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Tragédia 

Uma foto feita pela fotógrafa e ativista bengalesa Taslima Akhter que mostra duas viti- 
mas abraçadas entre os escombros do prédio que desabou no mês passado em Savar, 
perto de Dacca, em Bangladesh, ganhou destaque mundial, em meio ao acidente que 
deixou mais de 800 mortos e que é considerado a maior tragédia da indústria têxtil do 
pais. Taslima disse em uma entrevista á revista "Time" que muitas pessoas têm lhe per- 
guntado sobre a imagem do casal morto abraçado em meio aos escombros. No entanto, 
ela diz não saber quem são. "Eu não sei quem são ou qual a relação entre eles", afirmou 
ela, que tentou descobrir a identidade do casal, mas não teve êxito. Nesta quarta-feira 
(8), familiares ainda tentam identificar os corpos das vitimas, muitos deles em avançado 
estado de decomposição. "O balanço agora é de 803 mortos, dos quais 790 correspon- 
dem a vitimas encontradas nas minas e 13 feridos que faleceram nos hospitais", disse à 
AFP o tenente Mir Rabbi, porta-voz militar. O edifício, que tinha cinco unidades de con- 
fecção, desabou no dia 24 de abril quando quase 3 mil pessoas trabalhavam no local. 

POPULAR 

Indenização Foi preso 

O delegado Márcio 
Mendonça, da De- 
legacia de Combate 
às Drogas (Dcod) do 
Rio de Janeiro, disse 
nesta quarta-feira (8), 
após ouvir as supostas 
vítimas do pastor Mar- 
cos Pereira, que o sus- 
peito dizia às mulhe- 
res que elas estavam 
"possuídas" e que só 
iriam se livrar do "mal" 

caso tivessem relação sexual com um religioso. Marcos Pereira, que 
comanda a Igreja Assembléia de Deus dos Últimos Dias, foi preso na 
noite de terça-feira (7) suspeito de ter estuprado seis fiéis. Entre as víti- 
mas está a ex-mulher e uma jovem que disse ter sido estuprada dos 14 
aos 22 anos. A polícia apura a possibilidade de outras mulheres terem 
sido abusadas. Ao ser encaminhado para a delegacia, o pastor não quis 
comentar a prisão e disse que não sabia quais eram as acusações. "Não 
tenho idéia", disse. Imagens gravadas pela Polícia Civil do Rio mostram 
o momento da prisão de Marcos Pereira. "Ele tinha um comportamento 
semelhante quando estuprava as mulheres dentro da própria igreja. Ele 
dizia que elas estavam possuídas, demoniadas e ele fazia crer que a 
única forma que essas pessoas pudessem ser libertadas daquele de- 
mônio era tendo relação com uma pessoa santa", afirmou o delegado 
Márcio Mendonça. 

Hae entregou suspeito 

suspeito de estuprar uma mulher durante assalto a um ônibus da linha 369 (Bangu - Carioca), na sexta-feira (3), 
foi detido após uma negociação entre a polícia e a própria mãe, que ficou com medo que o jovem fosse morto por 
traficantes. "Como nós estávamos atrapalhando o 'negócio' deles, ela disse que entregaria o filho para que ele não 
fosse morto por traficantes", disse o delegado Carlos Augusto Nogueira, titular da 33aDP (Realengo), responsável pela 
jrisâo do menor. Segundo ele, se não houvesse essa pressão dos criminosos, talvez a mãe não tivesse contribuído 

para o trabalho de negociação. A polícia chegou até a família do suspeito através de um policial de Duque de Caxias, que disse conhecer o jovem. 
Segundo o delegado, após a divulgação do vídeo do crime a polícia foi para a Favela Parque das Missões. O menor, de 16 anos, foi detido na terça- 
-feira (7) por policiais da 33a DP. De acordo com informações do delegado, ele confessou os crimes, se disse arrependido e alegou estar fora de si 
devido ao uso de cocaína. A polícia também investiga se o menor já tinha passagem pela polícia por outro assalto a um coletivo, no meio de 2012. 
Segundo o delegado da 17a DP (São Cristóvão), Maurício Luciano, ele teria sido apresentado à 27a DP (Vicente de Carvalho) na época, mas foi 
liberado da Vara da Infância e da Juventude quando seus responsáveis se comprometeram e retornar, o que não foi feito. 

A Band terá de 
pagar indeniza- 
ção de R$ 1,1 
milhão pela exi- 
bição não auto- 
rizada de fotos 
antigas da apre- 
sentadora Xuxa 
sem roupas. A 
Terceira Turma 
do Superior Tri- 
bunal de Justiça 
(STJ) rejeitou a 

pretensão da emissora, que tentava redíscutir a indenização estabele- 
cida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). As fotos, feitas 
originalmente para publicação em uma revista masculina, foram exibi- 
das em um programa da emissora. O TJRJ fixou o valor de R$ 1 milhão 
por danos materiais e R$ 100 mil por danos morais. O argumento é 
que o exercício do direito de informação jornalística e a liberdade de 
manifestação do pensamento não são garantias absolutas, quando em 
colisão com outros direitos e garantias constitucionais. O direito de in- 
formar, segundo o órgão, encontra limite no direito de imagem de qual- 
quer cidadão. O dano material, pelo uso indevido de imagem, segundo 
os desembargadores do Rio, não se baseou no que a apresentadora 
deixou de ganhar, mas no que ganharia pela sua autorização para a 
exibição das fotos. 

SANCHES 

í 

SIM, MORRI 
Exatamente às 
9 horas e 58 mi- 
nutos da manhã 
de terça-feira, 
dia 07 de maio 
do ano da graça 
do Nosso Senhor 
Jesus Cristo de 
2013, eu morri. 

Sim, estava morto. Era o que me dizia o 
telefonema do jornalista André Gomes, 
que falava, ao que parece, do gabinete 
do vereador e também repórter Raimundo 
Roma, que igualmente me confirmou que, 
em outras palavras, ao que se sabia, eu 
estava morto. Ambos disseram que outras 
pessoas, supostamente bem informadas, 
estavam dizendo isso pela cidade. 
Bem que alguns habitantes daí de Impera- 
triz gostariam (digo "daí de imperatriz" por- 
que escrevo de outro lugar, bem distante 
- e não é o outro mundo -, pois estou em 
viagem técnico-profissional). 
Bom, se eu não estou fazendo este texto 
debaixo de sete palmos de terra ou. 
indigentemente, se não escrevo isso de 
uma cova rasa. sentado sobre o caixão 
de tábuas baratas, se não sou um avan- 
tesma, um fantasma dedilhando o teclado 
do "notebook", é sinal de que ainda estou 
vivo. Mas, antes que alguns se suicidem 

pelo fato de eu estar vivinho e saudável, 
adianto para estes que podem me conside- 
rar mortos. 
Sim, pois eu há muito tempo morri pra gen- 
te que não presta. Pra políticos malandros, 
safados, cachorros, bandidos, que aparen- 
tam cara de santo e são coração de diabo. 
Pra políticos e seus assessores e asse- 
clas que fazem de Poderes Públicos sua 
mina semipermanente de onde saqueiam 
tesouros para si e para os demais 39, sob 
cândida forma de documentos e outros 
papéis geral e contabilmente aceitos. 
Sim, morri para os "malas" e malandros da 
política que defendem formação de grupos, 
grupos que deveriam se chamar bandos, 
quadrilhas, esquemas -- pois verdadei- 
ramente só pensam em si. e pelo êxito 
do arrombamento de cofres financeiros e 
éticos cavam subterrâneos e nadam em 
esgohjjc de conchavos e "acertos". E todo 
esgotocai em rios e mares de corrupção - 
e, algumas das vezes, destes se originam. 
*** 

Não é a primeira vez que me "matam" em 
Imperatriz. Há dois anos espalharam que 
eu estava mortínho em São Paulo, depois 
de uma complicada cirurgia, que nunca 
sofri. 
De outra feita, como está em jornal local 
de 02 de outubro de 2005, historiei que. 
na terça-feira, 27 de setembro daquele 

Edmilson Sanches 

ano, por volta das 18 horas, logo após 
conversar com o editor do jornal sobre um 
"apagão" que acontecera naquela tarde, 
recebi telefonemas de amigos e familiares, 
preocupados, segundo eles, com notícias 
que estavam "correndo" na cidade dando 
conta de que eu teria sido morto -- a tiros. 
Leonildo Alves (empresário), Livaldo Fre- 
gona (escritor), Luís Carlos Porto (pastor), 
a secretária Sema (Academia de Letras), 
meu irmão Carlos Magno, uma funcionária 
de loja vizinha ao shopping Timbira, ...en- 
fim, diversas pessoas fizeram contato. Em 
uma boutique localizada na av. Geíúlio Var- 
gas. próxima de um banco federal, todos os 
funcionários (incluindo o vigia) sabiam do 
boato e até atenderam universitários que, 
por sua vez, queria m saber se era verda- 
de. Uma pessoa creditou o boato como um 
"aviso" pelo que eu escrevia em jornais. 
Se assim fosse, a quantidade de textos 
crítico-propositivos que já escrevi era o 
suficiente para terem me matado centenas 
de vezes. Pessoalmente, eu não sabia de 
nada do que "rolava" por alguns cantos da 
cidade. De qualquer modo, tomei algumas 
providências, listei alguns fatos, números e 
nomes e repassei a gente de confiança. 
Não há o que temer. A vida--e a luta-- 
continuam. 
Imperatriz precisa é de desenvolvimento - 
não de mártires. 

CONTATOS: esanches@Jupit6rcom.br • Facebook • Caixa Postal 61 - 65900-970 - Imperatriz - MA 

- NAO SOBRA UM 
Enquanto o poder público não toma 
nenhuma medida definitiva contra a 
VBL, a Polícia Militar e a Policia Rodo- 
viária Federal continuam apreenden- 
do os ônibus da empresa que estão ir- 
regulares. Desde o início da operação, 
um total de 32 ônibus foram apreen- 
didos. Com problemas na documen- 
tação e com falta de manutenção, os 
ônibus lotam os pátios do Departa- 
mento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), do Quartel da PM e 
da PRF. Enquanto nada mais drástico 
for feito, a polícia vai continuar o seu 
trabalho e, pelo ritmo da operação, 
não deve sobrar nenhum ônibus para 
contar história. 

- SE A MODA PEGA 
A polícia poderia começar a fiscalizar 
também os caminhões da Limp Forte 
que fazem a coleta de lixo da cidade. A 
empresa, que já passou por maus bo- 
cados quando um funcionário morreu 
decorrente de uma falha mecânica do 
veículo, está por aí, sem ter passado 
por nenhuma fiscalização. As reclama- 
ções de funcionários sempre falam da 
falta de manutenção dos caminhões e 
dos transtornos que causam durante 
o trabalho. Se a moda pega, além de 
ficarmos sem ônibus, também vamos 
ficar sem coleta de lixo, já que o poder 
público insiste em manter duas empre- 
sas, que não prestam bons serviços, 
trabalhando para a cidade. 

- RECONHECIMENTO 
O juiz de Direito do Maranhão, Márlon 
Jacinto Reis, um dos idealizadores e 
redatores da Lei da Ficha Limpa, que 
impede a participação eleitoral de 
candidatos que tenham sofrido con- 
denações criminais em âmbito cole- 
giado, está com a bola toda. Márlon 
está sendo convidado para palestrar 
em diversas cidades do país e até 
do mundo. Márlon Reis já conquis- 
tou vários prêmios, entre eles o mais 
importante da magistratura brasileira 
("Innovare - O Judiciário do Século 
XXI", concedido pela Fundação Ge- 
túlio Vargas, Ministério da Justiça e 
Associação dos Magistrados Brasi- 
leiros), por defender a abertura da 
Justiça Eleitoral ao diálogo com a so- 
ciedade civil organizada. Além disso, 
é considerado um dos 100 homens 
mais influentes do pais. O juiz já foi 
até indicado pelo Movimento de Com- 
bate à Corrupção Eleitoral (MCCE) a 
ocupar uma vaga de ministro do Su- 
premo Tribunal Federal (STF),. O fa- 
moso vocalista do U2, Bono Vox, fez 
questão de conhecer Márlon Reis em 
uma de suas visitas ao Brasil. Ativista 
social e engajado em grandes causas, 
especialmente no combate à pobreza 
na África, o cantor Bono Vox, aprovei- 
tou para conhecer os bastidores da 
considerada, pelas Nações Unidas, a 
mais importante iniciativa de combate 
à corrupção de 2010: a Lei da Ficha 
Limpa. Interessado em entender como 
se deu o processo de participação 
popular e as articulações via web que 
culminaram na aprovação da Lei da 
Ficha Limpa no Congresso, Bono se 
encontrou na época com o juiz Már- 
lon Reis, principal articulador da ini- 
ciativa popular que deu origem à nova 
lei."Bono elogiou muito a conquista. 
Disse que a Lei da Ficha Limpa é um 
processo que inspira até ele próprio", 
disse o juiz. Márlon será um dos pa- 
lestrantes do 11° Congresso 
Nacional do Ministério Público de 
Contas, que acontece de 27 a 29, no 
Auditório da OAB em Teresina-PI. O 
magistrado falará sobre "a importân- 
cia da boa atuação do controle externo 
para a eficácia da lei da ficha limpa". A 
lei. fruto de uma iniciativa popular, foi 
aprovada após a coleta de 1.6 milhões 
de assinaturas e a mobilização de ou- 
tros milhões de brasileiros e foi apli- 
cada, pela primeira vez, nas Eleições 
Municipais de 2012, barrando mais de 
900 candidatos em todo o Brasil. 
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►EM UM PAJERO PRATA 

Homem estupra garota de treze anos 

Antônio Pinheiro 

Um crime brutal foi praticado na noite de 
terça-feira (07), no bairro Bacuri, contra 
a adolescente K.S.S, de 13 anos. Ela 

foi estuprada por um homem com sotaque di- 
ferente. A menor estava saindo da casa da avó 
e indo para residência dela quando foi aborda- 
da pelo homem desconhecido e obrigada a en- 
trar, sob ameaça de uma arma branca, dentro 
de um automóvel Pajero prata. O crime acon- 
teceu na rua Dom Pedro II. O rapto da adoles- 
cente aconteceu por volta das 22h e depois foi 
liberada, aproximadamente uma hora depois, 
próxima à escola São José do Egito. 

A menor foi deixada no cruzamento das 
ruas Henrique Dias com Coriolano Milhomem. 
No local não existe iluminação pública. Cho- 
rando bastante, foi amparada por populares 
que passavam no local, os quais comunicaram 

à Polícia Militar, que logo chegou ao local e, 
em seguida, levou a vítima para o Socorrão e 
comunicou a situação aos familiares. 

A Polícia Militar fez várias rondas pela cida- 
de na tentativa de localizar o homem do Pajero 
prata. Policiais do Serviço de Inteligência da 
PM foram no local onde a garota foi colocada 
no veículo e onde foi deixada, para tentarem 
localizar câmeras que pudessem identificar o 
autor do crime. 

Na manhã de ontem, a menor, acompa- 
nhada de familiares e de membros do Con- 
selho Tutelar da Área 1,esteve na Delegacia 
da Mulher, onde foi registrada a ocorrência. 
O Delegado Assis Ramos disse que o caso é 
revoltante e, logo que o relatório da Delegada 
que ouviu a vítima chegar em suas mãos, será 
iniciado um trabalho de investigação para que 
se chegue ao culpado. 

Cinco testemunhas foram ouvidas durante a 

manhã a respeito da morte de Décio Sá 

Cinco, das dez testemunhas previstas, já 
foram ouvidas. O primeiro foi um empresário 
do ramo automobilístico, citado no proces- 
so por ter relacionamento com prefeitos que 
estariam envolvidos com agiotagem. O em- 
presário pediu que os acusados saissem da 
sala durante o seu depoimento, para depois 
afirmar que não conhecia nenhum dos envol- 
vidos no crime e nem o jornalista Décio. 

A segunda testemunha foi uma funcio- 
nária pública, que mora em uma casa per- 
tencente à mãe de Fábio Aurélio do Lago e 
Silva, o "Fábio Bochecha". A funcionária afir- 
mou que viu várias pessoas freqüentando a 
casa da mãe de Fábio, entre eles Jhonatam 
e o próprio Bochecha. 

A terceira testemunha foi a irmã de Mar- 
cos Bruno, suspeito de ser o motoqueiro que 
deu fuga a Jhonatan após ele ter matado Dé- 
cio Sá, e ex-companheira de Shirliano Gra- 
ciano, também arrolado no processo e que 
está foragido. A mulher apenas confirmou 
sua relação com os acusados e foi dispen- 
sada. 

A testemunha seguinte foi um vigilante 
que prestava serviços a Gláucio Alencar. Ele 
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Foto: Arquivo 

afirmou que presenciou uma discussão entre 
o empresário e uma outra pessoa, que ele 
não soube identificar. 

A última testemunha da manhã foi uma 
professora que teria comprado a moto utiliza- 
da no dia da morte do jornalista. Ela afirmou 
que deu a moto ao seu irmão, e que esse re- 
passou o veículo para uma terceira pessoa, 
que ela não conhecia. A sexta testemunha, 
justo o irmão da professora, foi dispensada. 

PM intensifica fiscalização e 
a 

apreende mais seis ônibus 

.1 
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Todos os passageiros seguiram para o Terminal da Integração 
O transporte público é alvo de fiscali- 

zação em Imperatriz. Por determinação da 
Justiça, a Polícia Militar monta barreiras no 
Centro da cidade para averiguar a docu- 
mentação e as condições dos veículos. Na 
tarde desta quarta-feira (8), uma fila de ôni- 
bus se formou na rua Coriolano Milhomem. 
Mais seis carros da empresa Viaçâo Branca 
do Leste (VBL) foram tirados de circulação. 

Desde o início da operação, a Polícia Ro- 
doviária Federal (PRF) e a PM já apreende- 
ram 32 ônibus. Estes carros lotam os pátios 
do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), do Quartel da PM e 
da PRF. De acordo com o sargento Henri- 
que, estes locais não têm mais capacidade 
em receber outros carros. "Os veículos pre- 
sos hoje serão encaminhados para a barrei- 
ra da PM, no sentido Imperatriz - Bananal", 
revela. 

D. Brasilina de Sousa mora na cidade 

de João Lisboa e reclama da falta de infor- 
mações. "O motorista parou o carro e pe- 
diu pra gente descer. Como eles fazem isso 
sem nenhuma explicação?", reclama. Ela 
diz ainda ter hora para chegar na rodoviária 
de Imperatriz e que não concorda com esta 
fiscalização. "É ruim assim, pior sem isso!", 
grita enquanto deixa o carro. 

São vários os transtornos relatados pe- 
los passageiros: atrasos, aglomeração nas 
paradas de ônibus, carros lotados. Para o 
estudante André Oliveira, a sociedade pre- 
cisa apoiar esta ação da Justiça. "Nem que 
a gente fique só com um carro para toda a 
demanda, mas nós vamos provar que o povo 
tem voz", desabafa. Todos os passageiros 
seguiram para o Terminal da Integração. Os 
motoristas da VBL conduziram os ônibus até 
o local determinado. Ninguém quis se mani- 
festar, mas eles deixaram claro que não há 
outros carros para fazer a reposição. 

Mãe e filha são presas acusadas 

de tráfico de drogas 

Antônio Pinheiro 

Mãe e filha foram presas, por volta de 
meio-dia de ontem (08), na Rua São João com 
a Manaus, bairro Nova Imperatriz. A prisão foi 
realizada por policiais da Delegacia de Entor- 
pecentes. Maria Luiza Lima, 53 anos, e Fran- 
cilene de Sousa Lima (que está grávida, com 
parto marcado para o dia 27) foram presas 
na residência delas, depois da prisão de um 
usuário que estava saindo da casa com quatro 
pedras de crack. 

A Polícia Civil vinha fazendo um serviço de 
monitoramento da residência. O local era co- 
nhecido como "Boca da França". Além de dro- 
ga e dinheiro foram encontrados vários objetos 
eletroeletrônicos. 

Na boca de fumo foram encontradas 64 
pedras de crack Qá embaladas para vendas), 
08 pedras maiores de crack, 04 tesouras, 02 
tubos de linha e várias sacolas plásticas. O 
dinheiro encontrado foi R$ 1.294,00, em es- 
pécie. 

» . 

Maria Luiza Uma e Francilene de Sousa Uma, que está grávida 

Mãe, filha e usuário foram levados para a 
Delegacia de Entorpecentes. Contra o usuá- 
rio foi realizado apenas um T C.O. Já mãe e 
filha foram autuadas em flagrante por tráfico 
de drogas, de acordo com artigo 33 do Código 
Penal Brasileiro. 

Policiais prendem traficantes, assaltante 

e recapturam foragido da Justiça 

Carlos do Nascimento Pereira dos Santos, Jhonatas Mendes e Lucas Matheus Ferraz 

Uma ação conjunta de investigadores lota- 
dos na delegacia de Santa Rita, com o apoio 
de militares da 7* Companhia Independente 
de Rosário/resultou na prisão de cinco pesso- 
as envolvidas em práticas criminosas naquele 
município. Entre os presos estão três homens 
suspeitos de comercializarem drogas. As ou- 
tras prisões foram de assaltantes e de um fo- 
ragido da Justiça. 

Na primeira ação, deflagrada na manhã de 
terça-feira (7), a polícia localizou em uma resi- 
dência no Povoado Cai Coco, Carlos do Nas- 
cimento Pereira dos Santos, 20 anos, morador 
do Conjunto Ponta d'Areia: Lucas Matheus 
Ferraz, 18, residente no bairro da Estiva, e Jo- 
nathan Mendes, 23, morador do Bom Jesus. 
Segundo a policia, o trio teria saído de São 
Luís com o intuito de vender drogas naquele 
município. 

De acordo com informações do delegado 
Ednaldo Santos, titular de Santa Rita. o trio te- 
ria alugado uma residência para ser o ponto 
de venda de drogas. No interior do imóvel fo- 
ram encontradas 158 cabeças de crack. 

Carlos, Lucas e Jonathan foram enca- 
minhados para a Delegacia de Santa Rita e 
foram autuados nos artigos 33 e 35 da Lei 
11343/06, pelos crimes de tráfico de drogas 
e associação para o tráfico. Eles ficarão cus- 
todiados na Delegacia Regional de Rosário à 
disposição da Justiça. 

Assaltantes 
Em outra ação foi detido Leandro Moraes 

de Sousa, o "Léo de Alcemir". Ele é suspeito 
de integrar dma quadrilha de assaltantes que 
agia nos municípios de Rosário e Santa Rita. 

Conforme explicou o delegado de Santa 
Rita, Edinaldo Santos, "Léo de Alcemir" junta- 
mente com outros três comparsas conhecidos 
como Givanildo Henrique Xavier, o "Bil", resi- 
dente da cidade de Santa Rita, e outros dois 

identificados apenas como Marcone e Tropi- 
cal, naturais de São Luís, praticaram quatro 
roubos em residências e a pedestres daquele 
município. As ações criminosas ocorreram na 
madrugada de domingo (5). 

As investigações já apontaram que a qua- 
drilha cometia os crimes em duas motocicle- 
tas, sendo uma de modelo Honda Fan 125, 
de cor preta, que foi apreendida, e outra que 
ainda não foi identificada. O delegado afirmou 
que todas as vítimas reconheceram Léo de Al- 
cemir como sendo um dos assaltantes. 

Ele foi conduzido para a delegacia de San- 
ta Rita e foi autuado pelos crimes de formação 
de quadrilha armada e por incidir quatro ve- 
zes o crime de roubo qualificado por uso de 
arma de fogo e concurso de pessoa. Ele ficará 
custodiado no distrito policial de Rosário. As 
investigações continuam, a fim de prender os 
demais integrantes da quadrilha. 

RECAPTURA DE PRESO 
Na região de Santa Rita, uma equipe de 

investigadores daquele distrito policial recap- 
turou o foragido da Justiça Valdelicio Henrique 
Xavier, 20 anos, natural da cidade de Jussara 
(BA). Atualmente o foragido residia no Lotea- 
mento Gonçalo, em Santa Rita. 

O delegado Ednaldo Santos informou que, 
há aproximadamente seis meses, Valdelicio 
fugiu da Delegacia Regional de Rosário. Ele já 
havia sido condenado a 12 anos de reclusão 
pelo crime de tráfico de drogas e associação 
para o tráfico, delitos estes praticados no mu- 
nicípio de Santa Rita. 

Ele foi localizado e recapturado na resi- 
dência de um amigo e não resistiu à prisão. 
Valdelicio foi encaminhado à carceragem da 
Delegacia Regional de Rosário e posterior- 
mente será transferido para o Complexo Pe- 
nitenciário de Pedrinhas. 
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►COM EROSÃO E RÁCHADURAS 

Escola é interditada pela Defesa Civil 

Geral 

Carla Dutra 

A escola municipalizada Centro Educacio- 
nal Morada do Sol foi interditada nesta 
segunda-feira (06) pela Defesa Civil. Fo- 

ram detectadas rachaduras na escola, e o mais 
grave, a parte dos fundos da instituição, devido 
ao córrego do Riacho Bacuri, provocou erosão 
e atingiu a estrutura na parte da cozinha e corre 
o risco de cair a qualquer momento. 

"A estrutura física da escola está prejudica- 
da, e para evitar danos maiores na estrutura e 
até cair sobre as crianças, a situação mais prá- 
tica é interditar o estabelecimento", revela Fran- 
cisco das Chagas, Superintendente da Defesa 
Civil. De acordo com ele, logo que percebeu o 
problema, entrou em contato com o secretário 
de educação, Zeziel Ribeiro, sendo que o mes- 
mo já está providenciando outro local para ins- 
talar as crianças. 

A escola é localizada no bairro Morada do 
Sol, na rua Arapongas. A reportagem do Cor- 
reio Popular foi ao local e teve acesso apenas à 
parte dos fundos da escola, que só pôde entrar 
através da residência do vizinho, Nilo Barros. 
Segundo ele, a situação estava critica, então 
resolveu acionar a imprensa e a Defesa Civil 
para tentar evitar um desmoronamento da es- 
trutura sobre as crianças, que são cerca de 120 
alunos, entre 4 e 12 anos de idade, das series 
do Io período a 5o ano. "Se não arrumar logo a 
escola, e se chover mais uma vez, a parte da 
cozinha pode desmoronar", afirma o morador. 

A erosão se instaurou na escola depois de 
constantes limpezas no Riacho Bacuri, que, 
aos poucos, foi mudando o percurso e, conse- 
quentemente, ficando às margens da escola e 
também das residências. O Riacho alcança os 
quintais das casas, e para a escola funcionar foi 
necessário aumentar a instalação, a qual fica 
dentro do riacho. Agora o problema se intensi- 

Rlacho Bacuri provoca erosào na cozinha da escola 

fica e precisa com urgência ser solucionando. 
Antes, a escola era uma residência, e a 

proprietária alugou para município. Segundo a 
coordenadora da instituição, Laudecir Alves, a 
escola funciona há 13 anos no local e agora os 
funcionários estão arrumado tudo para sair da 
escola. Segundo ela, na próxima segunda-feira 
(13), os alunos poderão reiniciar as aulas, nas 
instalações da escola particular Monteiro Loba- 
to, localizada no mesmo bairro. 

No mesmo bairro, em outra instalação, exis- 
te uma extensão do Centro Educacional Mo- 
rada do Sol, localizado na Avenida Liberdade, 
que futuramente abrigará também os alunos 
da escola com problema, porém, ainda preci- 
sa acrescentar mais 12 salas. Laudecir Alves 
afirma que ainda não há nada concreto para 
construção, mas acredita que até setembro, se- 
gundo o município, isso pode ocorrer. 

Prefeitura de Buritirana realiza cadastramento 

para programa "Minha Casa, Minha Vida" 

A Prefeitura de Buritirana, em parceria com 
o Governo Federal e o programa "Minha Casa, 
Minha Vida", realizou nessa terça-feira (07), o 
cadastramento de 60 famílias para aquisição 
da casa própria. 

Inicialmente serão beneficiados os morado- 
res do bairro Alto Bonito, onde se concentra a 
maior parte da população que vive abaixo da 
linha de pobreza e, que pelos critérios do pro- 
grama se enquadram na condição de necessi- 
tados extremos. 

O prefeito Vagtônio Brandão, em sua fala, 
destacou a importância dessas ações. "Em 
nosso governo a preocupação maior é sem 
dúvida, o povo mais carente de minha cidade. 
Estamos hoje no bairro alto bonito, que em bre- Cadastr0 f01 felt0 nessa terça-feira. 
ve será todo asfaltado, mas as ações estão vol- Dezenas de famílias se reuniram em um 
tadas para toda comunidade de Buritirana, da clube da cidade, para fazerem o cadastramento 
sede, povoados e assentamentos", assinalou. e assim obter uma moradia mais digna. 

Sínrural lança a 

Expoimp2013 

Na próxima segunda-feira (13), o Sindicato 
Rural de Imperatriz (Sinrural) lança oficialmen- 
te a 45° edição da Exposição Agropecuária de 
Imperatriz (Expoimp). O evento será realizado 
às 19h30 na churrascaria do Parque de Expo- 
sições Lourenço Vieira da Silva. 

Na ocasião, o Sínrural apresentará para 
expositores, patrocinadores, autoridades e pro- 
fissionais da imprensa a estrutura da feira para 
este ano, as novidades, a programação de sho- 
ws, leilões, palestras e rodeios. 

"Estamos organizando tudo para que seja 
um grande evento, onde as pessoas possam 
realizar seus negócios e desfrutar de momen- 
tos de lazer com segurança", disse o presiden- 
te do Sinrural, Sabino Costa. 

A Expoimp, considerada a maior feira agro- 
pecuária da região, ocorrerá de 6 a 14 de julho, 
no Parque de Exposições Lourenço Vieira da 
Silva. Este ano, uma das atrações musicais já 
confirmadas no evento é a cantora Paula Fer- 
nandes. Além disso, esta edição provavelmen- 
te será a primeira Expoimp livre de aftosa. 

"Está previsto para este mês a publicação 
de uma portaria ministerial que reconhecerá 

A feira agropecuária acontece entre os dias 06 e 14 de Julho 

o Maranhão como zona livre de febre aftosa. 
Com essa liberação, os animais poderão tran- 
sitar de um Estado para outro sem precisar 
passar pela quarentena para voltar para suas 
localidades. Assim, os animais de outros es- 
tados que participarem da Expoimp este ano 
poderão retornar imediatamente para seu local 
de origem ao final do evento. Esse fator, com 
certeza, facilitará uma maior participação de 
animais do Tocantins, Pará e outros estados 
na nossa feira", explicou Sabino Costa. 

Conferência das Cidades 

começa hoje 

O evento acontece hoje, no auditório do Palácio do Comércio 

Hyana Reis 

Com o tema "Quem muda a cidade somos 
nós - Reforma urbana já!", a Conferência Mu- 
nicipal das Cidades, sediada em Imperatriz, 
inicia hoje (09) as atividades e encerra ama- 
nhã (10). O evento pretende debater e refle- 
tir questões urbanas, para que futuramente 
sejam encaminhadas ao governo estadual e 
federal. 

A conferência acontece a partir das 8h da 
manhã, no Palácio do Comércio, e pretende 
reunir representantes de diversos segmentos. 
"Acadêmicos, empresários, sindicatos, asso- 
ciações e poder público são alguns dos repre- 
sentantes sociais convidados para participar", 
afirma a organizadora Iracema Rocha. 

Durante estes dois dias, a programação 
da Conferência das Cidades oferece palestras 
e debates para que a sociedade opine sobre 
diversas questões urbanas. "O objetivo é dis- 
cutir, em cima do tema, propostas para serem 
aprovadas e encaminhadas aos governos es- 
tadual e federal", destaca a organizadora. 

Nas palestras, serão abordados assuntos 
como "Problemas urbanos de uma grande ci- 

dade" e "Reforma urbana e cidadania". E na 
sexta-feira, dia 10, acontecerá aprovação das 
propostas e a palestra "Reforma Urbana e 
Cidadania", que será ministrada pelo Mestre 
Antônio Expedito Barroso de Carvalho. 

O intuito é que, com esses debates, pos- 
sa-se indicar as prioridades de atuação ao 
Ministério das Cidades e aos órgãos compe- 
tentes do Estado, ligados ao desenvolvimento 
urbano e rural; além também de fazer um ba- 
lanço dos resultados de outras Conferências 
das Cidades, como: dificuldades e desafios 
na implementação dessa política. 

Esta é uma preparação para a Conferên- 
cia Estadual e, logo após, a nacional. Por 
isso, durante o evento, também será realizada 
a eleição do conselho da cidade. Os eleitos 
serão os delegados que representarão Impe- 
ratriz nas etapas estadual e federal. 

Este conselho, além de representar a ci- 
dade, tem o papel de "vistoriar, acompanhar 
e cobrar as propostas que serão elaboradas 
durante o evento. Já os delegados irão parti- 
cipar da conferência estadual que acontecerá 
em São Luís, e se escolhidos, também partici- 
parão da etapa federal". 

Agentes de Saúde de Imperatriz recebem 

capacitação na área da Atenção Básica 

Em parceria com a Escola Técnica do Sis- 
tema Único de Saúde do Maranhão (ETSUS/ 
MA), a Prefeitura de Imperatriz, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) qua- 
lifica 340 agentes comunitários de saúde do 
município. A capacitação foi iniciada na última 
segunda-feira (06), com aula inaugural no au- 
ditório da SEMUS. 

O coordenador da Atenção Básica do mu- 
nicípio, Anderson Nascimento, explica que o 
objetivo é qualificar os agentes comunitários 
em atenção primária em saúde, com compe- 
tência para atender as necessidades da popu- 
lação. 

"Capacitar os ACS é essencial, visto que 
a formação destes profissionais vai proporcio- 
nar uma maior autonomia e habilidade para 
desenvolver suas atividades com competência 
na área da Saúde. Com este curso, pretende- 
mos qualificar os agentes para que possam 
atuar juntos às equipes multiprofissionais dos 
serviços de atenção primária, fortalecendo as 
dimensões da promoção, integralidade, huma- 
nização e direito à saúde". 

Segundo o coordenador, o programa de 
Agentes Comunitários de Saúde é hoje consi- 
derado parte fundamental do Programa Saúde 
da Família. Por meio de ações individuais ou 
coletivas, o agente comunitário de saúde de- 
senvolve ações de prevenção de doenças e 
promoção da saúde sob supervisão do gestor 
local do SUS (a Secretaria Municipal de Saú- 
de). "Em suma, ele é um importante elo entre 
a população e a Atenção Básica porque co- 
nhece de perto todos os problemas de saúde, 
principalmente das camadas mais carentes e 
necessitadas de atendimento". 

Para ele, o Agente Comunitário de Saúde 
trabalha desenvolvendo ações de promoção 
da saúde e prevenção das doenças por meio 
de processos educativos de saúde, "privile- 

giando o acesso às ações e serviços de infor- 
mação, promoção social, proteção e desenvol- 
vimento da cidadania, no âmbito social e da 
saúde". 

ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE 
A ETSUS, criada em 2003, realiza capaci- 

tação no Curso de Agente Comunitário de Saú- 
de, que visa preparar profissionais para atuar 
como técnicos de nível médio junto às equipes 
multiprofissionais que desenvolvem ações de 
cuidado e proteção à saúde de indivíduos e 
grupos sociais, em domicílios e coletividades. 

Os cursos técnicos oferecidos pela entida- 
de são: Enfermagem, Saúde Bucal, Vigilância 
em Saúde, Hemoterapia e Radiologia. Já os 
cursos de aperfeiçoamento são; Atenção Pri- 
mária (Técnicos em enfermagem e ACS); UTI 
Neo (Técnicos em Enfermagem), Maternida- 
de (Técnicos em enfermagem) e Agentes de 
Combate a Endemias. 

Em Imperatriz, Jacyane Ramos, apoiadora 
matricial da ETSUS, é a responsável por lide- 
rar o grupo de professoras, enfermeiras já ca- 
pacitadas anteriormente. "Elas foram escolhi- 
das justamente porque conhecem o sistema e 
as demandas da população local", enfatizou. A 
organização curricular foi estruturada em três 
módulos seqüenciais, que totalizam 60 horas, 
sendo 48 horas de concentração e 12 horas 
de dispersão. Ao final do curso será conferido 
certificado aos estudantes concludentes. 

O curso tem como metodologia a proble- 
matização, onde a realidade do trabalho é in- 
corporada ao processo ensino/aprendizagem. 
Os estudantes/trabalhadores são estimulados 
a realizar ação/reflexão/ação. As aulas em 
concentração e dispersão ainda são acresci- 
das ao currículo do curso baseado no desen- 
volvimento de competências profissionais. (Da 
ASCOM) 
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Geral 

Estrutura já está sendo montada 

Hyana Reis 

A estrutura para receber o 11° Salimp 
já está sendo montada no Centro 
de Convenções. O evento, que co- 

meça a partir de amanhã (10), terá 70 ex- 
positores de todo o país. A expectativa é 
superar a venda de 100 mil livros do ano 
passado, e o público superior a 120 mil 
pessoas. 

A feira de livro deste ano será realiza- 
da de 10 a 19 de maio. e terá como tema 
a "Diversidade Cultural". Ano passado, o 
Salão contou com a mesma quantidade 
de expositores e gerou cerca de R$ 2,5 
milhões. Para 2013, os organizadores es- 
peram gerar cerca de R$ 3 milhões. 

"Outras feiras do país rendem mais do 
que este valor, mas para o porte de Impe- 
ratriz este número está de bom tamanho. 
Mas a nossa meta é sempre superar. Este 
ano, a gente quer vender mais", ressaltou 
o vice-presidente da Academia Imperatri- 
zense de Letras, Agostinho Noleto. 

A abertura oficial acontece na sexta- 
-feira (10), a partir das 19h, com uma sole- 
nidade seguida pela palestra do escritor e 
jornalista Marcius Pascual, que falará so- 

bre o audiobook "Vida e Obra de João do 
Vale", compositor maranhense que mar- 
cou a música brasileira; logo após terá o 
show da banda Melquiades, também can- 
tando músicas de João do Vale. seguido 
pela apresentação da escola de Danças 
Dançarte, na Arena Multicultural. 

Novidades- Este ano, muitas novida- 
des foram adicionadas à programação do 
Salimp. É o caso da "Arena Infantil", espa- 
ço criado para interação com as crianças, 
onde terá narração de histórias e o sorteio 
diário de 10 livros. Ainda conta também 
com a participação da escritora de livros 
infantis Rosinha, que ministrará uma pa- 
lestra. 

Os jovens também ganharam seu es- 
paço no "Papo Cabeça", que discutirá te- 
mas polêmicos como drogas, redução da 
maioridade penal, mídias sociais, sexua- 
lidade, entre outros. Os debates ocorre- 
rão de domingo (12) a sexta-feira (17) na 
arena "Café Literário". O juiz da Vara da 
Infância, Delvan Tavares, e o promotor de 
infância e juventude. João Marcelo Tro- 
vão, foram convidados para os encontros. 

Na programação ainda estão incluídas 
apresentações de danças, peças teatrais, 

) : 

A estrutura do evento está sendo montada desde segunda-feira e receberá 70 expositores 

palestras, lançamentos de livros, shows brasileira". No encerramento, haverá sor- 
musicais e um campeonato de cosplay, teio de prêmios para todos que adquiram 
cujo tema é "Personagens da literatura livros durante o evento. 

Falta de pavimentação atrapalha cerimônia de 

casamento 

Animais em vias publicas causam 

transtornos para população 

Welbert Queiroz 

É corriqueiro no trajeto para o trabalho 
os condutores se depararem com o "inusi- 
tado": animais trafegando pelas vias urba- 
nas. O grande número de animais "pas- 
seando" pelas ruas em Imperatriz mostra 
que a regulamentação não está sendo 
respeitada. 

Na manhã de ontem (08), cavalos 
congestionavam o trânsito na rua Simplí- 
cio Moreira em frente à escola Dorgival 
Pinheiro de Sousa. "Os cavalos estavam 
aqui desde cedo. Com os barulhos das 
buzinas dos carros, eles saíram correndo. 
Acho uma maldade deixarem eles só com 
as patas amarradas, pois não impede que 
eles fiquem soltos pela rua", afirmou Ca- 
mila. 

A Lei Orgânica Municipal que dispõe 
sobre o registro, guarda, vacinação e cap- 
tura de animais proíbe que os donos de 
animais deixem os mesmos soltos sem 
tratamento devido. A regulamentação é 
válida na área urbana de Imperatriz e o 
não cumprimento da medida tem como pu- 

nição o recolhimento do animal. 
Algumas vezes, os bichos cruzam as 

ruas, assustando pedestres e aumentan- 
do o risco de acidentes de trânsito. "Todo 
mundo sabe que não pode deixar cavalo 
solto na rua. Isso é um desrespeito com 
nós. que somos cidadãos, e uma falta de 
responsabilidade da parte de quem cria", 
disse Rodrigo Sousa, condutor de motoci- 
cleta, que presenciou os animais interdi- 
tando a via. 

O número de animais de grande porte 
apreendidos em Imperatriz são expressi- 
vos: em média, 60 capturas por mês e des- 
ses, 80% são cavalos. O valor pago pelo 
proprietário para reaver seu animal é de 
aproximadamente R$ 115. 

Segundo Inaldo Rodrigues Lima, zoo- 
tecnista do Centro de Controle de Zoo- 
noses, chefe do setor e responsável pela 
apreensão, captura e resgate de animais 
de grande e médio porte: "A apreensão de 
animais no município de Imperatriz é feita 
normalmente todos os dias e com plantões 
à noite, com uma equipe de cinco pessoas 
com motorista". 

Welbert Queiroz 

A idéia é que uma noiva se preocupe an- 
tes do casamento com detalhes da festa e 
maquiagem, mas, em Imperatriz, a noiva se 
preocupa com o esgoto em frente ao salão 
de festa que irá atrapalhar a cerimônia. É o 
que aconteceu com Paloma Matos, que alu- 
gou um espaço para festa, mas se revolta 
com a situação da entrada do local. 

"Eu contratei o local porque hoje reali- 
zarei a festa do meu casamento. A situação 
está bem diferente de quando eu vim soli- 
citar o serviço. Com essa água aqui fica di- 
fícil até para as pessoas se aproximarem", 
lamentou Paloma Matos. 

Segundo os moradores das proximida- 
des, essa situação não é de hoje. Desde o 
mês de março, com a raspagem feita pela 
prefeitura na rua 15 de novembro, começou 
o acúmulo de águas. Os populares ainda di- 
zem que boa parte dos entulhos provindos 
do serviço de pavimentação foram jogados 
na saída para a Praia do Meio. 

O proprietário da "Ds Produções", empre- 
sa que promove o evento, diz que entrou em 
contato com a prefeitura para que pudessem 
resolver a situação. O esgoto que escoa e se 
acumula em frente ao estabelecimento é de 
uma moradora de uma rua acima. "Entrei em 
contato com a prefeitura, fui até bem aten- 
dido e me informaram que virão fiscalizar o 
esgoto que está vazando e notificar a resi- 
dência da pessoa que está deixando o esgo- 
to escorrer na rua", afirmou Dílson Oliveira. 

Dilson tomou uma medida paliativa para 
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Os moradores esperam que medidas sejam tomadas 

minimizar a situação. "Para evitar maiores 
transtornos, tive que pagar uma 'carrada' de 
entulho como uma solução pelo menos para 
a realização do casamento de nossa cliente", 
disse. 

Mesmo com as eventualidades, a Noiva 
Paloma oliveira não adiou a realização do 
seu sonho: "Um evento como esse exige 
pelo menos uma rua limpa. Infelizmente, não 
tenho mais como cancelar, pois já está tudo 
pago e os convites estão entregues". 

RQUI 0 
12 E 

Hemerson Pinto 

Hemerson Pinto 

Experiências começam e terminam. Quando o autor deste 
texto foi convidado a fazer parte do quadro de repórteres do 
jornal Correio Popular, pouco mais de dois anos atrás, foi o 
inicio de uma experiência, que como qualquer experiência, um 
dia chega ao fim, deixando resultados positivos ou não. Este 
dia chegou. 

Quando o redator chefe na época o procurou com um tex- 
to que o repórter havia escrito e entregue, perguntando se o 
inexperiente jornalista "se garantia" fazer um daqueles todos 
os dias, era mais uma experiência que começaria. Era a bus- 
ca diária e incansável por histórias de vida, que deveriam ser 
narradas com detalhes, e representassem o espírito guerreiro 
e batalhador do povo de Imperatriz. Nasceu a coluna "Aqui 
Imperatriz". Nela, mas de 500 homens e mulheres foram apre- 
sentados. A maioria, pessoas importantes para a cidade den- 
tro de suas funções, e escondidas pelo anonimato. 

Hoje, os primeiros personagens do "Aqui Imperatriz" ainda 
lembram que no dia seguinte á publicação de sua vida nar- 
rada no cantinho inferior da página cinco deste diário, foram 
abordados por amigos, vizinhos e até pessoas que antes não 
os cumprimentavam, para dizer: "vi o senhor no jornal". O 
torcedor fanático do Cavalo de Aço, que nunca acompanhou 
um jogo do "Mais Querido" de dentro do Frei Epifânio, ficou 

surpreso com a oportunidade de contar a Imperatriz que foi 
o responsável por transportar em uma carroça as tábuas que 
serviram como primeira arquibanca do estádio municipal, a 
mando do Frei. 

A experiência foi positiva a partir dal. Melhor ainda quan- 
do começaram a procurar a coluna informando sobre pessoas 
que poderiam render histórias interessantes, cômicas, trági- 
cas, duvidosas, reveladoras, vitoriosas, histórias de gente que 
nasceu aqui e histórias que vieram de longe para contribuir 
com a história de Imperatriz. O tal repórter até costuma co- 
mentar: "se juntar todos os depoimentos sobre imperatriz 
nas d cadas de 1950, 1960, 1970, 1980, e ai um pouco 
antes, relatados pelos entrevistados da coluna, conta-se 
uma história de nossa cidade com alguns detalhes não 
revelados na Enciclo^ dia da Imperatriz, com todo o res- 
peito". 

O bom de tudo isso é que o inexperiente repórter, que teve 
a oportunidade de abrir espaço para o anônimo no jornalismo 
impresso de Imperatriz, aprendeu com as histórias que apurou 
e narrou aos leitores deste diário. Ao mesmo tempo em que 
contou sonhos, desilusões, batalhas vencidas ou perdidas na 
página cinco, na página nove serviu de voz para quem bus- 
cava um espaço para gritar. Um grito que começou no Centro 
e deu oportunidade para moradores das ruas e comunidades 
mais esquecidas da segunda maior cidade do estado gritarem 

também. 
Mais um ponto positivo? Bom. Saber que, com a saída 

deste repórter, as duas colunas continuam firmes. Agora, nas 
mãos de colegas que deverão retocá-las, ajustá-las e garantir 
que continuem servindo a quem encontrou um espaço para 
mostrar que existe. Obrigado! 
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Essa semana tá rolando no Rio de Janeiro uma das 
semanas de moda mais importantes do Brasil, estou 
acompanhando de pertindo e amando as tendências já 
mostradas pro póximo verão!! 

As estampas de bichos estão cada vez mais fortes no 
mundo da moda! Já invadiram os armários das fashio- 
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nistas e ao que tudo indica vieram pra ficar. Não, não 
estamos falando da famosa animal print, mas sim de 
roupas com as caras dos bichinhos e até eles de corpo 
inteiro! Tem tigre, cobra, gato e até besouros. 

Outra queridinha das brasileiras que voltou com tudo 
para as passarelas do Fashion Rio essa semana, foram 
as "minis" - minissaias e vestidos mini. Comprimento 
sempre amado, estava dividindo espaço com as saias 
longas, mas não sai de cena nunca agora volta com 
tudo! 
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"Eu gostaria de dizer pras nossas autoridades que está passando do tempo de melhorar a 
situação aqui nessas duas ruas. Passando do tempo". Elias Rodrigues, morador do bairro 
Santa Rita. 

■3 
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A voz da comunidade 

Cruzamento com lama, buraco e reclamação 

Hemerson Pinto 

O problema enfrentado por moradores 
do bairro Santa Rita está no cruza- 
mento das ruas Bom Jesus e Miguel 

Bauri. Naquele local, a lama tomou conta 
das duas ruas e dificulta a passagem de pe- 
destres e qualquer tipo de veículo. Pior ain- 
da, como diz o autor da bronca de hoje, "é 
saber que essa água suja vem de outro bair- 
ro, do Bonsucesso. Vem de longe e empoça 
aqui em frente às nossas casas", comenta 
Elias. 

Há 15 anos residindo no mesmo local, 
seu Elias afirma que poucas vezes o poder 
público municipal investiu em ações capa- 
zes de acabar de vez com o problema. "Na 
campanha do ano passado fizeram uma 
raspagem nas ruas aqui do bairro, levando 
a piçarra de uma rua para outra. Aqui ficou 

do mesmo jeito, pois a lama continuou na 
esquina e as ruas ruim de passar", descre- 
ve Elias. "E agora, quando começaram as 
chuvas, ficou muito pior, mas nem precisa 
chover ficar do jeito que está aí", declara. 

Moradora do bairro São José, a dona de 
casa Antônia dos Reis visita parentes no 
Santa Rita praticamente todos os dias. "Não 
moro em nenhuma dessas ruas, mas mes- 
mo assim é mais perto por aqui. Só é ruim é 
caminhar nesse aguaceiro todo e com risco 
de se sujar quando passa um carro", explica. 

Dona Antônia enfrenta os mesmos trans- 
tornos de quem trafegava pelo cruzamen- 
to, pelo menos, cinco vezes por dia. "Para 
deixar menino na escola, voltar pra casa, ir 
buscar na escola, trazer de volta e sair para 
resolver outras coisas aqui perto", detalha 
a dona de casa Ana Paula, que completa: 
"Mas a gente acaba tendo que acostumar". 
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Lama empoçada não encontra caminho e acumula cada vez mais 
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Mato e esgoto a céu aberto toma conta do cruzamento no bairro Santa Rita Mais difícil é seguir pela rua Miguel Bauri, onde a lama praticamente corta a rua 

M.% DIREITOS DO CONSUMIDOR ü #> M 

Empresa de ônibus é condenada por impedir deficiente de viajar 

A empresa de ônibus Útil foi condenada a pagar a um 
deficiente físico indenização por danos morais no valor de 
R$ 6.220 por ter vendido a poltrona que ele ocuparia a outro 
passageiro. A decisão, da 12a Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG), confirmou sentença profe- 
rida pela comarca de Juiz de Fora. 

W.T.O. é portador de Passe Livre do Governo Federal, 
emitido pelo Ministério dos Transportes em 20 de maio de 
2010, com validade até 20 de maio deste ano. De acordo 
com legislação federal, o portador desse documento está 
autorizado a ser transportado, gratuitamente, nos veículos 
e nas embarcações das empresas que operam serviços de 
transporte interestaduais coletivos de passageiros nos mo- 
dais rodoviário, ferroviário e aquaviário. 

Em 18 de janeiro de 2011, W. foi até o terminal rodoviá- 
rio de Juiz de Fora e, no guichê da Útil, por meio do passe, 
adquiriu autorização de viagem para o dia 20 de janeiro de 
2011, com destino a Angra dos Reis (Rio de Janeiro). O do- 
cumento foi emitido manualmente pelo colaborador da em- 
presa. O passageiro cumpriu, assim, o disposto em portaria, 
que estabelece que o Documento de Autorização de Viagem 
junto à empresa de transporte interestadual de passageiros 
deve ocorrer com antecedência mínima de três horas em 
relação ao horário de partida. 

No dia e horário da viagem, W. compareceu ao termi- 

nal rodoviário, mas foi impedido, pelo motorista do ônibus, 
de embarcar, sob o argumento de que sua poltrona estava 
ocupada por outro passageiro que havia pagado por ela. W. 
sentiu-se humilhado e discriminado com a situação, pois 
acabou perdendo a viagem. Por isso, decidiu entrar na Jus- 
tiça contra a empresa, pedindo indenização por danos mo- 
rais. 

Em sua defesa, a Útil alegou que o problema ocorreu 
pelo fato de a autorização de viagem para o deficiente ter 
sido emitida de forma manual, não tendo sido incluída no 
sistema eletrônico da empresa. Disse que, quando seus 
funcionários perceberam o problema, na hora do embarque, 
apresentaram a W. uma solução: ele seria embarcado no 
ônibus que faz a linha Belo Horizonte - Angra dos Reis, que 
passaria na rodoviária de Juiz de Fora. Segundo a empresa, 
a solução não foi aceita pelo deficiente físico, que deixou o 
terminal. 

Em Primeira Instância, a Útil foi condenada a pagar ao 
deficiente físico indenização por danos morais no valor de 
dez salários mínimos vigentes, o equivalente a R$ 6.220. 

RECURSOS 
Diante da sentença, ambas as partes decidiram recorrer. 

O deficiente físico pediu o aumento do valor da indenização. 
A empresa de ônibus, por sua vez, reiterou as alegações 

feitas em Primeira Instância. 
Ao analisar os autos, o desembargador relator, Alvimar 

de Ávila, observou, inicialmente, que a Lei n0 8.899/1994, 
em seu artigo 1o, declara que "é concedido passe livre ás 
pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente ca- 
rentes, no sistema de transporte coletivo interestadual". 
Ressaltou, ainda, que decreto que regulamenta a lei disci- 
plina que "as empresas permissionárias e autorizatárias de 
transporte interestadual de passageiros reservarão dois as- 
sentos de cada veiculo, destinado a serviço convencional, 
para ocupação das pessoas beneficiadas" pela legislação. 

O relator concluiu que houve falha na prestação de ser- 
viços por parte da empresa, já que a autorização de viagem 
de W. foi lançada manualmente e não foi incluída no siste- 
ma informatizado, levando à venda da poltrona já reservada 
ao deficiente físico. Pontuou que a ocorrência foi registrada 
pela Polícia Civil e foi feita reclamação ã Agência Nacional 
de Transportes Terrestres sobre o ocorrido. O desembar- 
gador pontuou, ainda, que a Útil não conseguiu provar que 
disponibilizou outro ônibus para o embarque do passageiro. 

Julgando que o dano moral era evidente, o relator avaliou 
que cabia ã empresa o dever de indenizar. Como concordou 
com o valor arbitrado em Primeira Instância, manteve inal- 
terável a sentença. Os desembargadores Saldanha da Fon- 
seca e Domingos Coelho votaram de acordo com o relator. 
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►CONGRESSOS TÉCNICOS 

Sedei realiza Etapa Metropolitana dos JEMs 

m 

ü 
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Diretores das unidades prisionais do estado 

recebem aulas de redação 

Secretárío-adjunto e dlretor-geral dos JEMs, Allm Maluf Neto, conduz congressos técnicos dos JEMs Professor Paulo de Tarso ministra aula de redação a diretores de presídios 

Definidos os grupos e a tabela de com- 
petição da Etapa Metropolitana dos Jo- 
gos Escolares Maranhenses (JEMs), 

maior evento estudantil do Maranhão promo- 
vido pela Secretaria de Estado de Esporte e 
Lazer (Sedei). As definições com relação à 
primeira fase dos JEMs 2013 ocorreram nos 
congressos técnicos das modalidades coleti- 
vas realizados, na terça-feira (7), nos auditó- 
rios da Sedei e da Universidade Ceuma. 

Os Congressos Técnico aconteceram nas 
modalidade de basquete, beach soccer, fu- 
tebol de campo, futsal, handebol e vôlei. Em 
todos estes esportes haverá disputas nas ca- 
tegorias Infantil (de 12 a 14 anos) e Infanto (de 
15 a 17 anos) a partir do dia 18 de maio, em 
diversas praças esportivas. 

De acordo com o secretário-adjunto de 
Desporto Educacional e diretor-geral do 
JEMs, Alim Maluf Neto, os jogos escolares de 
2013 estão sendo feitos para o fortalecimento 
do esporte no Maranhão. "O objetivo da Sedei 
é realizar os JEMs da melhor forma possível. 
Estamos sempre preocupados em proporcio- 
nar uma competição justa e segura aos nos- 
sos atletas". 

Para as escolas participantes desta edição 
dos JEMs, o objetivo é competir da melhor 
maneira possível em busca das medalhas. 
"É uma satisfação em participar de mais um 
ano dos Jogos Escolares Maranhenses, maior 
competição a nível estadual. E estamos na 
expectativa que. mais uma vez. o Colégio Mi- 
litar Tiradentes conquiste grandes títulos, prin- 
cipalmente este ano que estamos entrando 
com mais uma modalidade é que o handebol", 
declarou o professor Paulo Miranda, do Colé- 
gio Militar Tiradentes. 

As equipes vencedoras da Etapa Metro- 
politana se garantem na Etapa Estadual dos 
JEMs, onde, também, haverá a participação 
dos representantes do interior do Estado, que 
terão de disputar a Etapa Regional no mês de 
julho. 

O boletim completo com todas as informa- 
ções sobre a Etapa Metropolitana dos JEMs 
estará disponível no site da Sedei a partir 

desta sexta-feira (10). O endereço é o www. 
esporteeiazer.ma.gov.br. 

ETAPA REGIONAL 
A Etapa Regional dos JEMs é dividida em 

seis cidades-sede já definidas pela Sedei. 
Os municípios de Barreirinhas, São João dos 
Patos, Imperatriz, Caxias, Presidente Dutra e 
Santa Inês receberão as disputas regionais, o 
que eqüivale à segunda fase dos JEMs. 

As primeiras etapas regionais serão reali- 
zadas nas cidades de Barreirinhas e São João 
dos Patos com a participação de instituições 
de ensino de outros 16 municípios: Vargem 
Grande, Miranda, Humberto de Campos, 
Afonso Cunha, Coelho Neto, Itapecuru, San- 
ta Rita, Chapadinha, Presidente Juscelino, 
Cachoeira Grande, Presidente Vargas, Santo 
Amaro, Rosário, Pastos Bons, Balsas e Pas- 
sagem Franca. 

As equipes campeãs destas regionais se 
classificam para a Etapa Interregional, que 
será realizada em São Luís com os demais 
campeões regionais. As disputas da Etapa 
Regional ocorrerão durante todo o mês de ju- 
lho. Após a realização dos jogos em Barreiri- 
nhas e São João dos Patos, os JEMs chegam 
às cidades de Caxias, Presidente Dutra e, por 
fim, em Santa Inês e em Imperatriz. Mas an- 
tes da realização das regionais no interior, a 
Sedei promove as disputas da etapa Metro- 
politana/Municipal que tiveram início no dia 2 
de maio. 

Em 2013, a Secretaria de Estado de Es- 
porte e Lazer irá homenagear dois ícones do 
esporte maranhense: Rubem Goulart e Ro- 
nald Carvalho. As duas personalidades darão 
os nomes aos troféus desta edição do JEMs 
nas categorias Infantil (de 12 a 14 anos) e In- 
fanto (de 15 a 17 anos). 

Vale destacar que os campeões dos Jogos 
Escolares Maranhenses (JEMs) serão os re- 
presentantes do Maranhão nos Jogos Esco- 
lares da Juventude, principal evento escolar 
do país. Neste ano as disputas das categorias 
Infantil e Infanto serão realizadas, respectiva- 
mente, nas cidades de Natal/RN e Belém/PA. 

Diretores das unidades prisionais do esta- 
do recebem aulas de redação 

Os gestores das unidades prisionais do 
Maranhão receberam aulas de redação, mi- 
nistradas pelo professor Paulo de Tarso. O 
tema fez parte da programação do Curso Bá- 
sico de Gestão Penitenciária, que está sendo 
realizado pela Secretaria de Estado da Justi- 
ça e da Administração Penitenciária (Sejap), 
até dia 11 deste mês, no auditório do Centro 
Integrado de Operações de Segurança Públi- 
ca (Ciops), em São Luís. 

As aulas mostraram aos participantes a 
maneira correta da utilização do português 
na escrita e oratória. Com dicas e exemplos 
relacionados ao cotidiano dos próprios direto- 
res, o professor explicou a importância de ter 
o domínio da língua "Em qualquer área que se 
atue é necessário o bom uso da língua, tanto 
falada quanto escrita. A comunicação corre- 
ta é fundamental. Hoje estamos teorizando e 

a partir de agora isso deve ser colocado em 
prática por eles", ressaltou o professor Paulo 
de Tarso. 

De acordo com o professor, é elogiável a 
iniciativa por parte da Sejap em incluir a reda- 
ção na programação do curso. "É importante 
essa clareza para o aprimoramento e qualida- 
de do sistema. Sincronizar entre os gestores 
a forma de escrever alguns documentos do 
cotidiano, com certeza, vai refletir positiva- 
mente no resultado final do trabalho", revelou 
o diretor do Centro de Detenção Provisória 
(CPP) de Chapadinha, Raimundo Peres. 

O curso segue até sábado (11) e os dire- 
tores terão ainda palestras sobre noções de 
ferramentas do sistema, de Administração 
Financeira, Gerenciamento de Crise e Regu- 
lamento das Unidades Prisionais. Já foram 
proferidas atividades relacionadas à Gestão 
de Pessoas, Noções de Informática e Direitos 
Humanos. 

Seduc alerta municípios para o prazo de 

adesão ao Programa Mais Educacão 

A Secretaria de Estado da Educação (Se- 
duc) informa que as escolas têm até 31 deste 
mês para adesão ao Programa Mais Educa- 
ção. O prazo foi determinado pelos Ministé- 
rios do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) e de Educação (MEC). A ade- 
são é feita por meio do Sistema Integrado de 
Monitoramento e Controle (Simec) do MEC, 
no endereço simec.mec.gov.br. 

Atualmente, cerca de 32 mil escolas já 
participam do Mais Educação. Essas unida- 
des de ensino precisam fazer a readesâo ao 
programa também até o dia 31 deste mês, 
para que possam ampliar ou alterar os tipos 
de atividades escolhidas anteriormente, a 
fim de que haja ajuste no repasse de recur- 

sos. 
A adesão ao programa é fundamental 

para escolas, cuja maioria de alunos esteja 
incluída no programa Bolsa Família. As esco- 
las das redes públicas estaduais, municipais 
e do Distrito Federal que participam do "Mais 
Educação" recebem recursos adicionais para 
oferecer ensino em tempo integral, com no 
mínimo sete horas diárias. 

Elas podem desenvolver as seguintes ati- 
vidades: acompanhamento pedagógico, edu- 
cação ambiental, esporte e lazer, direitos hu- 
manos em educação, cultura e artes, cultura 
digital, promoção da saúde, comunicação e 
uso de mídias, investigação no campo das 
ciências da natureza e educação econômica. 
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A produção brasileira de aço bruto deve 
crescer este ano 5,8% em comparação com a 
do ano passado, totalizando 36,5 milhões de 
toneladas, de acordo com projeção divulga- 
da hoje (7) pelo Instituto Aço Brasil (lABr). Do 
mesmo modo, o consumo aparente do produto 
(a soma das vendas com as importações) tem 
aumento estimado de 4,2%, alcançando 26,2 
milhões de toneladas. 

Segundo o presidente executivo do institu- 
to, Marco Polo de Mello Lopes, as estimativas 
consideram uma expansão de 3,7% do Produto 
Interno Bruto (PIB) - a soma de bens e serviços 
produzidos no pais. Ele advertiu, entretanto, 
que caso o PIB cresça abaixo desse patamar, 
os números poderão ser revistos. Pesquisa do 
Banco Central, realizada semanalmente com 
analistas do mercado financeiro e divulgada 
no boletim Focus, mostra que a expectativa de 
crescimento é de 3%. 

As vendas para o mercado interno devem 
atingir 23,2 milhões de toneladas, com am- 
pliação de 7,6% em relação a 2012. Para as 
exportações são esperados 8,9 milhões de to- 

neladas, uma queda de 8,8%. Também para as 
importações, a estimativa é de queda (-15,4%), 
com um volume de 3,2 milhões de toneladas. 

No primeiro trimestre deste ano, a produ- 
ção de aço bruto caiu 4,4% na comparação 
com o mesmo período do ano passado e as 
importações sofreram retração de 15,4%. Em 
conseqüência, o consumo aparente teve que- 
da de 1,7% e as vendas internas cresceram 
somente 1%. O presidente do Conselho Dire- 
tor do instituto, Albano Chagas Vieira, lembrou 
que, por outro lado, as chamadas importações 
indiretas, isto é, de aço contido em bens, ex- 
pandiram 16,6%, "o que sinaliza transferência 
de renda e emprego para outros países e o 
aprofundamento das dificuldades do setor". 

Para que a indústria siderúrgica nacional 
possa competir em condições de igualdade 
com outros países, Marco Polo de Mello Lo- 
pes disse que terão de ser corrigidos alguns 
entraves, entre os quais o câmbio valorizado, 
o custo elevado de energia, ineficiências de in- 
fraestrutura e logística e assimetrias tributárias. 
O custo de tributos sobre bobinas, destinadas 

ao mercado doméstico, por exemplo, represen- 
ta 44,3% no Brasil, contra uma média mundial 
de 24,1%. 

Lopes acredita que no cenário mundial, 
onde o excedente previsto de capacidade ins- 
talada chega a 587 milhões de toneladas em 
2013, a indústria brasileira deve buscar inter- 
namente a solução para os problemas que en- 
frenta. "A retomada do crescimento não está no 
exterior. Precisamos promover o crescimento 
do mercado interno, ampliando os mecanismos 
de incentivo ao 'compre nacional'". Os temas 
serão objeto de discussão durante o 24° Con- 
gresso Brasileiro do Aço, que o lABr promove 
no Rio de Janeiro amanhã (8) e depois. 

Números fornecidos pelo instituto revelam 
que a produção de aço na China no ano pas- 
sado, da ordem de 646,2 milhões de toneladas, 
representou 46,3% do total mundial de 1,412 
bilhão de toneladas. A perspectiva é que. ape- 
sar do excesso de capacidade existente hoje. 
ocorram aumentos significativos da capacida- 
de na China, na índia e no Oriente Médio até 
2015. 

Produtores dizem que preço mínimo do café ficou abaixo do esperado 

O novo preço mínimo de R$ 307 para a 
saca do café arábica, anunciado na terça-fei- 
ra (7) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), não remunera os 
cafeicultores de algumas regiões. A afirma- 
ção é do deputado Silas Brasileiro (PMDB- 
-MG), presidente do Conselho Nacional do 
Café (CNC). Os produtores reivindicavam 
reajuste dos atuais R$ 261,69 para R$ 340, 
a fim de frear uma crise de preços do grão. 

O pedido dos cafeicultores baseava-se 
em cálculo da Companhia Nacional de Abas- 
tecimento (Conab), que avaliou o preço médio 
da saca de 60 quilos em R$ 336,13. O CNC 
é uma entidade privada que congrega produ- 
tores. cooperativas, associações de cafeicul- 
tores e federações de agricultura de estados 
produtores. 

"Lógico que queríamos [o preço mínimo 
de R$ 340]. Esse preço [R$ 307] remunera 
em algumas regiões. Em outras não", disse 

Silas Brasileiro. O presidente do CNC não 
acredita que um reajuste maior sobre o va- 
lor poderia impactar o bolso do consumidor. 
"Para o consumidor, não teria reflexo. O que 
nós entendemos é que outras culturas po- 
deriam fazer pressão por um reajuste mais 
elevado, e que o governo tentou evitar isso", 
opina. 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) se 
reuniu duas vezes na semana passada sem 
anunciar decisão sobre o reajuste do preço, 
que não era elevado desde 2009. De acor- 
do com o Mapa, o novo valor foi comunicado 
pelo colegiado nesta terça-feira. O custo foi 
reajustado apenas para o grão do tipo arábi- 
ca. A saca de café robusta, cujo preço mínimo 
é R$ 156,57, não teve o valor elevado para R$ 
180, como reivindicavam os produtores. 

O setor cafeeiro atualmente enfrenta uma 
crise, com queda de 28,97% do preço médio 
no mercado internacional no primeiro trimes- 

tre deste ano, na comparação com os três pri- 
meiros meses de 2012. Após a elevação do 
preço mínimo, são aguardadas políticas de 
subvenção e crédito para o café tendo como 
lastro o valor maior. 

O CMN já aprovou refinanciamento das 
dívidas com estocagem, com possibilidade de 
pagar a partir de junho e parcelar o débito em 
12 vezes. Agora, de acordo com Silas Brasi- 
leiro, é aguardado o anúncio de recursos para 
estocagem, colheita e custeio. O setor espera 
também opções de Prêmio Equalizador Pago 
ao Produtor (Pepro), caso seja necessário. 

O Pepro é um instrumento de garantia do 
preço mínimo ao produtor sem aquisição da 
colheita, mediante o pagamento de diferença 
entre o preço mínimo, ou de referência, e o de 
mercado. O mecanismo é acionado quando o 
preço de mercado estiver abaixo do preço mí- 
nimo. A subvenção pode ser concedida tanto 
aos produtores quanto às cooperativas. 

I EDUCAÇÃO 

Lançado programa "Atleta na Escola" que desenvolverá talentos para os esportes 

Com o objetivo de descobrir talentos e 
transformá-los em atletas olímpicos, foi lan- 
çado na terça-feira (7). na capital federal, o 
Programa Atleta na Escola. A iniciativa pro- 
moverá, a partir de 9 de junho, uma série de 
competições esportivas em várias escolas de 
ensino básico do país. As disputas irão evoluir 
para etapas municipais, estaduais e, por fim, 
uma competição nacional. 

"A base permanente, onde cada socieda- 
de busca atletas para alto rendimento, é na 
escola. Acho que essa experiência permite 
uma aproximação maior entre ministérios do 
Esporte e da Educação, que eu creio que 
deva ser o destino do esporte educacional no 
Brasil", disse o ministro do Esporte. Aldo Re- 
belo. As duas pastas vão contar ainda com a 
cooperação do Ministério da Defesa que, em 
um primeiro momento, deverá abrir as portas 
de unidades militares para as competições. 

Este ano, o foco será nas competições 
de atletismo. Estudantes poderão disputar 
corrida de velocidade, corrida de resistência 
e salto. No ano seguinte, estão previstas as 

modalidades de judô, vôlei e esportes para- 
olímpicos. Até o momento, existem cerca de 
2.533 municípios inscritos. O orçamento, no 
entanto, só será fixado após a definição de 
quantos municípios integrarão o projeto. 

O ministro da Educação, Aloizio Merca- 
dante, destacou a importância de implantar 
uma cultura esportiva entre os jovens do país. 
"Com isso, estamos construindo a perspecti- 
va de deixarmos um legado das Olimpíadas e 
da Copa, que é esse espirito olímpico na sala 
de aula, nas nossas escolas. Eu acho que tal- 
vez seja muito mais importante que todas as 
obras que a gente possa fazer até lá é ter uma 
política permanente, dar um salto na atividade 
esportiva nas escolas do Brasil, começando 
pelo atletismo", ressaltou. 

Ao final do ciclo de competições, que, em 
2013, termina em novembro, serão seleciona- 
dos jovens para treinamento visando ao alto 
rendimento. Ainda não há, no entanto, uma 
definição de como isso será feito, ainda que o 
Ministério da Defesa já tenha disponibilizado 
instalações para formação desses atletas. "O 

alto rendimento fica na fase final desse pro- 
cesso. Aí nós teremos que encontrar um mo- 
delo definitivo do destino desses meninos que 
se mostrem vocacionados para o alto rendi- 
mento, da estrutura disponível hoje na Confe- 
deração Brasileira de Atletismo e do aprovei- 
tamento das estruturas das universidades e 
das Forças Armadas, para que a gente tenha 
uma decisão final", explicou Rebelo. 

Ministérios do Esporte e da Educação estudam criação de universidade olímpica 

Os ministérios do Esporte e da Educação 
estão trabalhando juntos para a criação de 
uma universidade olímpica no país. O minis- 
tro da Educação, Aloizio Mercadante, disse na 
terça-feira (7), durante o lançamento do Pro- 
grama Atleta na Escola, que as duas pastas, 
inclusive, estão preparando um memorando 
técnico sobre o assunto. 

"Nós estamos assinando um memorando 

técnico do Ministério do Esporte com o Mi- 
nistério da Educação para a gente criar uma 
universidade olímpica no Brasil. Para, nessa 
universidade, a gente desenvolver a medicina 
esportiva, nutrição esportiva, fisioterapia es- 
portiva, tecnologia assistida para Paraolimpía- 
da, psicologia esportiva, enfim, todos os vários 
campos da ciência que hoje são imprescindí- 
veis para a gente ter performance", disse. 

De acordo com o ministro da Educação, 
a idéia é aproveitar a estrutura deixada pelas 
Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. "A 
nossa expectativa é construir essa universida- 
de lá no Rio de Janeiro, onde todos os equi- 
pamentos olímpicos estão sendo construídos, 
para que a gente tenha uma política de longo 
prazo em relação à preparação da alta perfor- 
mance nas Olimpíadas", declarou. 
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Saúde e * 

Bem Estar 

ENTRA EM VIGOR REGRA PARA 
PLANO DE SAÚDE JUSTIFICAR 

POR ESCRITO NEGATIVA DE 
ATENDIMENTO 

Desde terça- feira (7), as operado- 
ras de planos de saúde que não derem 
autorização para qualquer procedimen- 
to médico, desde exames até cirurgias, 
terão que explicar, por escrito, os mo- 
tivos para a negativa. As operadoras 
sempre foram obrigadas a informar 
toda e qualquer negativa de cobertura. 
A diferença, a partir de agora, é que o 
usuário pode pedir a justificativa tam- 
bém por escrito, por correspondência 
ou meio eletrônico, e as operadoras te- 
rão prazo de 48 horas para responder. 

Com o documento, o consumidor 
pode incluir a justificativa em eventuais 
processos judiciais. E essa tem sido 
uma das principais bandeiras do go- 
verno desde que adotou a medida em 
resposta ao grande número de recla- 
mações. As operadoras tiveram 60 dias 
para se preparem para a novidade. 

De acordo com números do Mi- 
nistério da Saúde, no ano passado, a 
Agência Nacional de Saúde Suplemen- 
tar (ANS) recebeu mais de 75 mil recla- 
mações de consumidores de planos de 
saúde. Do total, cerca de 75% eram ne- 
gativas de cobertura. 

O governo aposta que a medida vai 
reduzir o número de negativas e ainda 
vai permitir que o usuário tente reverter 
a situação. "É importante dar essa in- 
formação para o usuário acionar a ANS 
para ver se aquela justificativa se sus- 
tenta ou se a ANS, com essa informa- 
ção, pode garantir, rapidamente, a de- 
fesa desse usuário ou o próprio usuário 
procurar a Justiça", explicou o ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha. 

O ministério orienta o usuário do 
plano a anotar o número do protocolo 
de atendimento fornecido pela operado- 
ra. A informação da negativa tem que 
estar em linguagem clara, indicando a 
cláusula contratual ou o dispositivo le- 
gal usado para a justificativa. 

Se a operadora deixar de informar 
por escrito os motivos da negativa de 
cobertura quando o usuário solicitar, 
pode pagar uma multa de até R$ 30 mil. 
Em casos de urgência e emergência, o 
atendimento não pode ser negado. A 
multa por negativa de cobertura indevi- 
da chega a R$ 80 mil e. em casos de 
urgência e emergência. R$ 100 mil. 

As declarações do ministro foram 
feitas depois do lançamento de um dos 
29 Centros Especializados de Reabilita- 
ção que serão instalados em 19 municí- 
pios. com transporte gratuito para aten- 
der pessoas com deficiência em todo o 
país. A expectativa é atender mais de 
940 mil pessoas por ano nessas unida- 
des. 

"No SUS [Sistema Único de Saúde], 
não tínhamos centros especializados 
de reabilitação com tratamento para 
vários tipos de deficiência. Em Brasília, 
agora, por exemplo, passamos a ter um 
centro de tratamento para deficiências 
física e intelectual. Teremos centros em 
20 estados e até 2014 queremos chegar 
em todos os outros estados", disse o 
ministro. "Teremos ainda mais recursos 
para contratar equipes multiprofissio- 
nais para essas unidades, não apenas 
médicos, mas nutricionistas e fisiotera 
peutas e todo o conjunto de profissio 
naís preparados", completou. 

Os veículos usados para transpor- 
tar as pessoas até esses centros serão 
doados pelo governo federal. Na pri- 
meira fase, já foram disponibilizados 20 
micro-ônibus adaptados. Até o final de 
2014, a expectativa é que a frota adap- 
tada seja reforçada com outras 88 vans 

Somado aos recursos que também 
serão aplicados em qualificação dos 
profissionais que vão atender nesses 
centros e nas unidades odontológicas e 
aos recursos reservados para compra 
de novos equipamentos, como os seis 
novos modelos de cadeiras de rodas e 
os acessórios para aparelhos auditivos, 
o governo calcula investir mais de R$ 
200 milhões por ano. 

Os investimentos fazem parte de 
um programa federal que foi lançado 
no ano passado, o "Viver sem Limites", 
para desenvolver diversas ações em 
várias áreas, como educação e aces 
sibilidade, beneficiando quase 45 mi- 
lhões de brasileiros. 
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Casos de abuso sexual nas categorias de base 

M 

anos, 6 uma das vitimas paaor rac 

Marcos renova 

com o Palmeiras 

Alex, 

Três goladas do suco de maracujá, ser- 
vido por Reginaldo Pinheiro, o Doutor. 
45 anos, são suficientes para Alex* 

sentir as pernas fraquejarem. Ele tem 15 
anos, e o treinador que agora o arrasta pelo 
braço é o mesmo que lhe havia prometido 
um futuro brilhante no futebol. A vista es- 
curece. Sob sonolência repentina, o garoto 
tem as partes íntimas tocadas por Doutor, 
que, seminu, tenta agarrá-lo de costas. "Ele 
relou o pênis em mim. Eu estava zonzo, sem 
poder de reação." Essa é a última lembrança 
que Alex diz ter daquela noite de setembro 
do ano passado. 

Ele é um dos adolescentes que caíram 
no golpe do Doutor, o falso olheiro que man- 
tinha 14 garotos alojados em um pequeno 
apartamento no centro de Aracaju. Reginal- 
do foi preso no inicio de fevereiro. Mas sua 
estratégia parecia infalível. Ele convencia 
meninos entre 14 e 17 anos, de vários can- 
tos do Brasil, a embarcar para a capital do 
Sergipe com o argumento de que lhes arru- 
maria um time para jogar. 

Pais desembolsavam até 450 reais por 
mês para alimentar a esperança dos filhos, 
sem desconfiar das reais intenções de Regi- 
naldo. Com ele, foram apreendidas dezenas 

de ampolas de injeção e sedativos, usados 
para dopar os meninos antes de abusar de- 
les. "Reginaldo atuava como olheiro havia 
dez anos, mas, em todo esse tempo, diz ter 
revelado apenas um jogador, do Olímpico 
de Itabaianinha", conta a delegada do caso, 
Mariana Diniz. 

No alojamento, aponta o inquérito po- 
licial, os jovens se amontoavam em dois 
cômodos. No quarto de Reginaldo, alguns 
garotos eram obrigados a dividir com ele a 
cama de casal. Na parede, um quadro sun- 
tuoso reluzia a imagem de um "preto velho" 
e seu cachimbo. Doutor intimidava o grupo 
dizendo que o espírito de umbanda puxaria 
os pés de quem o desacatasse na madruga- 
da. Era o "quarto do pânico", 

Toda semana, aspirantes a jogador che- 
gavam e partiam do lugar. Cada nova víti- 
ma do olheiro se tornava motivo de chacota 
entre os outros, com o estigma de "menino 
bom" ou "filho predileto do Doutor". Alex, que 
saiu da periferia de Porto Seguro, na Bahia, 
ficou cinco meses em Aracaju. O padrasto 
não se conforma. "Ainda é difícil acreditar 
no que aconteceu", afirma. Não é a primeira 
vez que o sonho do futebol vira trauma no 
garimpo de novos talentos. 

O Verdão anunciou na manhã desta quar- 
ta-feira (8) a renovação com seu mais ilustre 
garoto-propaganda, o goleiro Marcos. O ex- 
-goleiro será embaixador do clube até, pelo 
menos, o final de 2014, ano do centenário do 
time. 

"Fechamos o acordo de renovação com o 
Marcos. Ele é oficialmente o nosso embaixa- 
dor. Ele será do programa de sócio-torcedor, 
terá ações estruturadas conosco. Terão di- 
reitos e deveres. Queremos fazer uma coisa 
estruturada para não termos nenhum tipo de 
problema", avisou o diretor-executivo do clu- 
be, José Carlos Brunoro, durante coletiva no 
clube. 

O Palmeiras também conseguiu um grande 
avanço em seu programa de sócio-torcedor. O 
clube conseguiu dobrar o número de sócios, 
subindo para 18 mil. A novidade foi contada 
por Brunoro, durante entrevista coletiva. 

"Aumentamos em 100% o número de só- 
cio-torcedores, temos 18.500 mil associados. 
Quando assumimos, nós saímos de uma base 

WSSm 

Sx-gólelro Marcos será embaixador do Verdão 
de nove mil e conquistamos este novo número 
em aproximadamente 60 dias. Sentamos com 
parceiros dos sócio-torcedores e reformula- 
mos diversas coisas, como sistema de com- 
pras", contou. 

Walter, novo goleiro do Corinthians, 

o "irmão gêmeo" do titular Cássio 

Ferguson deixa o Manchester 

United com números memoráveis 

O Manchester United é um clube famoso 
por manter seus treinadores. Em 130 anos de 
clube, os ingleses tiveram apenas 17 treina- 
dores. E justamente o 17° é o maior vencedor 
do clube. 

Até hoje, data em que anuncia sua apo- 
sentadoria, Sir. Alex Ferguson fez 1498 jogos 
pelo United em 27 anos, com 895 vitórias. 
Além disso, o treinador conquistou 38 troféus 
oficiais. É o treinador com a maior porcen- 
tagem de vitórias na história do clube, com 
59,75% das partidas vencidas. 

Matt Busby, também escocês, é o se- 
gundo treinador com mais jogos pelo United. 
Foram 1.120 partidas entre os anos de 1945 
e 1969. Foram 13 conquistas e 50,45% das 
vitórias conquistadas. 

Na Premier League, principal torneio pelo 
qual Alex Ferguson se destacou, foram 808 
partidas, com 527 vitórias e 13 títulos con- 

EsB» 

rem lex Ferguson ergue a taça da eague 

quistados. O mais incrível são os números em 
casa no torneio. Desde a primeira tempora- 
da, em 1992/1993, foram 404 jogos em casa, 
com apenas 34 derrotas. 

Cássio, titular do Timão, e Walter 

O Corinthians anunciou nesta quarta- 
-feira (08) a contratação do goleiro Walter, 
que disputou o Paulistâo pelo União Barba- 
rense. Com tudo definido, inclusive exames, 
resta apenas a assinatura do contrato para 
oficializar o vínculo, que será até o fim de 
2014. Com as brincadeiras na internet de 
que ele e Cássio são bem parecidos, o site 
LANCENet! resolveu fazer uma montagem 
com os dois goleiros. Em entrevista, o titu- 
lar e ídolo da Fiel falou sobre o mais novo 
contratado: 

BATE BOLA 
Walter é parecido contigo, não? 
Cássio: Ai, ai, não, não. Achei ele pa- 

recido com o Mauri, treinador de goleiros. 

Careca e tudo, achei mais parecido com 
ele. Esse negócio de brincadeira, o pessoal 
brinca, mas eu não ligo (risos). 

Como recebe essa nova contratação? 
Cássio; Vai ser um cara tranqüilo, um 

amigo, numa competição sadia, como foi 
com Danilo (Fernandes) e com o Júlio (Cé- 
sar), uns jogando e outros esperando, nun- 
ca houve briga ou conflito entre os goleiros 
e vai continuar tudo normalmente assim. 

Pensa que é uma ameaça? 
Cássio: É uma ameaça como todos, tem 

qualidade. Não vi o campeonato que fez 
pelo Barbarsense, mas se foi contratado 
tem qualidade, não só ele como os outros. 
Todos os goleiros querem ser titulares, é 
continuar para me manter titular e jogando. 
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