brasil e 
mais de 135 países, captará nesta edição ima- 
gens de personagens inéditos da região do sul 
do Maranhão, além das belezas naturais e o 
turismo de aventura de Carolina. 

A Secretaria de Estado do Turismo, que 
apoia o projeto vê na iniciativa da emisso- 
ra a oportunidade de mostrar como pano de 
fundo os mais diversos cenários existentes 
na região da chapada das mesas. "A oportu- 
nidade, sem dúvida, gera mais uma possibi- 
lidade de divulgação e promoção espontânea 
de um dos grandes destinos do nosso estado 
que vem crescendo e atraindo os turistas pela 
vocação para a aventura e o ecoturismo da 
região", ressaltou o secretário Jura Filho. 

A equipe de quatro profissionais, liderada 
pelo repórter Jésus Mosquéra e o produtor 
Jorge Valente, percorre a região durante 10 
dias, até o dia 24 deste mês, gravando nos 
municípios de Riachão e Balsas. 

De acordo com o produtor. Jorge Valente, 
que pela segunda vez participa de uma loca- 
ção no estado, desta vez o programa quer 

focar o lado sul do Maranhão, mostrando epi- 
sódios desafiadores com um cenário inesque- 
cível. "O Maranhão sempre tem algo a mais 
para mostrar. Vamos permanecer por dez dias, 
e o que já vimos nos encheu os olhos, pois as 
imagens são incríveis e jamais pensávamos 
encontrar por aqui. As cachoeiras em meio à 
mata fechada e imensos chapadões chamam 
a atenção pela grandiosidade", comenta. 

A equipe, que começou a expedição quin- 
ta-feira (17), pelo município de Carolina, já 
captou, por meio do repórter cinematográfi- 
co, Leopoldo Moraes e do assistente Marcelo 
Barros, imagens da estrutura turística do lo- 
cal, além dos atrativos voltados ao turismo de 
aventura e ecoturismo. 

No local, eles também descobriram a im- 
pressionante história do seu Remo, um ho- 
mem cego que consegue consertar automó- 
veis. Na sexta-feira (18), a equipe esteve em 
Balsas apurando a história de "mel", uma bur- 
rinha criada como animal de estimação, que 
se perdeu no município. Neste sábado, (19), 
a equipe segue para Riachão para registrar a 
culinária exótica. 

O Programa "Câmera Record" vai ao ar na 
primeira quinzena de fevereiro, às 23hs. 

O secretário de Estado do Desenvolvimen- 
to Social e Agricultura Familiar (Sedes), Fer- 
nando Fialho, abriu nesta segunda-feira (21), 
a I Reunião Técnica Estadual do Programa 
Bolsa Família (PBF), reunindo, em São Luís, 
secretários de Assistência Social de 160 muni- 
cípios onde foram eleitos novos prefeitos. 

O encontro, que termina no final da tar- 
de desta tqrça-feira (22), no auditório Josué; 
Montello, dó Ceuma I, no Renascença, é para 
apresentar aos novos gestores municipais, os 
encaminhamentos que devem ser seguidos 
nos primeiros 60 dias de gestão do Progra- 
ma Bolsa Família e do Cadastro Ünico para 
os programas sociais dos governos federal e 
estadual. 

Durante a abertura, o secretário ressaltou 
a atuação da governadora Roseana Sarney e 
do secretário chefe da Casa Civil, Luís Fer- 
nando Silva, coordenador do Programa Viva 
Maranhão, no combate à pobreza, lembrando 
que serão investidos R$ 500 milhões do te- 
souro estadual para a superação da pobreza 
extrema no Maranhão, e o esforço de governo 
para que os programas sociais cheguem até 
as famílias que mais necessitam. 

"O Programa Bolsa Família é uma ação 
marcante e transformadora nos municípios, 
diminuindo a penúria que passam as pes- 
soas que não têm nenhuma renda", disse o 
secretário Fialho. "O Maranhão tem o maior 
contingente de crianças pequenas, e somente 
com a ação do Programa Brasil Carinhoso, a 
extrema pobreza aqui no estado deve ser re- 
duzida para menos de 10% até o final do ano", 
adiantou o secretário. 

Fialho informou ainda que, além dos valo- 
res recebidos pelas famílias do Bolsa Famí- 
lia e do Brasil Carinhoso, para cada criança 
cadastrada adequadamente no Cadastro Úni- 
co, com informações corretas e completas, a 
família receberá também um adicional de R$ 
70,00. 

"É muito importante esse trabalho do go- 
verno. Estamos começando uma nova gestão 
e precisamos dar continuidade ao Bolsa Fa- 
mília. Já temos muitas famílias cadastradas 
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Gestores c técnicos da assistência social 

no programa no município, mas precisamos 
levar a Busca Ativa para os povoados e assim, 
aumentarmos o cadastramento de modo que 
mais famílias possam participar do programa, 
contribuindo com a diminuição da pobreza no 
Maranhão", disse o prefeito de Carolina, Ubi- 
ratan Jucá. 

A superintendente dos Programas de 
Transferência e Complementaçâo de Renda 
da Sedes, e coordenadora Estadual do Pro- 
grama Bolsa Família, Ana Gabriela Borges 
Melo, apresentou as ações fundamentais que 
devem ser realizadas pelas novas gestões nos 
próximos 60 dias para garantir a continuidade 
do Programa Bolsa Família nos municípios, 
como a fiscalização do programa, atualização 
de dados no Sistema de Gestão do Programa 
Bolsa Família (SIGPBF) - informando o gestor 
municipal do Bolsa Família e do Cadastro Úni- 
co - e a realização de diagnóstico sobre a ges- 
tão do PBF e do Cadúnico, entre outras res- 
ponsabilidades imediatas dos novos prefeitos. 

A superintendente destacou que a Sedes 
já realizou capacitações, treinamentos e ofici- 
nas sobre a gestão do Bolsa Família, abran- 
gendo 146 municípios, como suporte técnico 
para a gestão do programa nos municípios. 

Projeto da Sedei estimulará prática 

de atividades físicas 

A partir do mês de fevereiro, a Secretaria 
de Estado do Esporte e Lazer (Sedei) irá de- 
senvolver o projeto "Melhor Vida na Melhor 
Idade", com o objetivo de estimular a prática 
de atividades físicas, buscando a melhoria 
da qualidade de vida e a saúde da população 
maranhense. 

De acordo com o projeto elaborado pela 
Secretaria Adjunta da Sedei, os participantes 
do projeto irão participar de sessões de ca- 
minhadas, sempre orientados por profissio- 
nais do órgão. É importante destacar que o 

projeto é gratuito e será realizado às terças e 
quintas-feiras, no estacionamento do Ginásio 
Castelinho, sempre a partir das 16h. 

No cronograma da Sedei, a previsão é 
que o projeto comece no dia 19 de feverei- 
ro. Mas antes, a partir do dia 1o deste mês, 
todos os interessados em participar do pro- 
jeto podem se inscrever na sede da Sedei, 
localizada na Travessa Guaxenduba, n0 100 - 
Complexo Esportivo e de Lazer do Outeiro da 
Cruz. Outras informações pelo telefone (98) 
2109-2011. 
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MEDITAÇÃO "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." (2 Pedro 5:5.7) 
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A FESTA 

Gente bonita e divertida se esbaldou na pista de dança, na última sexta-feira (18), em uma 
balada da cidade. A noite foi animada pelas bandas Juliano Reis e Jordão, André Guido e o 
3 Robotic Djs Virus, que também dividiu a pista de dança com o Dj "prata da casa", Rony. 
Confira flashes! Eles também passaram por lá! 
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Zelia e Zilda Reis 

Já 
Naiá Porto ladeada por suas amigas 

A galera animada 
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Juliano Reis e Jordão anima a festa 
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A prometer Janaino Reis esta a mil por 
hora com os preparativos de sua tradi- 
cional "SAMBA, FEIJÃO á FOLIA", que 
promete reunir muita gente bonita e 
alto astral, para saborear uma deliciosa 
feijoada, animada pela banda Espinha de 
Bacalhau de São Luís. O evento aconte- 
ce no próximo dia 02. 
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CAMERAS DE SEGURANÇA 

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

Através da implantação do sistematte câmeras, as pessoas podem prevenir e até inibir 
atos de vandalismo ou qualquer outro delito que possa ocorrer no lado interior ou exterior das edificações. Através das 
câmeras, se tem uma visão global do patrimônio, visto que elas estão alerta 24 horas por dia.7 dias na semana e em tempo 
real. Sendo, este, considerado, "vigia eletrônico" que fica sempre atento e de "olho" no que acontece. 

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

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

COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCA! 

c 

LA Alarmes Monitorado 24h Portões Automáticos ■ Çeromlgnpj 
CÍrc1íltÓ!Fechado de TV • Câmeras • Interfone e Fechadura Eletrònicá 

(99) 3525-7215 / SI54-3237 / 9157-0544 

www. centratalarme. com. br / c6ntralalarme@hotmail. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatrli-Maranhâo 
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FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL (AV. CETÚLIO VARGAS, 1737 - CENTRO) 

FARMÁCIA SANTA RITA (AV. BERNARDO SAYÂO) 

DROGARIA FABIANA (ANTIGA RODOVIÁRIA) 

Tirínhas 
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Joãozlnho espertão 

- Certo dia Joãozinho resolve espiar o quarto dos pais, e vê sua mãe comple- 
tamente nua olhar para o pai dele e dizer: 

- Vai meu tesão eu quero um bebê. 
Muito tempo depois a barriga da mãe estava inchando, e o Joãozinho per- 

gunta: 
- Mãe, por quê a sua barriga está crescendo? Ela responde: 
- É porque eu vou ter um bebê. 
Joãozinho não pensa duas vezes, tira a roupa corre para a frente do pai que 

estava assistindo TV e exclama: 
- Vai meu tesão eu quero uma bicicleta ! 

www.coquetel.com.br/jogos 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

www.coqueiel.com.br/Jogcis 

CM2ADINHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Recupera obras artísticas 
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□ NOVELAS 

Malhaçâo 
Globo. 17h45 - Dinho tira satisfação com Orelha sobre o TV 
Sereia e o amigo o aconselha a seguir viagem com Valentina. 
Vitor e Lorenzo ajudam Lia, que sofre uma torção no pé. Rosa 
e Pilha recebem Vitor como hóspede em sua casa. Vitor conta 
para Rosa sobre a acusação que sofreu, mas jura ser inocen- 
te. Rômulo escreve uma carta de despedida e deixa a casa 
de Paulina. Mario e Alice comunicam a Dinho que se mudarão 
para Miami e o menino decide viajar com Valentina. As idéias 
de Fatinha são aceitas por todos no CRAU, deixando Ana fu- 
riosa. Vitor visita Lia e conta que se matriculou no Quadrante. 
Dinho pergunta a Lia se ela sentiria sua falta se ele fosse em- 
bora, mas a roqueira ignora o ex-namorado e sofre depois que 
ele vai embora de sua casa. Fatinha se insinua para Vitor e 
desperta os ciúmes de Bruno. 

Lado a Lado 
Globo. 18h15 - Constância aconselha Albertinho a registrar 
Elias. Albertinho avisa à mãe que Esther terminou com ele. 
Guerra pede Celinha em casamento. Luciano pergunta a Ma- 

rio e a Frederico se eles conhecem Manuel Loureiro. Teresa 
avisa a Sandra que ela não pode contar para ninguém que 
é mãe de Ângelo. Afonso fica intrigado ao notar que Túlio se 
interessou por Jurema. Chico leva Gilda pra visitar o morro. Zé 
Maria demonstra incômodo por Albertinho ser o pai de Elias. 
Isabel leva Elias para visitar Olavo. Fernando diz a Edgar e 
Bonifácio que comprou as ações com dinheiro emprestado por 
Umberto. Os policiais tentam prender Jurema, mas são impe- 
didos por Zé Maria. Constância procura Esther. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Olívia anota o endereço do restaurante onde 
Giocondo se encontrará com Roberta e tenta informar a Char- 
lo. Felipe não se conforma de ver Juliana pedir desculpas para 
Nando. Carolina teme que Zenon se envolva com Charlo. Dino 
se arrepende de ter falsificado o balanço da Positano. Veruska 
avisa a Otávio que Olívia descobriu seu plano. Charlo não con- 
segue sair da mansão. Fábio tenta acalmar Ciça. Olívia conse- 
gue fugir da mansão. Frô diz a Nando que Juliana pode estar 
interessada nele. Roberta chega ao restaurante. Nando liberta 

Charlo da biblioteca, e os dois tentam ajudar Roberta. Ronaldo 
chega à casa de Isadora. Nando, Charlo, Olívia e Otávio che- 
gam ao restaurante no momento em que Roberta está prestes 
a assinar o contrato com Giocondo. 

Salve Jorge 
Globo. 21h00 - Lívia foge, deixando Jéssica desacordada. 
Wanda e Russo encontram o quarto de Lívia vazio. Lívia con- 
versa com Stenio sobre a investigação da adoção de Aisha. 
Morena procura Jéssica eAida a encontra desacordada. Mus- 
tafa constata que Jéssica está morta. Antonia ajuda Morena 
e a leva até Théo.'Russo percebe a desconfiança de Helô. 
Lívia simula desespero com a morte de Jéssica e Deborah 
tenta acalmá-la. Morena acusa Wanda de ter matado Jéssica. 
Sarila perdoa Ayla. Tamar descobre que está grávida. Celso 
manipula Raissa para não falar com Antonia. Helô descobre 
que Lívia mandou um funcionário interditar o banheiro do hotel 
e fica intrigada. O coronel manda Érica e Márcia à delegacia 
para falar com Helô sobre Jéssica. Morena afirma que vingará 
a morte de Jéssica. 
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Áries 21-03119-04 
Seu poder de convencimento está mais intenso, 
com a passagem da Lua por sua área de comuni- 
cação e a harmonia com Júpiter. Você se desta- 
ca. tanto nos estudos como no trabalho, por suas 
brilhantes idéias. Aproveite! 

tí Touro 20-04/20-05 
Sua vida material é impulsionada pela associa- 
ção Lua-Júpiter em sua segunda casa. Boas 
oportunidades de investimento podem surgir, 
portanto, preste atenção. Preze pela segurança, 
evite especulações financeiras! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Ao se associarem em seu signo, Lua e Júpiter 
voltam suas atenções para o autoconhecimento. 
Você se sente mais segura, o que se reflete posi- 
tivamente em suas relações e em seu desenvol- 
vimento pessoal. Aproveite! 

<2! Câncer 22-06/22-07 
Você se sente mais forte e determinada para su- 
perar desafios, pois Lua e Júpiter se associam 
hoje. Ainda que seus interesses estejam passan- 
do por um momento de amadurecimento e sedi- 
mentação, esteja aberta a mudanças! 

Si Leão 23-07/22-08 
Estar junto aos amigos será não só prazeroso 
como vantajoso, pois grandes oportunidades de 
êxito devem surgir. A Lua passa por sua área de 
amizades e se associa a Júpiter, favorecendo as 
reconciliações e os acordos! 

liy Virgem 23-08/22-09 
Sua vida profissional é favorecida pela conjun- 
ção Lua-Júpiter, que traz um momento de curtir 
os bons resultados de suas ações e determina- 
ção. Seu espírito empreendedor favorece novos 
projetos. Fique atenta às oportunidades! 

dO: Libra 23-09/22-10 
Aprofunde seus estudos, sejam acadêmicos ou 
pessoais. A Lua, em sua nona casa, se harmo- 
niza a Júpiter e lhe incentiva a apresentar idéias 
para seus superiores. Amplie conhecimentos e 
aproveite sua alta produtividade! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Sua maior sensibilidade beneficia as trocas afeti- 
vas. A conjunção Lua-Júpiter em sua oitava casa 
indica que algumas emoções ocultas em seu 
interior são amadurecidas, lhe trazendo novas 
perspectivas para sua vida! 

Sagitário 22-11/21-12 
Ao se associarem em sua sétima casa, Lua e Jú- 
piter trazem um estímulo para as relações pesso- 
ais, incentivando o alinhamento e a harmoniza- 
ção de expectativas, o que trará um significativo 
crescimento em seus relacionamentos! 

VS Capricórnio 22-12 /19-01 
Sua área de saúde é beneficiada pela conjun- 
ção Lua-Júpiter, que lhe aconselha a relaxar. 
Descanse a cabeça e o corpo, e dedique-se a 
hábitos mais positivos. Seu alto-astral tende a 
contagiar os colegas de trabalho! 

/w W Aquário 20-01 /18-02 
Momento de projeção social. A Lua passa pelo 
circuito e se associa a Júpiter, marcando sua 
presença pessoal e fortalecendo seu poder de 
articulação. Curta boas diversões em grupo e ex- 
panda seus contatos. Aproveite! 

K Peixes 19-02 / 20-03 
Que tal aparar as arestas em seu meio familiar? 
A Lua passa por sua quarta casa e se harmqniza 
com Júpiter, favorecendo a resolução de ques- 
tões complicadas. As pessoas mais íntimas e os 
familiares tendem a lhe apoiar! 
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"Liguei muitas vezes para a Caema, fizemos vários pedidos para que viessem arrumar 
esse problema, mas até agora não vieram. Esperamos que venham no começo dessa 
semana, pois está nos prejudicando". José Francisco, empresário. 

a Bronca? 

A voz da comunidade 

Esgoto prejudica atendimento em pizzaria 

Hemerson Pinto 

Í^Têm clientes que chegam, mas por causa 
do mau cheiro vão embora. Outros aca- 
bam deixando de freqüentar, e a gente vai 

notando que o movimento ta caindo", explica 
o proprietário de uma pizzaria localizada na 
Avenida Santa Teresa, esquina com a rua 
Maranhão, Centro. 

De acordo com José Francisco, desde 
quando começou o vazamento de esgoto na 
porta da pizzaria, o movimento de clientes na 
casa começou a diminuir. "Em alguns casos, 
a gente nota que a pessoa vem pra ficar e 
acaba pedindo pra levar, por causa do mau 
cheiro", explica, justificando que quando o 

cliente senta à mesa para saborear o pedido, 
a garantia de lucro é maior. 

"Nós ficamos no prejuízo. Liguei muitas 
vezes para a Caema, fizemos vários pedidos 
para que viessem arrumar esse problema, 
mas até agora não vieram. Esperamos que 
venham no começo dessa semana, pois está 
nos prejudicando", declara. 

Para o auxiliar de entrega, Daniel Ferreira, 
o esgoto a céu aberto no cruzamento da Ave- 
nida Santa Teresa com a rua Maranhão me- 
recia atenção maior da empresa responsável 
pela manutenção da rede de esgoto na cida- 
de. "Quero comer num lugar que eu me sinta 
bem. Aqui me sinto bem, tanto que venho da 
Vila Nova para comer pizza aqui, mas esse 

mau cheiro tá ficando difícil", afirma o cliente. 
O dono da pizzaria informou que o trans- 

torno incomoda há pelo menos duas sema- 
nas e que já recebeu reclamação de alguns 
fregueses. A última vez que ele entrou em 
contato com a Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão, Caema, na sexta- 

-feira, 18 de janeiro, "disseram que eu deve- 
ria aguardar o atendimento em até 72 horas", 
comenta. 

Nossa reportagem tentou contato com 
o responsável pelo setor de manutenção na 
rede de esgotos da Caema, mas as ligações 
foram completadas. 
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Funcionários afirmam que, na noite do último domingo, o movimento foi diferente de dias anteriores 

I 

Caixa de papelão sinaliza o problema, evitando que a água suja seja espalhada por veículos em clientes na pizzar ia O esgoto encontra o caminho de volta à rede em uma sarjeta, na calçada da pizzaria 
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Fornecimento de serviço não solicitado constitui prática abusiva 

O Juizado Especial de Brazlândia condenou a Editora Abril 
a pagar indenização por danos morais a um consumidor, de- 
vido à renovação automática de contrato de fornecimento de 
produtos, sem a anuência deste. A empresa apelou, mas o 
recurso não foi conhecido, uma vez que não foram recolhidas 
as custas legais necessárias. 

De acordo com os autos, não houve contrato de adesão 
entre as partes que justificasse a renovação automática do 
contrato. Mesmo assim, o réu. "com o intuito de aumentar ain- 
da mais o número de seus usuários e procurando forçar um 
acordo de vontades", renovou automaticamente o contrato de 
fornecimento de revistas, sem a expressa autorização ou soli- 
citação do consumidor. 

A juíza sentenciante explica que: "A conduta praticada pelo 
réu constitui flagrante desobediência à norma prevista no inci- 
so III do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, segundo 
a qual é vedado ao prestador de serviços enviar ou entregar 
ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou 
fornecer qualquer serviço". 

A magistrada segue ensinando que a lei consumeirista pre- 
vê que "o produto ou serviço só pode ser fornecido mediante 
solicitação prévia. Entretanto, o fornecimento não solicitado é 

uma prática corriqueira e abusiva do mercado, razão pela qual 
o parágrafo único do dispositivo acima mencionado estabele- 
ce que se o consumidor receber produto ou lhe for fornecido 
qualquer serviço, sem que haja solicitação, o mesmo recebe 
o fornecimento como mera amostra grátis, não cabendo qual- 
quer pagamento ou ressarcimento ao fornecedor, nem mesmo 
os decorrentes de transporte". 

No presente caso, o valor referente à indevida cobrança 
pela renovação do contrato foi restituído após reclamação jun- 
to ao Procon. No entanto, a devolução feita foi simples e não 
em dobro como preceitua o Código de Defesa do Consumidor, 
"eis que patente é a má fé do reclamado ao realizar o referido 
débito", afirma a julgadora. 

No tocante ao dano moral, este também restou confi- 
gurado 

Diante disso, a magistrada julgou procedente o pedido do 
autor para condenar a Editora Abril S.A. a pagar-lhe a impor- 
tância de 4 mil reais referente aos danos morais (corrigida 
monetariamente), bem como a restituir em dobro a quantia 
indevidamente cobrada, qual seja R$ 925,60, corrigida desde 

o desembolso e acrescida de juros legais. 

Companhia telefônica é condenada a indenizar clien- 
te cujo nome foi inscrito indevidamente em cadastros de 
inadimplentes 

ATIM Celular S.A. foi condenada a pagar R$ 10.000,00, a 
título de indenização por dano moral, a um cliente cujo nome 
foi inscrito indevidamente em cadastros de órgãos de prote- 
ção ao crédito. Ocorreu que, mesmo após a comunicação do 
furto de seus aparelhos telefônicos (celulares) e solicitado o 
bloqueio das linhas, continuaram sendo emitidas faturas de 
cobrança. 

Essa decisão da 2.a Turma Recursal dos Juizados Espe- 
ciais do Paraná reformou parcialmente (apenas para reduzir 
o valor da indenização) a sentença do Juizado Especial Cível 
de Mandaguari. 

O relator do recurso, juiz Sigurd Roberto Bengtsson, as- 
sinalou em seu voto; "Cumpre destacar que nos termos do 
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o serviço pres- 
tado pelo recorrente ao recorrido se mostrou defeituoso, tendo 
o primeiro o dever de reparar os danos causados". 
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►CHAPADA DAS MESAS 

Enduro do Serrado reúne 8 mil turistas 

O Enduro Ecológico do Serrado reuniu, 
neste final de semana, mais de oito mil 
pessoas entre participantes, turistas e 

amantes do esporte em sua 13° edição, reali- 
zada no município de Carolina, localizado na 
região da Chapada das Mesas, sul do Mara- 
nhão. 

O evento esportivo, que abre oficialmente 
o calendário turístico da cidade, contou com 
um público vindo do Pará, Goiás, Piauí, Ceará 
e Distrito Federal. 

De acordo com o idealizador do evento, 
João Boneco, a cada ano, o enduro amplia 
o público de diversas regiões do país. "Este 
ano, recebemos 540 participantes que saíram 
de suas cidades exclusivamente para a prática 
saudável e sustentável do esporte em nossa 
região tão rica e com cenários extraordiná- 
rios", comemorou. 

De acordo com dados do secretário de Es- 
tado de Turismo, Jura Filho, a iniciativa pro- 
porciona importantes resultados na captação 
de novos visitantes para segmentos de turis- 

mo de aventura e ecoturismo. "Eventos como 
esse são de grande importância, pois, ajudam 
a estimular a promoção do destino na prática 
de esportes de aventura". 

O enduro, que não apresenta característi- 
cas de competição e sim contemplação, reuniu 
trilheiros nas categorias de moto, quadriciclo e 
carro. Para José Mesquita, do Pará, que parti- 
cipou pela primeira vez do enduro, o evento é 
uma oportunidade de contato com a natureza 
e o que ela oferece. "Tudo isso aqui é incrível 
e nunca pensei encontrar tantas trilhas como 
descobrir aqui". 

Para o prefeito de Carolina, Ubiratan Jucá, 
amante do esporte, o município de Carolina 
vocacionado para o turismo, vai investir em 
eventos como esse que possam atrair cada 
vez mais turistas para a cidade. "Entendemos 
que nossa cidade tem um apelo muito gran- 
de para o turismo e além de divulgar nossos 
atrativos locais, eventos como esses aquecem 
a nossa economia gerando emprego e renda 
para a população", explicou. 

Brasil precisa de mais vagas para o 

ensino superior, diz Mercadante 

Para um auditório lotado de estudantes, 
o ministro da Educação, Aloizio Mercadan- 
te, disse que o Brasil precisa de mais va- 
gas no ensino superior. O primeiro proces- 
so seletivo de 2013 do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) teve 1.949.958 de inscritos 
para 129.319 vagas em 3.752 cursos. No 
ano passado, 4,2 milhões de estudantes 
prestaram o Exame Nacional do Ensino Mé- 
dio (Enem), pré-requisito para disputar uma 
vaga em instituição pública de ensino supe- 
rior pelo Sisu. 

"Diante dessa demanda, que direito tem 
um ministro da Educação de não continuar 
lutando por mais vagas?", disse Mercadan- 
te ao participar hoje (20) do 14° Conselho 
Nacional de Entidades de Base (Coneb) da 
União Nacional dos Estudantes (UNE). O 
ministro destacou também que a educação 
foi o setor que recebeu o maior investimento 
em 2012. 

O objetivo é dobrar o número de vagas 
disponíveis e, para isso, Mercadante voltou 
a ressaltar a importância da aprovação do 
Plano Nacional de Educação (PNE), que 
aguarda parecer no Senado Federal. O go- 
verno defende que 10% do Produto Interno 
Bruto (PIB) seja destinado à educação. No 
entanto, o ministro apresentou aos parla- 
mentares, em novembro do ano passado, 
dados demonstrando que para esse inves- 
timento previsto no PNE deveria haver um 
acréscimo de R$ 200 bilhões. 

"É preciso determinar de onde virá esse 
financiamento. Temos que vincular 100% 
dos royalties do petróleo e 50% dos rendi- 
mentos do Fundo Social do pré-sal. Se não 
fizermos isso, essa riqueza vai ser pulveri- 
zada", explicou. 

Uma das prioridades é fazer com que 
as universidades gerem conhecimento. De 
acordo com Mercadante, o Brasil produz 
13% da produção cientifica internacional e o 
objetivo é ampliar essa porcentagem. 

Em relação às instituições de ensino su- 
perior particulares, o ministro foi enfático; 
"Cursos com baixa avaliação, em trajetória 
negativa, não vão abrir vagas para o vesti- 
bular em 2013 e vão caminhar para o fecha- 
mento se não houver uma reestruturação. 
Não vai ter jeitinho ou colher de chá. Quem 
quer abrir curso superior que tenha condi- 
ções de oferecer qualidade." 

O 14° Coneb da UNE acontece no Recife 
(PE) até segunda-feira (21). Este ano foram 
mais de 3,5 mil inscrições de entidades de 
todas as regiões do país. Sob o tema "A Luta 
pela Reforma Universitária: do Manifesto de 
Córdoba aos Nossos Dias", o Coneb ofe- 
rece debates e grupos de discussão sobre 
temas ligados às universidades e ao Brasil. 
Ao final, os delegados vão decidir os rumos 
e posicionamentos da UNE para 2013. O 
evento antecede a Bienal da UNE espaço 
de diálogo de estudantes e movimentos cul- 
turais que, este ano, está em sua 8a edição. 

Lobão comemora início das chuvas e diz que 

suprimento de energia está garantido 

Lobão disse que o pais não terá problemas 

O ministro de Minas e Energia, Edison 
Lobão, disse nesta segunda-feira que o país 
não terá problemas com o nível dos reser- 
vatórios das hidrelétricas porque o período 
de chuvas já começou. Segundo ele, o supri- 
mento de energia está garantido. 

"O período de chuvas é realmente em 
janeiro, fevereiro, março e abril. Não temos 
problemas com nossos reservatórios, vamos 
preenchê-los todos e garantir o suprimento 
de energia por todo ano e pelos anos seguin- 

Participantes de enduro ecológico realizado em Carolina, no Sul do Maranhão 

ECONOMIA 
De acordo com a organização, cerca de 

100% dos meios de hospedagem entre hotéis, 
pousadas e casas familiares ficaram lotados 
com a realização do enduro, além da geração 
direta de empregos temporários. 

"A cidade se toma empreendedora porque 

os moradores enxergam no enduro a oportuni- 
dade de incrementar a renda familiar", finaliza 
João Boneco. 

Ainda para este ano, está prevista a rea- 
lização do festival de paraquedismo, além da 
passagem pela segunda vez do Rally dos Ser- 
tões. 

tes. Só o fato de estarmos acrescentando 
cerca de 9 mil megawatts de energia este 
ano é uma segurança para frente. Nós esta- 
mos acrescentando cada vez mais e fazendo 
balanceamento de térmicas e hidrelétricas", 
explicou o ministro. 

Segundo dados do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), o nível dos reserva- 
tórios das usinas hidrelétricas subiu nas regi- 
ões desde a semana passada. 

A Região Norte, que apresentava 43,51% 
da capacidade total na semana passada, 
agora está com 45,04%. No subsistema Su- 
deste/Centro-Oeste, o crescimento passou 
de 32,09% para 33,31%. Já na Região Nor- 
deste, o nível subiu de 29,64% para 29,84%. 
No subsistema Sul, houve uma queda na 
semana passada, mas desde a última sexta- 
-feira (18), o nível passou de 48,67% para 
48,94%. 

A manutenção do nível dos reservatórios 
das hidrelétricas é importante para garantir a 
geração de energia necessária para o país, 
que tem sua matriz energética baseada prin- 
cipalmente na energia hidráulica. Por causa 
do baixo nível dos reservatórios das usinas 
registrado nos últimos meses, o governo teve 
que acionar as térmicas, que são mais caras 
e poluentes. 

Internação compulsória de viciados não 

usará força policial, diz secretária 

As internações involuntárias ou compul- 
sórias de dependentes químicos que tiveram 
início nesta segunda-feira (21), em São Paulo, 
não contarão com o uso da força policial, se- 
gundo a secretária estadual de Justiça, Eloisa 
Arruda. Segundo ela, o resgate será feito por 
equipes médicas. Até as 10h, nenhum depen- 
dente químico havia sido internado compulso- 
riamente na capital. 

"A força policial está descartada para es- 
sas abordagens e para a condução dos do- 
entes para os pronto-socorros, porque há 
equipes especializadas médicas para essa 
intervenção", afirmou Eloisa. Ela destacou 
que, em primeiro lugar, serão usadas todas as 
alternativas pela internação compulsória, com 
a ajuda dos abordadores de ruas. que são vo- 
luntários da missão Belém. 

"Os abordadores de rua vão indicar a 
necessidade da intervenção médica e será 
chamado em primeiro lugar o resgate", disse 
a secretária. Os dependentes químicos que 
apresentarem doenças graves como Aids, tu- 
berculose, hepatite, e as grávidas serão en- 
caminhadas para o Hospital do Mandaqui, na 
Zona Norte de São Paulo. Após o tratamento 
da doença, eles serão perguntados se dese- 
jam ou não ser internados. 

A internação compulsória ou involuntária 
será decidida por juizes e promotores que 
atenderão no Centro de Referência em Álcool, 
Tabaco e outras Drogas (Cratod), no Centro. 
O plantão será das 9h às 13h, para atender 
medidas de urgência em casos de necessida- 
de de internação involuntária ou compulsória. 
Nesta manhã, um grupo protestou em frente 
ao Cratod contra a medida. 

Cinqüenta agentes farão abordagens nas 
ruas. Os dependentes passarão por uma 
consulta médica para fazer uma avalição de 
seu estado de saúde. Se for atestado que o 
viciado não tem domínio da sua própria saúde 
e condição física e este se negar a receber 
tratamento, o juiz poderá determinar sua inter- 
nação imediata. 

As famílias dos dependentes também 
poderão pedir ajuda. Nesses casos, serão 
feitas internações involuntárias. Atualmente, 
existem 700 vagas abertas em todo o estado 
para internação de dependentes de álcool e 
drogas. Durante a internação, eles terão um 
acompanhamento de um programa de reinser- 
ção. Ela afirma que em 2014 o número de 
leitos disponíveis deverá chegar a 1,1 mil. 

O Cratod terá um funcionário do Centro de 
Integração da Cidadania para avaliar a carên- 
cia social do paciente. Após receber alta esse 
paciente poderá ser encaminhado para o pro- 
grama de moradia assistida ou para a secreta- 
ria do Trabalho. 

O coordenador de Direitos Humanos do 
Ministério Público, Eduardo Valério, disse que 
a promotoria incluiu uma cláusula no acordo 
que prevê qie o governo terá de prestar um 
relatório mensal como nome dos pacientes in- 
ternados. Os casos serão acompanhados pela 
promotoria. 

O advogado Cid Vieira de Souza Filho, da 
Comiissão Antidrogas da OAB, considera que 

O resgate será feito por equipes médicas 
esse projeto deve ser levado para todo o esta- 
do e não ficar apenas na cracolândia. 

OPERAÇÃO 
Em 3 de janeiro de 2012 foi intensificada 

a Operação Integrada Centro Legal, com ob- 
jetivo de combater o tráfico e dar tratamento 
aos usuários com ações de agentes de saúde, 
sociais e da Policia Militar e Guarda Civil Me- 
tropolitana. 

Depois de a operação começar, o número 
de vias da região freqüentadas por usuários 
saltou de 17 para 33. O levantamento é da 
Coordenadoria de Atenção às Drogas, órgão 
ligado à Secretaria de Participação e Parce- 
ria da Prefeitura. Agentes da pasta tiveram de 
ampliar o monitoramento das vias no Bom Re- 
tiro, Santa Cecília e República. Os craqueiros 
se espalharam após forças policiais tentarem 
expulsá-los da Luz. 

Alegando que os dados são irrelevantes 
diante de toda a ação, a administração pública 
não forneceu à equipe de reportagem o mapa 
atualizado com os nomes das ruas e aveni- 
das. 

A Operação Integrada Centro Legal existe 
desde 2009, mas, no início do ano passado, 
quando passou a contar com policiais mili- 
tares e guardas-civis, parte dos viciados da 
cracolândia começou a migrar para outras 
regiões da cidade, numa fuga chamada por 
eles de "procissão do crack". De acordo com a 
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, 
já foram identificados grupos de viciados em 
entorpecentes em dez bairros: Sé, Santa Ce- 
cília, República e Bela Vista (no Centro); Cam- 
buci e Itaim Bibi (Zona Sul); Pari (Zona Norte); 
Mooca e Belém (Zona Leste); e Barra Funda 
(Zona Oeste). 

Segundo o governo, desde janeiro de 
2012 a Operação Centro Legal realizou mais 
de 150 mil abordagens sociais e de saúde, 
que resultaram na internação voluntária de 
1.363 dependentes químicos e mais de 13 mil 
encaminhamentos para abrigos e albergues. 
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ECONOMIA 

Mercado prevê mais inflação e menos crescimento em 2013 

Os economistas do mercado financeiro ou para baixo. Deste modo, o IPCA pode ficar em 3,60%. . r- n t r\ r- n     _ _ —í ~ Cr-, w 
subiram, na semana passada, sua previsão 
para a inflação deste ano, ao mesmo tem- 
po em que baixaram sua estimativa para o 
crescimento da economia brasileira em 2013, 
segundo o relatório de mercado, também co- 
nhecido como Focus, que é fruto de pesquisa 
do Banco Central com mais de 100 institui- 
ções financeiras. O levantamento foi divulga- 
do nesta segunda-feira (21). 

A expectativa dos economistas dos ban- 
cos para o índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) de 2013 subiu de 
5,53% para 5,65%. Foi a terceira elevação 
consecutiva deste indicador. Para 2014, a es- 
timativa do mercado para a inflação permane- 
ceu inalterada em 5,50%. 

Pelo sistema de metas que vigora no Bra- 
sil, o BC tem de calibrar os juros para atingir 
as metas pré-estabelecidas, tendo por base 
o IPCA. Para 2013 e 2014, a meta central de 
inflação é de 4,5%, com um intervalo de tole- 
rância de dois pontos percentuais para cima 

entre 2,6% e 6,5% sem que a meta seja for- 
malmente descumprida. 

Juros 
Após a manutenção dos juros na semana 

passada pelo Comitê de Política Monetária 
(Copom) do BC em 7,25% ao ano, o merca- 
do financeiro segue acreditando que a taxa 
permanecerá neste patamar, pelo menos, até 
o fim de 2013. Para o fechamento de 2014, a 
previsão do mercado para a taxa básica de 
juros foi mantida inalterada em 8,25% ao ano. 

Produto Interno Bruto 
Para 2013, a previsão de crescimento 

do PIB dos analistas dos bancos recuou de 
3,20% para 3,19%. Foi a terceira semana se- 
guida que este indicador teve queda. Com 
isso, o mercado dá sinais, novamente, de que 
não acredita na estimativa do Ministério da 
Fazenda, de que o PIB vá crescer mais de 
4% em 2013. Para o próximo ano, a previsão 
dos analistas do mercado financeiro para o 
crescimento econômico permaneceu estável 

Câmbio, balança comercial e investimen- 
tos estrangeiros 

Nesta edição do relatório Focus, a pro- 
jeção do mercado financeiro para a taxa de 
câmbio no fim de 2013 subiu de R$ 2,07 para 
R$ 2,08 por dólar. Para o fechamento de 2014, 
a estimativa dos analistas dos bancos para o 
dólar avançou de R$ 2,05 para R$ 2,09. 

A projeção dos economistas do mercado 
financeiro para o superávit da balança comer- 
cial (exportações menos importações) em 
2013 permaneceu inalterada US$ 15,43 bi- 
lhões na semana passada. Para 2014, a pre- 
visão de superávit comercial ficou inalterada 
em US$ 15 bilhões na última semana. 

Para 2013, a projeção de entrada de in- 
vestimentos no Brasil ficou inalterada em US$ 
60 bilhões. Para 2014, a estimativa dos ana- 
listas para o aporte de investimentos estran- 
geiros continuou em US$ 60 bilhões na última 
semana. 

mtuim 

Consumidor mais velho quer seguro e mais novo, telefone 

Uma pesquisa da Serasa Experian sobre 
diferenças de consumo de crédito e serviços 
entre as gerações no país mostra que, en- 
quanto os consumidores mais velhos optam 
pela contratação de seguros, principalmente 
de carros, os mais novos buscam comprar 
serviços de telefonia. O levantamento, divul- 
gado nesta sexta-feira (18), considerou cer- 
ca de 1 milhão de consultas realizadas pelas 
empresas de todo o país na Serasa Experian 
no primeiro semestre de 2012. 

De acordo com a Serasa, os consumido- 
res foram divididos em quatro grupos no es- 
tudo; os veteranos, nascidos em até 1945; os 
Baby Boomers, de 1946 a 1965; a geração 
X, de 1966 a 1977, e a geração Y, a partir de 
1978. 

Na análise por segmento (bancos e finan- 
ceiras, varejo e serviços, telefonia, segurado- 
ras, serviços básicos), a demanda por crédito 
em instituições financeiras está em primeiro 
lugar em todas as gerações. 

Na comparação entre essas gerações, a 
diferença de hábitos de consumo é bem dis- 
tinta, de acordo com a Serasa. Para os ve- 

teranos, as seguradoras ocupam o segundo 
lugar, com 21,2% de suas contratações de 
serviços, sendo 95% para automóveis. 

"Essa geração valoriza a segurança e a 
proteção do patrimônio. Os veteranos nasce- 
ram em uma época de conflitos mundiais e de 
instabilidade política no Brasil. Cresceram em 
um período em que o crédito era reduzido e 
se restringia a poucos financiamentos de imó- 
veis. Ter uma propriedade era seu sonho de 
consumo", de acordo com o estudo. No estu- 
do da Serasa Experian, eles também são os 
que consomem mais serviços básicos (8,4%), 
considerando que passam o tempo todo em 
casa. 

Já para os Baby Boomers, a telefonia está 
em segundo lugar, mas é seu principal ser- 
viço contratado, diante da dependência pela 
telefonia móvel e acesso à internet, segundo 
a pesquisa. "Esta geração é de um período de 
redefinição dos valores tradicionais, compos- 
ta por indivíduos que passaram por um repo- 
sicionamento político mundial (a Guerra Fria) 
e, no Brasil, experimentaram escassa oferta 
de crédito em sua chegada à vida adulta". 

"As demandas dos Baby Boomers junto 
ao varejo e serviços representam 20,5% do 
total e estão mais próximas das verificadas 
nas gerações X (21,1%) e Y (21,7%) do que 
nos Veteranos (19,5%)." 

A pesquisa também mostra a distribuição 
da busca por crédito. Nos bancos e financei- 
ras. 39% é da geração Y; 28,2%, da geração 
X; 27,6%, dos Baby Boomers e somente 5,2% 
são dos Veteranos. 

EDUCAÇÃO 

Escolas que melhoraram resultados valorizam professores 
. .. . _ . .--ii.  fr/*\c* fofí-iroc nuta rlifli-l lltam A Hp^pmnf 

Especialistas em educação visitaram 
seis escolas brasileiras para descobrir como 
cada uma delas conseguiu fazer com que 
seus alunos atingissem um nível de aprendi- 
zado considerado adequado. A pesquisa em 
campo resultou em um estudo que aponta 
iniciativas comuns encontradas nas escolas, 
localizadas nas cinco regiões do país. Publi- 
cado em dezembro, o estudo "Excelência e 
equidade: As lições das escolas brasileiras 

que oferecem educação de qualidade a 
alunos de baixo nível socioeconômico", co- 
ordenado pela Fundação Lemann e pelo Itaú 
BBA, tenta identificar os motivos por trás dos 
êxitos de escolas públicas de Tocantins, Rio 
de Janeiro, Goiás, Ceará e Paraná. 

Segundo o coordenador de projetos da 
Fundação Lemann, Ernesto Martins Faria, as 
práticas observadas durante as visitas não 
são novidade. A principal delas é a valori- 
zação dos professores, responsáveis finais 
pela educação das crianças. Outras políticas 
conhecidas são a elaboração e execução de 
planos de metas, o acompanhamento contí- 
nuo do trabalho do professor e do rendimento 
do aluno, além do reforço escolar. 

"As políticas que a gente encontrou nas 
escolas não são muito desconhecidas. Mas 
saber como elas conseguiram implantar es- 
sas políticas é importante", afirmou Faria ao 
G1. 

As escolas foram selecionadas a partir de 
um grupo de 215 instituições da rede públi- 
ca de ensino fundamental I (com turmas do 
primeiro ao quinto ano) que passaram por 
diversos filtros. 

Filtros 
Os pesquisadores buscaram primeira- 

mente escolas com alunos do mais baixo ní- 
vel socioeconômico. A partir deste grupo, as 
instituições foram filtradas de acordo com o 
índice de Desenvolvimento da Educação Bá- 
sica (Ideb), que deveria ser igual ou acima 
da meta para 2022, estipulada pelo governo 
(no fundamental I, a meta é 6). Elas ainda 
precisavam ter participação de pelo menos 
70% de seus alunos na Prova Brasil, exa- 
me do Ministério da Educação que avalia a 
proficiência dos estudantes em português e 
matemática. 

Além disso, o filtro da Prova Brasil exigiu 
que 70% dos alunos da turma que fizeram 
a prova alcançassem o nível de proficiência 
considerado adequado, e não mais que 5% 
dos alunos ficassem no nível considerado in- 
suficiente. 

Os requisitos avaliaram também a evo- 
lução dos resultados da escola em todas as 
edições do Ideb e selecionou aquelas que ti- 
veram desempenho consistente. 

Professores valorizados 
Ao contrário do que se espera, as inte- 

grantes deste seleto grupo não são de um 
modelo diferente das milhares de escolas 
públicas brasileiras, que sofrem com proble- 
mas estruturais impossíveis de um diretor ou 
secretário municipal resolver sozinho. 

O economista explicou que mesmo nas 
escolas consideradas casos de sucesso os 
professores estavam insatisfeitos com os 
planos de carreira e os níveis salariais. Ou- 

tros fatores que dificultam o desempenho da 
turma, como a defasagem no^ aprendizado 
que os alunos trazem de séries anteriores, 
também foram encontrados nas visitas. 

"Quando você pensa nas mudanças es- 
truturais necessárias, mesmo que elas não 
sejam feitas, as escolas investem em outros 
fatores. É importante pensar como avançar 
no aprendizado dadas as condições existen- 
tes", afirmou ele. 

No caso da valorização dos professores, 
as estratégias encontradas nas escolas in- 
cluem dar destaque aos professores que es- 
tão se saindo bem. Um exemplo citado por 
Faria é convidar um professor que consegue 
ensinar um conteúdo como ninguém para dar 
uma palestra de formação continuada aos 
colegas, 

No Ceará, segundo ele, o governo esta- 
dual premia as melhores escolas, que pas- 
sam a ser conhecidas como "escola nota 
dez". Segundo ele, isso ajuda a aumentar a 
autoestima e o orgulho de quem estuda e 
trabalha lá. "É um nome até um pouco bobo, 
mas você pensa no quanto se sente bem 
quando ouve a escola ser chamada assim." 

A implantação de metas também pode 
ser feita de forma eficaz quando os gestores 
conseguem fazer com que os professores 
não sintam que a meta é um mecanismo de 
punição para quem ficar abaixo, e sim uma 
maneira de valorizar o que está sendo feito 
de bom. "Se não conseguir passar essa men- 
sagem para o professor, você não vai con- 
seguir implementar a meta direito", explicou 
Faria. 
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DROGA PARA ELEVAR 

C0LESTER0L "BOM" É ALVO 

DE RECALL GLOBAL 

O remédio Cordaptive, que asso- 
cia duas substâncias para aumentar 
o colesterol "bom" (HDL) e reduzir 
o "ruim" (LDL) e os triglicérides, vai 
ser recolhido nos cerca de 40 países 
onde era vendido, inclusive no Brasil. 

De acordo com a MSD (Merck), 
fabricante da droga, a decisão foi to- 
mada após a análise de dados pre- 
liminares de um estudo internacional 
sobre o remédio. 

A pesquisa, com mais de 25 mil 
pessoas, mostrou que o Cordaptive 
não reduz o risco cardíaco e, ainda, 
aumenta a chance de efeitos colate- 
rais não fatais, mas que não foram 
detalhados pela empresa. 

No Brasil, segundo o laboratório, 
1.500 pessoas usam o medicamento. 
Recomenda-se que elas procurem 
seus médicos para receberem novas 
prescrições. 

O resultado ruim vem depois da 
interrupção de dois testes clínicos 
sobre outros medicamentos que tam- 
bém tentavam reduzir o risco cardí- 
aco aumentando o colesterol "bom", 
0 que levanta dúvidas sobre o futuro 
dessa estratégia para evitar infartos. 

O Cordaptive é composto por nia- 
cina (vitamina B3) e uma substância 
chamada laropipranto. A niacina ou 
ácido nicotínico reduz a produção de 
triglicérides (gorduras) e aumenta a 
fabricação do colesterol "bom", que 
ajuda a "limpar" as artérias, recolhen- 
do as gorduras que formam placas 
nos vasos. 

VERMELHO 
O problema é que essa substân- 

cia é vasodilatadora e causa verme- 
lhidão intensa e sensação de calor 
no rosto, como explica o cardiologista 
Raul Santos, diretor da unidade clí- 
nica de lipides do Incor (Instituto do 
Coração da Hospital das Clínicas de 
SP). 

Para aumentar a tolerância dos 
pacientes à niacina, foi adicionada 
ao remédio a substância laropipran- 
to, que combate esse efeito colateral. 
É essa combinação que vai sair do 
mercado. A niacina sozinha continua 
à venda. 

De acordo com Santos, o remédio 
é recomendado a pessoas que não 
conseguem tomar as estatinas, dro- 
gas mais usadas no controle do co- 
lesterol, por sofrerem com alergias ou 
dores musculares. 

Pacientes que já havia infartado e 
tinham colesterol "bom" muito baixo e 
os que têm triglicérides e colesterol 
"ruim" muito altos também poderiam 
usar o medicamento associado às 
estatinas. 

Em 2011, um artigo publicado no 
"New England Journal of Medicine" 
questionava se já não era hora de 
aposentar a niacina. Em sua forma 
isolada, ela está no mercado há 50 
anos, mas, em estudos recentes, a 
droga tem mostrado resultados fra- 

1 COS. 
Segundo o cardiologista, editor da 

diretriz brasileira para o tratamento 
do colesterol elevado familiar, ape- 

I sar do resultado "decepcionante" do 
Cordaptive, a niacina sozinha ainda 
pode beneficiar alguns pacientes. No 
entanto, sua indicação fica cada vez 

; mais restrita. 
"Sabemos que o HDL baixo é um 

sinal de risco. Mas esse é mais um 
estudo mostrando que usar um remé- 
dio para aumentar o HDL não protege 
o paciente." 

Para Santos, por enquanto, o foco 
I continua na redução do colesterol 

"ruim". 
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CAVALO DE AÇO 
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Treinos príorizam a parte física 

Hemerson Pinto 

No treino realizado na manhã de ontem, 
no Centro de Treinamento Maranhão do Sul, o 
novo técnico do Imperatriz, Celinho, declarou 
que, de início, a prioridade é trabalhar o condi- 
cionamento físico dos jogadores. A justificativa 
é montar uma base forte fisicamente e direcio- 
nada à marcação. 

"A gente tá frisando a parte física, estamos 
trabalhando bem a parte física com o professor 
Iran Cabral. Precisamos ter uma base boa fisi- 
camente, pois as equipes que eu dirijo sempre 
jogam no seu limite. Uma equipe que marca 
forte, tanto a defesa, o meio de campo e o ata- 
que", explica. 

Segundo o treinador, o Imperatriz entrou 
em campo para os treinos há 12 dias, três dias 
por semana, em três períodos; 6h da manhã, 
9h30 da manhã e 4h30 da tarde. Mesmo com o 
foco no treinamento físico dos atletas, os exer- 
cícios com bola também já estão no calendário 
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Parte do time durante treino realizado no CTMaranhão do Sul 

Cristiano continua no Imperatriz 

Hemerson Pinto 

Com a carreira encerrada no ano passa- 
do, o volante Cristiano, 36 anos, vai continuar 
sua história no Cavalo de Aço. Na tempora- 
da 2013, a nova empreitada é fora das quatro 
linhas, como auxiliar técnico. Uma experiên- 
cia diferente para o ex-jogador que esteve no 
time de 2005 e fez participação importante na 
conquista do titulo inédito de Campeão Mara- 
nhense. 

Dos 14 anos de carreira profissional, 
Cristiano passou pelo futebol paulista, quan- 
do jogou no União Barbarense, e no futebol 
goiano, onde atuou pelo Atlético Goianiense, 
no Goiânia e Santa Helena. Com a camisa do 

Mais Querido" marcou oito gols. Na conquista 
de 2005, jogou ao lado de nomes como o do 
volante Ralf, que hoje atua no Corinthians e 
na Seleção Brasileira. 

Quanto ao convite para compor a comis- 
são técnica do Imperatriz, "o presidente Edi- 
valdo Cardoso conversou comigo depois que 
encerrei a carreira. Não pretendia mais fazer 
parte do futebol, mas a gente faz um projeto e 
Deus faz outro. Então aceitei". 

Com a nova responsabilidade, Cristiano 
promete aproveitar a chance de estar ao lado 
de profissionais, como o treinador Flávio Mar- 
celo Valentim. o Celinho, para aprender o fu- 
tebol visto de fora do gramado. "Vamos fazer 
um bom trabalho junto à comissão técnica. 

Jogadores do JY são contratados 

por grandes times 

m 

Craques do JV Liderai são contratos por times nacionais 

Carla Dutra 

O JV Liderai não se classificou para 
lutar para a final da Copa São Paulo. Em 
compensação, alguns jogadores do time 
foram contratados por algumas equipes de 
fora, como o Danúbio, no Uruguai, o Inter- 
nacional, de Porto Alegre e o Santo André, 
de São Paulo. 

O Trator do Camaçari fez três jogos na 
Copa São Paulo, no primeiro empatou porO 
x 0 com o São Bernardo, o segundo foi com 
o Fortaleza, que ganhou por 2x1 e, por fim, 
o JV venceu o Caxias por 2 x 1, mas já não 
tinha chances de se classificar. No entanto, 
a vitória do time foi a contratação de alguns 
jogadores, que fizeram um bom trabalho na 
competição. 

O lateral esquerdo Artur não trouxe o 
titulo para casa, mas conseguiu contrata- 
ção com o time do Internacional de Porto 
Alegre. Já o ala direito Carlinhos foi além, 
o time Danúbio, no Uruguai, viu o ótimo 
desempenho do atleta e garantiu o passe. 
O volante Wanderson e o zagueiro André 
fecharam contrato com Coritiba. O meia 
Leandro teve também o reconhecimento de 
seu talento, foi levado pelo time Patrocinen- 
ses, juntamente com o zagueiro Diego Dias 
e com o volante Kaic. Segundo a direção 
do JV, grandes empresas de clubes estão 
fechando parcerias com o JV Liderai para 
promover intercâmbio de atletas. 

"Se todos forem cogitados para outros 
times e ficarem lá, para nós é uma alegria 
imensa. Isso prova que nosso trabalho é 
bem feito com essa garotada", afirma Cas- 

Estou acompanhando o dia a dia dos joga- 
dores, e confesso que em alguns momentos 

de atividades do Cavalo de Aço. "O importante 
é chegar dia 17 bem. e pronto para bater de 
frente com o Sampaio", comenta, lembrando a 
partida de estreia no Campeonato Maranhense 
de 2013, dia 17 de fevereiro, em São Luís. 

No último domingo, a diretoria da Socieda- 
de Imperatrizense de Desportos apresentou 
as armas para o Maranhense. São 30 jogado- 
res, sete deles vieram das categorias de base, 
como o zagueiro Igo, os volantes Crispim e Jú- 
nior, os meias Marco Adriano, Galdino e Wilton 
e o atacante André. 

Entre os outros 22 convocados estão os 
três goleiros, Alberto, Emanuel e Júnior. Para 
as laterais, foram convocados Ricardo Feltre, 
Bruno Bacabal e Édson. Quatro zagueiros fo- 
ram anunciados: Nilson Paraíba, Carlinhos, 
Gleisson e Alan. Os nomes apontados para 
atuarem como volantes foram; Gegê, Gualber- 
to. Ivan, Arcinho e Formosa. Rúbens, Danilo e 
Keulson são os meias e o ataque é corpposto 
porToninho, Cláudio André, Everton e Lindoval. 

tenho vontade de entrar em campo outra vez" 
admite. 

Cristiano veste a camisa de auxiliar técnico em 2013, no time do Imperatriz 

e Internacionais 

syus Kennedy, coordenador e técnico da 
categoria de base do JV. Ele acrescenta 
que agora vai ter um trabalho árduo para 
buscar novos talentos para suprir essas la- 
cunas que ficou, devido a contração desses 
atletas. 

Competição 
Após o carnaval, a equipe do JV Lide- 

rai vai fazer participação no Campeona- 
to sub-19 (Campeonato imperatrizense). 
É uma competição preparatória visando 
uma vaga para a Copa São Paulo de 2014. 
Depois desses jogos, o time vai competir 
pelo Campeonato Maranhense, que de fato 
pode conseguir o passaporte para a Copa 
São Paulo 2014. 

Jogadores e seus respectivos times- 
O ala 

-direito Carlinhos nasceu em Bacabal- 
-MA e foi negociado para o Danúbio, do 
Uruguai; O zagueiro André nasceu em São 
Luis-MA e foi pretendido pelo Coritibá-PR; 
O goleiro Wellington nasceu em Imperatriz- 
-MA e tem destino ao Santo André-SP; O 
zagueiro Diêgo Dias nasceu em São Do- 
mingos do Maranhão e foi emprestado ao 
Patrocinense-MGO; o volante Wanderson é 
natural de Imperatriz-MA e pretendido pelo 
Coritiba-PR; O volante Kaic de São Luís- 
-MA foi emprestado para o Patrocinense- 
-MG.; O ala-esquerdo Jhonatan é natural 
de Bacabal e será observado um mês no 
Santos-SP; O atacante Pablo nasceu em 
Imperatriz-MA e vai para o Internacional- 
-RS e o atacante Lourency nasceu em 
Imperatriz-MA e vai para o Fluminense-RJ. 
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AV. GETUUO VARGAS, 560, PRAÇA OE FÁTIMA 

FONE: (99) 3523-3645 

T1MBIRA SHOPPING 
FONL (99) 3525-0835 

TOCANTINS SHOPPING 
FONE: (99) 3525-7238 


