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Bruno confirma 

Em interrogatório na tarde desta quarta-feira (6), o goleiro Bruno Fernandes culpou 
seu ex-assessor Luiz Henrique Romão, o Macarrão, pela morte de Eliza Samudio. 
De acordo com a versão de Bruno, a morte de Eliza ocorreu na sexta-feira, 11 de 
junho de 2010 —a polícia diz que Eliza morreu em 10 de junho. O goleiro afirma 

: que Eliza e o filho Bruninho Samudio deixaram o sitio com Luiz Henrique e Jorge 
f ■PI Luiz Rosa, primo de Bruno, menor à época. O grupo teria deixado o local em um 

HHBk ISt» gggfl veículo EcoSport. Bruno, chorando muito durante o depoimento, afirmou que Eliza 
lhe disse que "iria para um ponto de táxi" porque tinha de ir para a capital paulis- 

ta. "Ela disse que precisava de dinheiro para resolver problemas pessoais em São Paulo. Até então eu acreditava que seria aquilo ali." Na 
mesma noite, entre 22h e 23h, segundo Bruno, retornaram Macarrão, Jorge e o filho dele com Eliza. "Desceram do carro o Jorge, muito 
assustado, e o Macarrão um pouco mais tranqüilo que o Jorge, mas também assustado", disse Bruno, aos prantos. "Estranhei que a criança 
estava na mão dele. chorando, e perguntei a ele: "Roxa, cadê a Eliza? Pelo amor de Deus, o que vocês fizeram com ela?", disse Bruno em 
seu depoimento. De acordo com Bruno, nesse momento Macarrão disse a ele. "Resolvi o problema que tanto te atormentava". "O Jorge me 
disse que o Macarrão ajudou a matar Eliza. Nesse momento eu fiquei desesperado, chorei muito. Eu disse: "Macarrão, o que você fez? Não 
tinha necessidade". Ele falou que tinha resolvido o problema", disse Bruno, chorando muito. 

Overdose de drogas Xing-ling 
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A Polícia Civil suspeita 
que o cantor Chorão, do 
Charlie Brown Jr, tenha 
sido vítima de overdose 
de drogas. Segundo o 
delegado Luiz Romani, 
do 14° Distrito Policial, no 
apartamento do artista, em! 
Pinheiros, na Zona Oeste j 
de São Paulo, foi encontra- 
do um pó branco, que será periciado - ele suspeita que seja cocaína. 
"Por enquanto, o principal suspeito é a droga", disse Romani, que 
atendeu a ocorrência nesta manhã, sobre a causa da morte do artista. 
O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP). Em foto, é possível observar um pó branco ao lado 
de latas de refrigerante e bebidas alcoólicas. Chorão foi encontrado 
desacordado na madrugada desta quarta-feira (6) por seu segurança 
e motorista. Eles acionaram o Samu, que constatou que o cantor já 
estava morto. Em seguida, a Polícia Militar foi chamada. Segundo 
Romani, Chorão foi encontrado de bruços, na cozinha do apartamento 
duplex de 250 metros quadrados. 

Cortejo Fúnebre 

O cortejo fúnebre do presidente da Venezuela. Hugo Chávez, que morreu de câncer na terça, aos 58 anos, tomou as ruas da capital do país. 
Caracas, nesta quarta-feira (6). O caixão com o corpo do presidente morto pelo câncer, coberto com a bandeira venezuelana, deixou o hospital 
militar em Caracas rodeado de parentes, autoridades do governo e milhares de seguidores emocionados. A mãe do controverso líder, Elena 
Frias, chorava apoiada ao caixão. 

COLUNA □□ SANCHES 

Por imposição da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
as operadoras de telefonia brasileiras vão construir um sistema para 
identificar e bloquear o uso de celulares nâo-homologados no país a 
partir de 2014. Na prática, os celulares xing-lings ou de fabricantes que 
não operam no país deixarão de funcionar no Brasil por falta de certi- 
ficação. A Anatel enviou às operadoras Oi, TIM, Vivo e Claro um ofício 
no dia 16 de janeiro de 2013 cobrando que celulares não-homologados 
sejam bloqueados em até 12 meses. A agência reguladora fala sobre 
uma "solução tecnológica para coibir o uso de estações móveis não 
certificadas, com IMEI adulterado, clonado ou outras formas de fraude 
nas redes do SMP". A sigla IMEI significa "International Mobile Equip- 
ment Identity", e é o número de identificação presente em cada telefo- 
ne celular. Dentro da identificação consta um código que representa o 
modelo do aparelho, chamado de TAC. Os celulares piratas costumam 
usar IMEIs clonados para enganar as redes das operadoras. De acor- 
do com a Anatel, as operadoras deverão elaborar "possíveis critérios 
transitórios a serem implementados à base atual de usuários, de modo 
a minimizar os impactos sobre a população". Ou seja, se os xing-lings 
foram mesmo bloqueados em 2014, progressivamente vão surgir 
campanhas no Brasil para conscientizar a população sobre os riscos 
de utilizar um celular não-homologado. Estima-se que, hoje, dezenas 
de milhões de unidades de modelos piratas estejam sendo utilizados 
no país. 

SEMANA IMPERATRIZENSE DA MULHER (2) 

Até 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 
esta coluna trará reflexões especificas relacio- 
nadas ao universo feminino, A Semana Impera- 
trizense da Mulher é lei criada pelo ex-vereador 
Edmilson Sanches, em fevereiro de 2009. 
Conforme a Lei, "é comemorada na primeira 
quinzena do mês de março, em período defi- 
nido anualmente pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher ou o órgão que o suceder". 

MULHERES AGREDIDAS 
(ou SER FORTE NÃO É TER FORÇA) 

Com data de 
ontem, 6 de março 
de 2013, já está 
circulando a revista 
"IstoÉ", que traz 
como matéria de 
capa a violência 
contra as mulhe- 
res. É tão grande 
e cada vez pior o 
número de ataques 
às mulheres que a 
ONU (Organização 

das Nações Unidas) já classifica como "uma 
epidemia mundial". 
Afinal, de que frustração sofre o ser humano 
masculino, que segredo recôndito guarda, 
que fraqueza não dita experimenta o homem 
a ponto de comportar-se assim ferindo a alma 
e o corpo femininos, estuprando, violentando, 
matando, despedaçando? 
Teria a ver com a provocação no Éden, quando 
o bíblico primeiro homem não resistiu ao convi- 
te ou sugestão de Eva e embarcou no pecado 
original? 

Teria a ver com os aspectos quase divinos com 
que o homem primitivo caracterizava e revestia 
a mulher, por esta não deixar morrerem crian- 
ças. velhos e doentes largados nas cavernas 
enquanto os homens demoravam-se em longas 
caçadas em busca de carne animal? 
Teria, modernamente, a ver com a verdadeira 
revolução que silenciosamente faz a mulher, 
ocupando de modo sutil e eficaz postos de 
comandos em países, estados, organizações, 
empresas e já sendo maioria nas universida- 
des, e desenvolvendo com igual senão superior 
competência atividades antes apenas mascu- 
linas? 
Teria a ver com as pulsões, compulsões e pai- 
xões que o corpo e jeitos fêmeos e a sedução 
feminina despertam em homens incontrolados, 
incapazes de obtenção do interesse e amor 
femininos pelas vias da conquista, do jogo cari- 
nhoso, da atenção (des)medida, da reverência 
cabida? 
Ao agredirem as mulheres, os homens apenas 
confirmam: os fracos somos nós. 
Pois ser forte não é ter força. 
É ter respeito. 

MULHER, MATRIZ DO HOMEM E DO MUNDO 
Foram necessários séculos de sangue, suor 
e saliva, isto é, muita luta, muito trabalho e 
muita conversa, para que as mulheres con- 
quistassem espaços como o de, no interior da 
machista região Nordeste, um Poder Público 
homenagear aquelas a quem, antes, no Brasil 
e no Mundo, sequer era conferido o direito de 
ser pessoa com direitos. Até há bem pouco, 
neste Pais, as mulheres eram classificadas na 
mesma categoria dos loucos e dos índios. Ou 
seja, as mulheres eram legalmente incapacita- 
das. Por isso, é diferente o quadro que hoje se 
apresenta; se ontem as leis apartava as mulhe- 
res e as marcava como gado, hoje os próprios 
Poderes que fizeram essas leis penitenciam-se 
pela miopia política, pelo esírabismo cultural, 
pela estreiteza ética e, até, pela violência 
física com que maltratavam as mulheres e as 

Edmilson Sanches 

vitimavam. 

RACIONAIS? 
Foram séculos, milênios, de exclusões de toda 
sorte que o Mundo viu e a História registrou, 
em desfavor das mulheres. Por isso, não basta 
que avance a vontade dos legisladores, É 
imperativo que também progrida a racionalida- 
de dos homens. Pois estes, em seus milenares 
papéis de donos, administradores, condutores 
de coisas e causas ainda teimam em exercer 
funções e exercitar ações que tentam, a todo 
instante, provar que alguns homens são mais 
animais que racionais. 

HOMENAGEM 
Para que não haja regressão, impõe-se que a 
mulher assuma por inteiro seu papel de cidadã 
— crítica, consciente, exigente. Para homena- 
gear uma mulher, já não basta realçar sua do- 
çura, candura, ternura, abnegação, capacidade 
de suportar. Essas qualidades são inatas nas 
mulheres. Desse modo, em uma homenagem 
às mulheres, não é suficiente falar do que elas 
são, mas do que querem ser, do que preten- 
dem fazer, onde pretendem estar. 

OBRA MAIOR 
À mulher de hoje não mais lhe basta ser 
apenas a poesia da vida — até porque a vida 
não é só poesia. Nas intenções e pulsões de 
um homem, a mulher até pode ser um ser dos 
nossos sonhos, Mas a melhor parte da vida 
vive-se acordado. Portanto, a mulher é um 
ser da realidade. E ela sabe que amor rima 
com flore também com dor. Que inocência faz 
verso com consciência, mas seu reverso pode 
ser violência. Que a prostituta que pariu a rima 
conduta muito antes ficou grávida da rima luta. 
À mulher de hoje não basta rimar coração com 
emoção: também existe a palavra ação. 

Tudo isso, e muito mais, porque a mulher quer 
ter orgulho e prazer de (re)construir o mundo 
ao lado da maior obra que ela gerou; o homem. 

- RECONHECIMENTO 
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O vereador Roma aproveitou seu espa- 
ço na tribuna da Câmara Municipal para 
parabenizar o Jornal Correio Popular 
pelo aniversário de dois anos. Roma 
disse que não parabenizou antes por- 
que no dia do aniversário do jornal não 
teve sessão na Câmara e falou, ainda, 
que não podia deixar de reconhecer o 
trabalho que é realizado diariamente 
em nossa redação. Roma parabenizou 
os profissionais que atuam neste diário 
e disse que o jornal é excelente para 
o desenvolvimento da cidade, pois leva 
conhecimento para o cidadão. 

- AUSENTE 
Por conta das inúmeras reclamações 
das filas que viravam a noite na Dele- 
gacia Regional do trabalho, o delegado 
do Ministério do Trabalho, Luís Fer- 
nando, resolveu pedir um espaço na 
tribuna para esclarecer aos vereadores 
os motivos das filas. Os vereadores, 
então, marcaram dia e horário, mas 
Luís Fernando resolveu não aparecer. 
Ao que indica, o delegado tinha outro 
compromisso para o mesmo horário 
e não pôde comparecer ao plenário. 
Agora vamos esperar uma nova data 
para ouvirmos as explicações sobre 
as imensas filas formadas em frente à 
Delegacia do trabalho. E vamos torcer 
para que dessa vez Luís Fernando não 
falte. 

- JEITINHO 
É sempre assim na Assembléia Le- 
gislativa do Maranhão: tira-se com 
uma mão, dá-se com a outra - numa 
inversão da lógica normal do cidadão 
comum. A mais recente prova disso 
está no episódio do fim do 14° e do 
15° salário dos deputados - recebidos 
como auxílios. Depois de o Congresso 
acabar com a regalia por lá, o Legislati- 
vo local viu-se obrigado a também dar 
fim ao penduricalho por aqui. Mas não 
pensem vocês, caros leitores, que isso 
significará diminuição do que os depu- 
tados recebem - ou controlam - men- 
salmente. É que já há um movimento 
instaurado na Casa para que se ga- 
ranta a aprovação do projeto de reso- 
lução da Mesa Diretora acabando com 
os dois salários apenas se os valores 
que tecnicamente ficariam ociosos no 
orçamento forem redirecionados para 
a criação de mais cargos na estrutura 
dos gabinetes. Ou seja: tira-se com 
uma mão, dá-se com a outra... 

- TRÂNSITO 
Está cada vez mais impossível transi- 
tar com algum veículo pelas principais 
ruas e avenidas da cidade. Tentando 
fugir dos longos engarrafamentos, al- 
guns motoristas procuram ruas alter- 
nativas e até preferem caminhos mais 
longos ao invés de perder tempo em 
vias congestionadas. O vereador Car- 
los Hermes (PCdoB) disse em recente 
entrevista que a cidade precisa urgen- 
temente de alguém para organizar o 
trânsito e que entenda do assunto. O 
recado do vereador foi interprado de 
diversas formas, inclusive que ele quis 
dizer que o atual secretário de Trân- 
sito não está dando conta do recado. 
Leitores, que tal lançarmos uma cam- 
panha de ajuda ao nosso secretário de 
Trânsito? Enviem para o nosso email 
(jornalismo@jornalcorreiopopular.com) 
ou para a nossa página do Facebook 
(Correio Popular Itz) suas sugestões de 
como o trânsito da nossa cidade pode- 
ria ser melhorado. 



►OPERAÇÃO DA PRF 

Cinco ônibus da VBL são apreendidos 

,/ 

Os ônibus foram apreendidos na marginal direita da BR-010 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Rodoviária Federai fez a apreen- 
são de cinco ônibus coletivos da empre- 
sa VBL. A operação teve participação 

de vários policiais da PRF sob o comando do 
inspetor Almeida Neto e com o acompanha- 
mento do promotor de Defesa do Consumi- 
dor Sandro Bíscaro, do Ministério Público. Os 
ônibus foram apreendidos na tarde de ontem 
(06), na marginal direita da BR-010, sentido 
Belém. 

O inspetor Almeida Neto informou que na 
terça-feira (05) foi feita uma abordagem a um 
ônibus em frente ao posto da PRF, na Lagoa 
Verde, onde foram detectadas várias irregula- 
ridades na documentação e feita notificação 
para que em um prazo de cinco dias o ôni- 
bus voltasse a circular depois de concertado e 

com a documentação regularizada. 
No entanto, este ônibus já estava em cir- 

culação antes que fosse cumprido o prazo de- 
terminado para a regularização. Para surpre- 
sa do inspetor, o ônibus estava fazendo rota 
normal um dia após a notificação com os mes- 
mos problemas. O promotor Sandro Bíscaro 
disse que constantemente são vistos ônibus 
quebrados por toda a cidade, mas o município 
não está fiscalizando. Falou também que na 
área que é de competência da PRF, a fisca- 
lização está sendo feita. Quando são encon- 
tradas irregulares, os ônibus são apreendidos. 

Foi o caso dos ônibus das linhas do Con- 
junto Vitória, Airton Sena, Centro Novo, Vila 
Fiquene e Redenção. No momento da apre- 
ensão, os passageiros tiveram que descer e 
esperar outro ônibus da empresa para seguir 
destino. 

PF-MA cumpre dois mandados 

de prisão por fraude no INSS 

Uma força-tarefa montada pela Policia 
Federal, Ministério da Previdência Social e 
Ministério Público Federal deu cumprimento a 
dois mandados de prisão preventiva e 11 man- 
dados de busca e apreensão nas cidades de 
Caxias, Aldeias Altas e Gonçalves Dias. nesta 
quarta-feira (6). 

De acordo com as investigações, que fo- 
ram iniciadas há cerca de dois anos, uma 
organização criminosa estaria atuando na ci- 
dade de Caxias, onde benefícios indeferidos 
pelo INSS estavam sendo reabertos e conce- 
didos administrativamente, com geração de 
crédito retroativo a contar da data da entrada 
do requerimento do benefício. As informações 
foram apresentadas pelo chefe da delegacia, 
Leonardo Portela Leite, durante entrevista co- 
letiva. 

Lançada campanha 'Mulherp diga não ao 

não\ em Imperatriz 

A Vara da Violência Doméstica e Fami- 
liar Contra a Mulher, da Comarca de Impe- 
ratriz, lançou, na manhã desta quarta-feira 
(6), a campanha "Mulher, diga não ao não", 
como parte da programação da Semana 
Municipal da Mulher. 

Uma das atividades da campanha foi 
a assinatura do Termo de Reafirmação de 
Compromisso, em que, todos os órgãos 
que integram a rede de enfrentamento da 
violência doméstica contra a mulher se 
comprometem em melhorar o atendimen- 
to as vítimas de violência, desde o acolhi- 
mento até as ações finais da Justiça. 

"Queremos acabar com a idéia de que 
a mulher violentada não é atendida. Vamos 
estimular a mulher imperatrizense, caso 
ela não seja atendida por algum órgão da 
rede de enfrentamento, a procurar outro 
órgão. Nós distribuiremos uma lista com 
todos os órgãos da rede de enfrentamen- 
to", destacou a juíza da Vara Especializada 

da Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher, Sara Gama. 

Durante o evento, também foi firma- 
da uma parceria com o Serviço Social do 
Transporte e o Serviço Nacional de Apren- 
dizagem do Transporte (Sest/Senat). 

A partir deste mês, após o julgamento 
de cada processo, a mulher que foi vítima 
de qualquer tipo de agressão será encami- 
nhada ao Sest/Senat, que disponibilizará 
atendimento médico e odontológico. além 
de vagas para cursos de formação profis- 
sional para as mulheres vitimas de violên- 
cia. 

A campanha foi lançada durante um en- 
contro que reuniu representantes da rede 
de proteção à mulher, Polícia Militar e re- 
presentante do Sest/Senat. Como forma de 
sensibilização, foi exibido vídeo que apre- 
sentou depoimentos de mulheres vítima de 
violência que conseguiram superar o trau- 
ma e ter uma vida normal. 

Dois detentos serram grades e 

tentam fugir da UPRI 

Antônio Pinheiro 

Dois detentos tentaram fugir na noite de 
ontem (06) do novo anexo da UPRI (Unidade 
Prisional de Ressocialização de Imperatriz), 
antiga CCPJ. Josenilton Rodrigues Bandeira e 
Cristiano Pereira Luz serraram as grades da 
cela e já estavam em outra área do anexo que 
dá acesso ao muro. 

A fuga foi impedida pelos guardas que fi- 
cam de plantão na UPRI. Ambos os detentos 
são sentenciados por furtos. A unidade que 
tem como nova diretora Silvia Coqueiro, infor- 
mou que os dois anexos têm 325 detentos no 
total: 140 no novo, anexo dois, sendo que tem 
capacidade para 160, e 185 no anexo um, que 
tem capacidade para 110. 

O novo anexo da UPRI foi inaugurado no 
inicio do ano. Esta foi a primeira tentativa de 
fuga, o antigo diretor da unidade, Francisco 
Firmino Farias, encontra-se de férias. 

■: 

Os dois anexos possuem 325 detentos 

MegbelAbdalaéonovo 

desembargador do TJ-MA 

Ausência de documentos contemporâneos 
que pudessem comprovar o efetivo exercício 
de atividade rural para o período declarado; 
benefícios concedidos sob a rubrica de segu- 
rados especiais para pessoas que nunca exer- 
ceram atividade rural; concessão de benefícios 
em sede de revisão sem motivação razoável; 
divergência entre o endereço residencial e o 
suposto local de exercício da atividade rural; 
apropriação do crédito retroativo pelos prin- 
cipais investigados foram outras disfunções 
identificadas pela operação. 

De janeiro de 2011 a novembro de 2012 
foram concedidos 309 benefícios na cidade, o 
que significa pagamentos retroativos de cerca 
de R$ 2,2 milhões. Os dados foram obtidos a 
partir do Sistema Plenus, do servidor da APS/ 
Caxias. 

Abdala teve o voto favorável de todos os desembargadores presentes 

O juiz de Direito Megbel Abdala Tanus Fer- 
reira. titular da 4a Vara da Fazenda Pública de 
São Luís, 64 anos, foi eleito nesta quarta-feira 
(06) desembargador do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, após 26 anos de exercício do cargo 
na magistratura de 1° grau. 

Declarado eleito por unanimidade pelo 
presidente do TJ-MA, desembargador Antonio 
Guerreiro Júnior, o novo integrante tomou pos- 
se diante da mesa diretora e foi cumprimenta- 
do pelas autoridades, amigos e familiares. 

A escolha do novo membro do colegiado 
foi feita pelo critério de antigüidade na carrei- 
ra, onde o magistrado atuava desde fevereiro 
de 1987. Abdala encabeçava a lista dos juizes 
mais antigos no cargo da quarta entrância da 
Justiça de 1° grau (São Luís) e era o candida- 
to natural à vaga aberta com a aposentadoria 
do desembargador Stélio Muniz, referendada 
pelo Pleno pouco antes da abertura da eleição. 

Abdala teve o voto favorável de todos os 
desembargadores presentes. Os desembar- 
gadores José Luís Almeida, Jamil Gedeon e 
Kleber Costa não compareceram à sessão. A 
data da posse solene ainda será definida pela 
presidência do TJMA. 

O desembargador eleito disse dedicar a 
sua vida inteira à magistratura, em regime de 
exclusividade. "Eu considero a magistratura, 
na qual ingressei por vocação, como sacerdó- 
cio. Sou mais dedicado à magistratura do que 
a mim mesmo e à minha família", enfatizou. 

Para o novo desembargador, não importa 

a área em que atuará no segundo grau ou o 
critério de acesso ao Tribunal, mas a missão 
de julgador que terá pela frente. "O trabalho 
do magistrado é desenvolvido para o público. 
Eu sou um servidor público. O que me garante 
dentro da magistratura é essa concepção. Não 
importa qual o critério da eleição. O que impor- 
ta é cumprir o meu desiderato", acrescentou. 

Presente à sessão, o presidente da Asso- 
ciação dos Magistrados do Maranhão, Ger- 
vásio Protásio, declarou que o juiz Megbel 
Abdala, no curso da sua vida profissional, "de- 
monstrou dedicação à jurisdição e tem cumpri- 
do o seu papel de forma correta". 

CURRÍCULO 
Megbel Abdala é formado em Direito pela 

Universidade Federal do Maranhão e possui 
especialização em Magistério Superior e Direi- 
to Público pelo Uniceuma. É autor de diversos 
trabalhos e artigos científicos publicados em 
revistas jurídicas de circulação nacional. 

No exercício do cargo de juiz, atuou nas 
comarcas de Passagem Franca, Vargem 
Grande, Pinheiro e finalmente, São Luis - úl- 
tima entrância, de onde saiu para compor o 
colegiado. 

Exerceu o cargo de juiz auxiliar da Corre- 
gedoria Geral da Justiça de julho a dezembro 
de 1995 e foi diretor do Fórum Eleitoral de 
1999 a 2002, do Fórum de São Luis no biênio 
2000/2001 e da Escola Judiciária Eleitoral em 
2006. 
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Projeto de lei pretende regulamentar cobrança 
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O vereador Marco Aurélio (PCdoB) é um dos Idealizadores 

Hyana Reis 

Quem fizer compras que somem 10 
vezes mais o valor cobrado pelos es- 
tacionamentos de shoppings e cen- 

tros comerciais não precisa pagar. Os que 
passarem apenas uma hora também têm 
direito a estacionamento de graça, é o que 
determina o projeto de lei idealizado pelos 
vereadores; Marco Aurélio, Esmerahdson 
de Pinho e Zé da Farmácia. 

O projeto de lei já foi protocolado e se- 
gue os trâmites para ser aprovado, segundo 
o vereador e idealizador Marco Aurélio. A 
proposta é regulamentar a cobrança de es- 
tacionamentos em centro comerciais e em 2 
shoppings de Imperatriz, com base em leis 
de outras capitais do pais. 

"Você pagar para poder comprar, não 
faz sentido, por isso seguindo exemplo de 
várias capitais, nós estamos defendendo o 
interesse do consumidor, pois se a pessoa 
já vai ao shopping para consumir e gastar, 
já é subentendido que ele está pagando o 
estacionamento", afirma Marco Aurélio. 

O vereador explica como as taxas de pa- 
gamentos funcionarão caso o projeto seja 
aprovado: "durante a primeira hora de es- 
tacionamento, se a pessoa tiver consumido 
pelo menos 10 vezes mais o valor do esta- 
cionamento não precisa pagar. Por exemplo, 

do projeto de lei 

tem um shopping que cobra 3 R$ e se você 
gastou 30 R$ ou mais, aquela hora é gratui- 
ta. Atualmente os 15 minutos também são 
gratuitos e queremos estender para uma 
hora". 

Ele acredita que a isenção de pagamen- 
to não irá causar prejuízos. "É uma forma 
de incentivar as pessoas a comprarem mais, 
pois a isenção se dará somente por meio de 
cupom fiscal, é uma forma de ser mais jus- 
to com o consumidor". É também a opinião 
de outro idealizador do projeto, o vereador 
Zé da Farmácia, "não se trata de isenção ou 
imunidade tributária e, sim, de reconheci- 
mento de que os consumidores que adqui- 
riram mercadorias no shopping efetuaram o 
pagamento do estacionamento embutido no 
valor da mercadoria no ato da compra". 

Marco Aurélio ainda ressalta que este 
projeto é válido apenas para quem for con- 
sumir: "se você está indo só passear, depois 
de uma hora no estacionamento você deve 
pagar". Em casos que o valor das compras 
não é correspondente ao do estacionamen- 
to, o consumidor fica sujeito a pagar o que 
for determinado pelo estabelecimento co- 
mercial, segundo o vice-presidente da Câ- 
mara Municipal, Esmerahdson de Pinho, "o 
tempo excedente à isenção estabelecida no 
projeto de lei ficará sujeito à tabela de pre- 
ços da administradora do estacionamento". 

Prefeitura de Buritirana entrega 

escola Caminho do Saber 

A entrega da escolinha foi feita pela vereadora Gyedre Matos 

Após ter passado por uma reforma na es- 
trutura física e elétrica, a Prefeitura Munici- 
pal de Buritirana entregou nessa terça-feira 
(5) a escola municipal "Caminho do Saber". 
A entrega da escolinha que funciona como 
creche foi feita pela vereadora Gyedre Ma- 
tos, (PTB) representante do prefeito Vagto- 
nio Brandão (PR) que está em viagem a São 
Luís. 

Participaram da solenidade de entrega, 
além da vereadora Gyedre, o professor Javé 
Brito que estava representado a secretária 
de Educação Edinecir dos Santos, os funcio- 
nários da escola e pais de alunos. 

Para Viléria Resplande, uma das direto- 
ras, a emoção de entregar a creche reforma- 
da foi um momento muito gratificante. "Ver 
que as crianças ficaram maravilhadas com a 
nova cara que a escola ganhou me deixou 
emocionada", contou. 

Representante da Delegacia Regional do 

Trabalho não compareceu à tribuna 

■ 

Na manhá desta quarta (06), a fila à porta da Delegacia Regional do Trabalho chegava a dobrara esquina 

Hyana Reis 

Desde as 4h da manhã, Lucimar Ferreira 
está posicionado no 23° lugar da imensa fila 
à porta da Delegacia Regional do Trabalho. 
Uma cena que vem se repetindo diariamente 
nos últimos meses, por isso foi cedido ao re- 
presentante do órgão 20 minutos na tribuna 
popular durante a sessão desta quarta-feira 
(06), na Câmara de Vereadores, mas nin- 
guém compareceu. 

Os vereadores cobram explicações ao 
delegado do Ministério do Trabalho de Impe- 
ratriz sobre as imensas filas e as condições 
de trabalhadores que precisam passar a noi- 
te na porta do órgão para serem atendidos e 
poder expedir documentos como carteira de 
trabalho e seguro desemprego. 

"O próprio delegado do Ministério de Tra- 
balho veio pedir o espaço e nós cedemos 20 
minutos na tribuna popular para que fossem 
esclarecidas essas questões, mas ele não 
compareceu e alegou ser por questões de 
saúde, então em outra ocasião ele falará so- 
bre isso", explica o vereador Carlos Hemes. 

Enquanto o problema não é resolvido, 

quem sofre é os trabalhadores, como Luci- 
mar Ferreira. "Estou vindo aqui há dias para 
conseguir tirar meu seguro desemprego, eu 
não durmo, não tenho como ir ao banheiro, 
como comer, capaz até de adoecer, é muito 
desumano ter que passar por esta situação, 
chega a ser humilhante", desabafa a traba- 
lhadora. 

O vereador Fideles Uchoa avalia a situ- 
ação como "caótica", e afirma que precisa 
ser resolvida com urgência: "Independente 
da presença ou não do delegado, nós vamos 
começar a debater e solicitar uma reposta 
com caráter de urgência para a falta de res- 
peito com o trabalhador, que precisa madru- 
gar, que dorme em papelões e fica ao relento 
para expedir documentos". 

Ele lamentou a ausência do delegado na 
sessão da Câmara de Vereadores; "Essa au- 
sência mostra a falta de compromisso e eu 
não entendo porque ele não compareceu, 
pois estamos preparados para debater sobre 
os problemas da Delegacia Regional do Tra- 
balho. faço o convite para que ele compare- 
ça", finaliza. 

Setran reforça treinamentos para taxistas, 

mototaxistas e carroceiros 

Os serviços de mototaxlstae taxista têm sido alvos de fiscalizações da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 

A pequena Isadora Sá, de quatro anos. 
disse que gostou do que viu. "Eu adorei os 
desenhos coloridos nas paredes da escola. 
Estudar aqui vai ser muito bom", afirmou em- 
polgada a menina que estuda na creche des- 
de o ano passado. 

Ano letivo - em decorrência da reforma, 
as aulas só começam nesta quarta-feira (06), 
na escola "Caminho do Saber". A creche fun- 
ciona em dois períodos: de 7 às 11h e das 
13h às 17h. 

Segundo informações da Secretaria de 
Obras, devido o estado critico em que se en- 
contravam as escolas, a prefeitura estará re- 
alizando reparos emergenciais em todos os 
prédios nos dias e horários em que não es- 
tiver havendo aulas. "Os esforços serão fei- 
tos com o objetivo de que não haja um maior 
atraso no período letivo que agora se inicia", 
afirmou o professor Javé Brito. 

A Prefeitura de Imperatriz, por meio da 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transpor- 
tes (Setran), reforça o projeto de orientar os 
condutores de veículos e profissionais que 
atuam no transporte de passageiros sobre a 
paz e segurança no trânsito. 

Uma das ações dessa política são os trei- 
namentos realizados com as categorias de 
taxistas, mototaxistas e carroceiros no mu- 
nicípio que possui a segunda maior frota de 
veículos do Maranhão. 

O secretário José Ribamar Alves Soares, 
o cabo J. Ribamar, (Trânsito e Transportes) 
explicou ontem à reportagem que o objetivo 
desse treinamento é reduzir o número de re- 
clamações e denúncias em relação à presta- 
ção dos serviços oferecidos pelos taxistas, 
mototaxistas e carroceiros. 

"Nós observamos que reduzimos de for- 
ma significativa denúncias de cobranças 
abusivas, fato que tem melhorado o atendi- 
mento ao cliente que utiliza essa prestação 
de serviços em Imperatriz", assinalou ele, 
que reforça o compromisso do governo Ma- 
deira em continuar desenvolvendo ações de 
educação no trânsito voltado não somente 

para essas categorias, mas para todos os 
motoristas que utilizam os corredores de 
trânsito na cidade. 

Ele lembra que atualmente existem 634 
taxistas e 656 mototaxistas regulamentados 
pelo município de Imperatriz, porém alguns 
trabalham revezando durante o período no- 
turno, fato que culmina cometendo algum ato 
infracional. "Essa grande maioria trabalha de 
forma devida e atende a população de forma 
correta", afirma. 

J. Ribamar garantiu que os usuários po- 
dem formular reclamações e denúncias em 
relação ao serviço de transporte de passa- 
geiros prestado por taxistas, mototaxistas e 
ônibus coletivos. "Nós temos disciplinado a 
regularização do serviço, como forma de evi- 
tar ato infracional e desrespeito para com o 
usuário", assinala. 

O secretário de Trânsito garantiu à repor- 
tagem que o foco é melhorar o atendimento 
prestado pelos concessionários do transpor- 
te coletivo de passageiros em Imperatriz. 
"Essa é uma prestação de serviço público e 
devem ser respeitados os direitos dos usuá- 
rios", finalizou. 
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"Uma ventania derrubou a estrutura mal montada. Vi uma criança e fui empurrá-la, 
achei que daria tempo de salvá-la sem ser atingido". José Monteiro dos Santos, vítima 
de acidente em local de trabalho. 
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A voz da comunidade 

"Tomo remédio controlado, peguei 25 pontos na cabeça" 

Chorando durante quase todo o tempo 
da entrevista concedida ao Correio 
Popular, o ajudante de pedreiro, José 

Monteiro dos Santos, conta o que lembra 
da noite do dia 25 de novembro de 2012. No 
estacionamento de um shopping Center em 
Imperatriz, ele ficou 'de cara' com a morte, 
quando livrou uma criança da estrutura de 
metal que o atingiu na cabeça. Foram cerca 
de seis minutos desacordado e, segundo o 
que conta José, o restante da vida carregan- 
do seqüelas na cabeça. 

José foi contratado por uma empresa ter- 
ceirizada para trabalhar como segurança na 
portaria do evento comemorativo à inaugura- 
ção do empreendimento. Seriam dois turnos; 
o primeiro no dia 24 de novembro, no show de 
uma dupla sertaneja. "Entramos por volta de 
7h da noite e saímos entre 4h e 5h da manhã", 
conta. No dia 25, José e os outros compa- 
nheiros chegaram um pouco mais cedo, antes 
das 6h da tarde, para garantirem a segurança 
no show infantil de uma dupla de palhaços. 

Pelos dois turnos de trabalho, José rece- 
beria R$ 90. A empresa que o contratou, se- 

gundo José, era contratada por uma segun- 
da empresa, especializada na realização de 
eventos do tipo, e que foi contratada pelo sho- 
pping para realizar a festa. No dia do aciden- 
te, o turno de José terminou antes do previsto. 

"Uma ventania derrubou a estrutura mal 
montada. Vi uma criança e fui empurrá-la, 
achei que daria tempo salvá-la sem ser atin- 
gido". Foi o último pensamento de José antes 
de arriscar a vida. A peça de material pesado, 
ferro ou metal, balançava durante a ventania 
que tinha iniciado há poucos minutos. Quan- 
do a armação caiu, quem estava perto cor- 
reu, e a criança visualizada pelo ajudante de 
pedreiro que fazia bico como segurança ficou 
parada. "Eu não podia deixar ela ali", lembra. 

Do restante, ele conta apenas o que os 
companheiros de trabalho o informaram. "Fi- 
quei uns seis minutos desacordado e eles se 
juntaram para levantar a peça que tinha caí- 
do na minha cabeça", diz. Levado ao Hospital 
Municipal, o Socorrão, José deu entrada por 
volta de 7h30 da noite e diz ter sido atendido 
aproximadamente duas horas depois. 

"Hoje estou vivo porque confio muito em 

Deus, mas tive minha vida destruída. Pensa- 
ram em lucrar, mas não pensaram na segu- 
rança das pessoas", desabafa José. A vítima 
do acidente conta que das três empresas en- 
volvidas, apenas uma, a que o contratou di- 
retamente, prestou algum tipo de assistência. 
"Estou passando necessidade, pago aluguel, 
tenho três filhos". A única renda da família 
desde que José foi acidentado é de R$ 400, 
o que a esposa ganha como zeladora. "Minha 
família e amigos é quem me ajudam. Gasto 
com consultas para não esperar pelo SUS. 
(...) Não gostaria de entrar na justiça, quero 
apenas que eles tomem providência, quero 
acordo com eles", explica. 

Alegando omissão de pelo menos duas 
das empresas envolvidas com a festa onde 
por pouco não aconteceu uma tragédia maior, 
José procurou apoio da justiça. A juíza apo- 
sentada, Graça Carvalho, é quem assumiu o 
caso. Ela afirma que os responsáveis devem 
arcar com as despesas com o tratamento de 
saúde de José, ressarci-lo financeiramen- 
te pelos dias em que ele está sem trabalhar 
(desde 25 de novembro de 2012) e até por da- 

nos morais, "pois não é fácil você confiar que 
está em um local seguro e depois ver tudo 
caindo sobre sua cabeça", diz a magistrada. 

Para a juíza Graça Carvalho, as três em- 
presas são responsáveis, sendo que o sho- 
pping é quem tinha o resultado direto do tra- 
balho prestado por José na primeira noite, 
interrompido na segunda. Do shopping, ela 
recebeu a resposta de que a empresa está 
acionando o seguro, mas Graça Carvalho 
rebate; "Eles têm que assumir primeiramen- 
te com as despesas do José, depois cobrem 
suas despesas com o seguro que estão acio- 
nando". 

A assessoria de imprensa do shopping 
enviou a seguinte nota de esclarecimento; O 
IMPERIAL SHOPPING esclarece que o Show 
Patati Patatá foi realizado através da empresa 
CENTRO DE PRODUÇÕES DE EVENTOS 
LTDA e que o Sr. José Monteiro é contrata- 
do da empresa Fortal Serviços de Segurança 
Ltda. Esclarece ainda quando do acidente, foi 
prestado imediato atendimento ao Sr. José 
Monteiro, inclusive por ambulância disponibi- 
lizada no local do evento. 

*0 

José segura laudos médicos, receitas e outros documentos que atestam seu problema de saúde 
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O corte na cabeça de José foi fechado com 25 pontos. Estrutura que caiu e provocou o acidente no dia 25 de novembro de 2012 
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Bradesco deve pagar R$11,8 mil para aposentada vítima de fraude 

O Banco Bradesco Financiamentos S/A deve pagar R$ 
11.872,00 à aposentada M.A.S., vítima de fraude. A sen- 
tença é do juiz Marcelo Wolney Matos, da Comarca de Por- 
teiras, distante 521 km de Fortaleza. A decisão foi publi- 
cada no Diário da Justiça Eletrônico dessa segunda-feira 
(04/03). 

Conforme os autos, em setembro de 2008, M.A.S. foi 
surpreendida com desconto de R$ 82,15 no beneficio pre- 
videnciário. Ao verificar a origem do débito, constatou que 

era parcela de empréstimo no valor de R$ 4.929, contraída 
junto à instituição bancária. 

Em julho de 2012, a aposentada ingressou na Justiça 
(n0 2119-13.2012.8.06.0149) requerendo anulação do con- 
trato de empréstimo. Alegou que não solicitou o crédito, 
pediu a devolução em dobro dos valores descontados e 
ainda indenização por danos morais. 

Na contestação, a instituição financeira negou respon- 
sabilidade e requereu a improcedência da ação. Ao julgar 

o processo, o juiz determinou a restituição em dobro dos 
valores descontados, no total de R$ 8.872,00. Condenou, 
ainda, o banco a pagar R$ 3 mil, a título de danos morais. 

"Não houve qualquer precaução do banco ao efetuar o 
empréstimo em nome da idosa, à revelia desta, sem auto- 
rização ou via procuração. A instituição financeira sequer 
adotou as devidas cautelas para analisar uma documenta- 
ção fornecida para a contratação do empréstimo, agindo de 
forma imprudente, senão negligente", afirmou. 

Claro deve pagar R$ 3 mil de indenização por negativar nome de cliente indevidamente 

A empresa de telefonia Claro S/A deve pagar indeni- 
zação de R$ 3 mil para a técnica de enfermagem M.C.S., 
que teve o nome inscrito ilegalmente em órgãos de pro- 
teção ao crédito. A decisão é da juíza Candice Arruda 
Vasconcelos, em respondência pela Comarca de Chaval, 
distante 425 Km de Fortaleza. 

Consta nos autos que, em novembro de 2011, M.C.S. 
tentou realizar compra no comércio, mas foi surpreendida 

com a informação de que o nome estava no Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa. O motivo da nega- 
tivação teria sido dívida contraída junto à operadora de 
telefonia. Ela procurou esclarecimentos no Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC) da Claro, mas não obteve 
sucesso. 

Em função disso, M.C.S. ingressou com ação na Justi- 
ça solicitando indenização por danos morais. Alegou que 

passou constrangimentos injustamente. A Claro não apre- 
sentou contestação e foi julgada à revelia. 

Na decisão, a juíza considerou válido todos os argu- 
mentos da técnica de enfermagem com base nos docu- 
mentos anexados ao processo. Além da condenação por 
danos morais, a magistrada declarou nulo o débito da 
consumidora junto à empresa e determinou a retirada do 
nome dela dos cadastros de maus pagadores. 
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►PARÁ A AMAZÔNIA 

MA apresenta proposta ao Plano de Ciência 

I 

Ciência 

passam 

Secretária Rosane Guerra 

Em busca da aplicação de novos mo- 
delos de desenvolvimento cientifico 
e tecnológico para a região da Ama- 

zônia Legal, o Maranhão apresentou, nesta 
quarta-feira (6), propostas que vão ajudar na 
construção do Plano de Ciência, Tecnologia e 
Inovação para a Amazônia. 

As propostas foram discutidas em grupos 
de estudo, que debateram entre outras ques- 
tões, a infraestrutura física e funcional para 
consolidar o plano; a importância da formação 
e qualificação de pessoal na região amazôni- 
ca para assuntos de ciência e tecnologia; e a 
consolidação e ampliação dos pólos de inova- 
ção na região. 

A secretária de Estado de Ciência, Tecno- 
logia e Ensino Superior, Rosane Guerra, abriu 
o evento, que foi conduzido pelo assessor da 
presidência do Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE), Henrique Villa. Teve a 
participação de representantes das universi- 
dades, do governo e de empresários. 

A apresentação das propostas faz parte 
da Ia Rodada de Consulta ao Plano de Ação 
em C&T para a Amazônia. O Maranhão é o 
segundo estado a receber os assessores do 
CGEE, entidade que coordena o evento. 

As sugestões coletadas nos estados vão 

dar origem a uma versão preliminar do PCTI- 
-Amazônia, que deve ser apresentada em ju- 
lho, após o término das rodadas de consultas 
em todos os estados participantes desse de- 
bate. Até outubro de 2013, o Plano de Ação 
deve ser apresentado em sua versão final. 

Para Rosane Guerra, a identificação das 
prioridades da região é o diferencial do proje- 
to. "O desenvolvimento regional é o principal. 
Tanto que temos eixos que vão nortear nossos 
trabalhos até a apresentação preliminar do 
plano. As linhas de pesquisa tratam dos am- 
bientes de inovação, da formação de recursos 
humanos e da infraestrutura para a pesquisa". 

Além disso, o debate sobre crescimento 
aliado à preservação do ecossistema vai nor- 
tear os trabalhos. Dados do Instituto de Pes- 
quisas Espaciais (Inpe) mostram que, nos úl- 
timos anos, houve uma queda significativa na 
área desmaiada na Amazônia Legal. O último 
levantamento aponta redução de 27% entre 
no biênio 2011-2012 em relação ao período 
anterior avaliado (2010-2011). 

DIFERENCIAL 
O assessor da presidência do CGEE, Hen- 

rique Villa, explicou que o plano é pensando 
a médio e longo prazo. Foi elaborado a par- 
tir das observações feitas pelos gestores dos 
estados que levaram a idéia ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia. "Tem como ponto de 
fundo a biodiversidade amazônica e como 
intenção achar soluções regionais e não indi- 
viduais para cada estado. Serão levadas em 
consideração propostas do Maranhão, mas, 
também, que podem colaborar com a realida- 
de do Pará, do Amazonas, do Mato Grosso e 
dos outros estados", explicou. 

Até agora, o plano conta com 33 propostas 
estratégicas para o cumprimento da agenda 
de curto prazo - em prol da ciência e tecnolo- 
gia - para a região amazônica. Dentre as apre- 
sentadas pelo Maranhão, o Projeto Infovias, 
de modernização e infraestrutura de comuni- 
cação entre municípios; o Maranhão Profis- 
sional, para capacitar técnicos e agregá-los à 
demanda do setor produtivo do estado: alem 
do Centro de pesquisa em corrosão e da Im- 

plantação do Pólo Tecnológico (Cidade Em- 
presarial). 

"O grande desafio do plano é achar mode- 
los e propostas que olhem a região como um 
todo, trazendo soluções e oportunidades para 
a região amazônica em ciência, tecnologia e 
inovação e aguardar o surgimento de muitas 
outras propostas", observa Henrique Villa. 

Hoje a região da Amazônia Legal responde 
por 8% do PIB brasileiro. Para o representan- 
te do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Maranhão (Sebrae-MA), José 
Morais, é importante fortalecer a dinâmica da 
economia da região sem desfigurar a Ama- 
zônia. "Aliar o desenvolvimento econômico e 
científico com a preservação da biodiversida- 
de e manter o caminho do diálogo", defendeu. 

Já para o pró-reitor de pesquisa da Uni- 
versidade Estadual do Maranhão, Porfirio 
Guerra, a formação de grupos de pesquisa 
diferentes, com foco no desenvolvimento da 
região amazônica pode contribuir para impul- 
sionar diversos setores. "Vejo com bons olhos 
os trabalhos e com muita esperança de que 
poderemos aproveitar um leque de ações em 
favor da Amazônia". 

O PCTI faz parte da Agenda de Curto Pra- 
zo para Ciência, Tecnologia e Inovação na 
Amazônia para o triênio 2013-2015, comple- 
mentar às agendas de fomento à CT&I realiza- 
das pelo Ministério da Ciência e Tecnologia no 
âmbito da missão institucional que lhe cabe. A 
sua aplicação total deve acontecer nas próxi- 
mas duas décadas. 

EDSTAL DE ÇJTAÇÃQ CC?M PRAZO DE VINTE (2Q") DXAS 

A Juíza de Direito Ana Beatriz Jorge de 
Carvalho Maia, Titular da 2a Vara Cível da 
Comarca de Imperatriz, Estado do 

' MaranhJo, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa perante este 
Juízo e Secretaria da 2a Vara Cível a ação de Usucapião, n" 7637- 
48.2008.8.10.0040, cm que ABDERMAN DE SOUSA LIMA. move cm 
desfavor de Cl D ROJAS DE CARVALHO E OUTROS. É o presente, para 
CITAR a requerida CID ROJAS DE CARVALHO c CLAÚDTO RODANTE. 
atualmente cm !u<jar incerto e nJo sabido, para no prazo de, quinze (15)-dias, 
contados do prazo assinado neste edital, rcspondc-la, sob pena de revelia c 
demais cominaçao, ficando cientificada do que dispJe o artigo 285 CPC, que 
tem o seguinte teor: Art -285 Na© sendo contestada a açSo se 
presumirão aceitos pelo réu. como verdadeiros, os fatos articulados pelo 
ator. E, para que chegue ao conhecimento dos requeridos, expcdiu-sc o 
presente EDITAL, que serd afixado no lugar de costume c publicado duas 
vezes cm jornal de ampla circulaçJo local c uma vez no Diário da Justiça 
Eletrônico. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu 
cargo, nesta cidade de Imperatriz Estado do Maranhão, aos 05 (cinco) de 
fevereiro de 2013. Eu, .Cristiane M. de O. Melo Albuquerque, Secretária 
Judicial, que o fiz digitar, conferi e subscrevo. 

Ana Beatriz J 
Juíza de Dlre 

é Carvalho Maia 
2a Vara Cível 

MAGAZINE LILIANI S/A 
CNPJ/MF N* 11.590.296/0001-64 

NIRE 21300008144 
"ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27/12/2012" 

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e sete dias do mès de dezembro de 2012, às 9:00 (nove) horas, na Sala de Reuniões da sede social da Companhia, à Av. Getúlio Vargas, n" 974, Centro, município de Imperatriz/MA 
CONVOCAÇÁO: Convocados diretamente e em prazo hábil, dispensadas as formalidades do edital de convocação, na conformidade do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 124 da Lei 6404/76, com a presença de todos os acionistas, conforme assinatura no respectivo livro. 
QUORUM: A presente Assembléia instalou-se com a presença de todos os acionistas, (conforme assinatura no livro competente), nominalmente citados, os Srs, Antonio Paulo Marques de Souza, Edmilson Limeira de Souza, José Antonio Casemiro Dias, Celina Martins de Oliveira e Luis Wan- 

derlei Santana da Silva, que juntos compõem o capital votante da Companhia, 
COMPOSIÇÃO DA MESA: 
Presidente: Luis Wanderlei Santana da Silva, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Montanha/ES, portador do CPF n° 251.773,203-59 e RG n" 035881372008-9 SSP/MA, residente e domiciliado ã Av. São Sebastião, n° 568, Vila Nova, CEP 65912-100, 

Imperatriz/MA; 
Secretário: Antonio Paulo Marques de Souza, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Anápolis/GO, portador do CPF n° 253,406.788-57 eRG n0 29.235.037-5 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Godofredo Viana, n- 155, Centro, CEP 65900-100, Imperatriz/MA. 
ORDENS DO DIA: 
a) Compra o venda de ações ordinárias e preferenciais; 
b) Nova composição do quadro acionário por transferência de ações ordinárias e preferenciais. 
c) Deliberação sobre alteração de endereço da filial 67 (Loja 68), assim como a alteração da atividade econômica principal dessa filial. 
DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNlAO DA ASSEMBLÉIA: 
As deliberações tomadas nesta Assembléia foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes, de acordo com o que determina o artigo 129 da lei 6.404/76, como seguem; 
I - Compra e venda de Ações Ordinárias e Preferenciais de acionista conformo a seguir: 
a) O acionista ANTÔNIO PAULO MARQUES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Anápolis/GO, portador do CPF n8 253.406,788-57 e RG n8 29.235,037-5 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Godofredo Viana, n8 155, Centro, CEP 65900-100, Imperatriz/MA, neste ato ven- 

de e transfere parte de suas ações ordinárias e preferenciais, sendo 67.143 (sessenta e sele mil, cento e quarenta e três) ações ordinárias e 67.144 (sessenta e sele mil, centro e quarenta e quatro) ações preferenciais, com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada ação, totalizando R$ 134,287,00 
(centro e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais), valor total da negociação, ao acionista Sr. JOSÉ ANTÔNIO CASSEMIRO DIAS, brasileiro, casado, natural de Anápolis-GO, portador do CPF N8 624,461.693-68 e RG N8 14060232000-2 SSP/MA, residente e domidliado à Rua São Sebas- 
tião, n8 59, Bairro Vila Nova, CEP 65912-100, município de Imperatriz/MA, conforme contrato de compra e venda de ações celebrado entre as partes, e conforme Livro de Transferência de Ações. 

b) O acionista ANTÔNIO PAULO MARQUES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Anápolis/GO, portador do CPF n8 253.406.788-57 e RG n8 29.235.037-5 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Godofredo Viana, n8 155, Centro, CEP 65900-100, Imperatriz/MA, neste 
ato vende e transfere parte de suas ações ordinárias e preferenciais, sendo 67.143 (sessenta e sete mil, cento e quarenta e três) ações ordinárias e 67.144 (sessenta e sete mil, centro e quarenta e quatro) ações preferenciais, com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada ação, totalizando R$ 
134.287,00 (centro e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais), valor total da negociação, à acionista Sr8 CELINA MARTINS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, natural de Porangatú/GO, portadora do CPF N8 414.074.821-49 e RG N8 900.599 SSP/DF, residente e domiciliada à Rua Urbano 
Santos, n81462, Bairro Juçara, CEP 65900-410, município de Imperatriz/MA, conforme contrato de compra e venda de ações celebrado entre as partes, e conforme Livro de Transferência de Ações, 

II) Em conseqüência do exposto no item anterior, o artigo 5° do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: 
ARTIGO 5°: O Capital Autorizado é de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), dividido em 50.000.000 (cinqüenta milhões) de ações, no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de ações ordinárias e 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de 

ações preferenciais. 
O Capital Social da Companhia é de R$ 8.952.465,00 (oito milhões novecentos e cinqüenta e dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), dividido em 8.952.465 (oito milhões novecentos e cinqüenta e dois mil quatrocentos e sessenta e cinco) ações, sendo 4.476.234 (quatro milhões 

quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e trinta e quatro) ações ordinárias e 4,476.231 (quatro milhões quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e trinta e hum) ações preferenciais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado nesta data, com a seguinte composição 
acionária: 

COMPOSIÇÃO DO NOVO QUADRO ACIONÁRIO EM 27/12/2012 

EM AÇÕES: EM VALORES (R$); 
ACIONISTAS % ACOES ORD. AÇOE8 PREF. TOTAL 

Antônio Paulo M. de Souza 84,75 3.793.609 3.793.605 
Edmilson Limeira de Souza 10,00 447.623 447.623 895,246 
José Antônio C, Dias 2,50 111.905 111.907 223.812 
Celina Martins de OSvera 2,50 111.905 111.907 223.612 
Luiz Wanderlei S.da SHva 0,25 11.192 11.189 22.381 

TOTAL 100,00 4.478.234 4.478.231 8.962.46S 

ACIONISTAS % AÇÕES ORO. AÇÕES PREF. TOTAL 
Antônio Pauto M. de Souza 84.75 3.793.609,00 3.793.605,00 7.587,214,00 
Edmilson Limeira de Souza 10,00 447.623,00 447.623,00 895,246,00 
José Antônio C. Dias 2,50 111.905,00 111.907,00 223,812,00 
Celina Martins de Oliveira 2.50 111.905,00 111.907.00 223,812,00 
Luiz Wanderlei S. da Silva 0,25 11,192,00 11.189,00 22.381.00 

TOTAL 100.00 4.478.234,00 4.478.231,00 8.SS2.46S.00 

III) Foi deliberado e aprovado a alteração de endereço e alteração de atividade econômica principal da filial n8, 67 (LOJA68), devidamente registrada na JUCEMAsob NIRE n8, 21900201689, por despacho em 27/10/2009, com CNPJ/MF N8.11.590,296/0068-71 e Inscrição Estadual n8. 
12.322.379-2. O endereço anterior era Travessa Ariston Costa, n8 679, CEP 65760-970, Bairro Centro, Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, e passará a ser Travessa Pedro Sereno, n8 65, CEP 65760-970, bairro Centro, Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. O 
objetivo principal era Comércio varejista de móveis -CNAE 47,54-7-01; e os secundários eram Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - CNAE 47.53-9/00 e Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados (secador, 
pranchas, malas) - CNAE 47.59-8-99, e passará a ser o objetivo principal Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - CNAE 47.53-9/00; e os secundários passarão a ser Comércio varejista de móveis - CNAE 47.54-7-01 e Comércio varejista de outros 
artigos de uso pessoal e doméstico não especificados (secador, pranchas, malas) - CNAE 47.59-8-99. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ala no livro próprio, que foi lida e aprovada, e devidamente assinada 
pelo Presidente, pelo Secretário e pelos acionistas Edmilson Limeira de Souza, José Antonio Cassemiro Dias e Celina Martins de Oliveira, tendo sido assinado também o Livro de Transferência de Ações pelo acionista vendedor e pelos acionistas compradores e, ainda, o Livro de Presença por todos 
os acionistas que se encontram nesta Assembléia para as formalidades legais. 

Acionistas: Antônio Paulo Marques de Souza, Edmilson Limeira de Souza, José Antonio Cassemiro Dias, Celina Martins de Oliveira e Luís Wanderlei Santana da Silva. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. 

lmperatriz-(MA), 27 de Dezembro de 2012 
Arquivada na JUCEMA sob n8 20130143723, em 19/02/2013. 

LUIS WANDERLEI SANTANA DA SILVA ANTONIO PAULO MARQUES DE SOUZA 
Presidente Secretário 

EDMILSON LIMEIRA DE SOUZA JOSÉ ANTONIO CASSEMIRO DIAS CELINA MARTINS DE OLIVEIRA 
Acionista Acionista Acionista 
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ECONOMIA 

Ovos mais caros e menores deverão prevalecer na Páscoa deste ano 

Os consumidores de ovos de chocolate du- 
rante o período da Páscoa vão encontrar um 
produto mais caro, de tamanho menor e com 
baixo estoque nas lojas. A avaliação é do pro- 
fessor de varejo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Daniel Piá. 

"As grandes redes estão com um cuidado 
para que não sobrem ovos mais caros, que 
são os maiores, porque houve um aumento 
grande no preço dos ovos de Páscoa. Os fa- 
bricantes repassaram o aumento de custos e 
ainda colocaram um pouco mais em cima dis- 
so. Então, isso está criando essa anomalia no 
mercado", disse hoje (5) à reportagem. 

Segundo o professor, ao mesmo tempo em 
que a nova classe média está comprando mais 

ovos de menor peso, as pessoas de maior ren- 
da estão adquirindo ovos menores para pre- 
sentear na data. 

A Páscoa constitui a segunda melhor data 
para a indústria de chocolate no Brasil, suplan- 
tando, inclusive, o Dia dos Namorados, decla- 
rou Daniel Piá. "É o grande natal da indústria 
dos chocolates e as grandes redes já têm pe- 
didos dos lojistas há mais de três meses". 

Segundo o professor da FGV, os ovos mais 
caros são os que custavam no ano passado 
em torno de R$ 20, R$ 30 e R$ 40. Na Páscoa 
deste ano, esses ovos terão os preços am- 
pliados para R$ 22 a R$ 23, R$ 35 e R$ 45, 
respectivamente. Do mesmo modo, os ovos 
menores, cujos preços variavam entre R$ 3 e 

R$ 5 em 2012, sofrerão aumentos na mesma 
proporção. 

Considerando os ovos acima de R$ 20, ele 
acrescentou que a previsão dos comerciantes 
é queda nas vendas. "Por isso, eles compra- 
ram menos. Há probabilidade de faltar ovos 
grandes porque os comerciantes estocaram 
pouco. Eles não querem que tenha sobras, 
para evitar prejuízo. Os comerciantes não que- 
rem correr esse risco". 

Por essa razão, Daniel Piá estimou que é 
preferível haver falta de ovos grandes e maior 
venda de ovos de menor tamanho. A situação 
de mercado que se apresenta para os consu- 
midores é ter preços maiores e redução do ta- 
manho dos ovos, ressaltou. 

Confiança da construção cai pelo 2o mês seguido em fevereiro, diz FGV 

O índice de confiança da construção recuou 
pelo segundo mês seguido em fevereiro, o que 
confirma desaceleração da atividade econômica 
do setor no início de 2013, apontou nesta quarta- 
-feira (6) a Fundação Getulio Vargas (FGV). 

O indicador trimestral registrou queda de 
6,9% em fevereiro sobre o mesmo período do 
ano anterior, contra recuo de 4,8% no trimestre 
encerrado em janeiro. 

Praticamente todos os segmentos sinalizam 
desaceleração em fevereiro ante janeiro, diz a 
FGV. 

Os que mais contribuíram negativamente fo- 
ram: obras de acabamento, com queda de 1,5%; 
obras de infraestrutura para engenharia elétrica 
e de telecomunicações, com redução de 6,0%; 
construção de edifícios e obras de engenharia 
civil, com redução de 6,8% e 4,6%, respectiva- 

mente. 
A exceção foi aluguel de equipamentos de 

construção e demolição, cuja taxa de variação 
passou de 4,8%, em janeiro, para 5,1%, em fe- 
vereiro. 

O índice da situação atual apresentou recuo 
de 7,9% em fevereiro (contra queda de 5,7% em 
janeiro). Já a variação do índice de expectativas 
foi de 6% (ante queda de 3,9% em janeiro). 

Pedidos de falência no país recuam em fevereiro, diz Serasa 

O número de pedidos de falência no país 
recuou em fevereiro, foi o que apontou nes- 
ta quarta-feira (06) uma pesquisa do Serasa 
Experian. 

No mês passado, foram registrados 100 
pedidos de falência em todo o país, número 
menor que os 167 requerimentos verificados 
em janeiro e que os 152 observados em fe- 
vereiro de 2012. 

Dos 100 pedidos, 64 são de micro e pe- 
quenas empresas, 29 de médias e 7 de gran- 
de porte. 

■ r 

Os requerimentos de recuperação judi- 
cial apresentaram queda ante janeiro, para 
70, sobre 128 no primeiro mês do ano. Em 
fevereiro de 2012, contudo, foram 49. 

Os decretos de falências apresentaram 
elevação em fevereiro, para 53 (ante 47 em 
janeiro e 45 no mesmo mês do ano anterior). 
A Serasa salienta que os decretos não refle- 
tem a conjuntura econômica atual, uma vez 
que a falência de uma empresa pode demo- 
rar até dois anos para ser decretada. 

O fator calendário foi preponderante para 

a queda, em fevereiro, nos números de fa- 
lências requeridas e de recuperações judi- 
ciais requeridas, observam os economistas 
da Serasa, em nota (fevereiro tem menos 
dias). 

"Ao mesmo tempo, é possível notar que a 
recuperação gradual das vendas em alguns 
setores econômicos, em razão do recuo na 
inadimplência dos consumidores e da per- 
manência dos juros baixos, começam a ge- 
rar algum alívio financeiro, mesmo com pres- 
sões de custo, como a inflação", salientam. 

EDUCAÇÃO 

Os estudantes de graduação e pós-gradu- 
ação interessados em estudar inglês podem 
se inscrever na plataforma de ensino online do 
Programa Inglês sem Fronteiras. Nesta terça- 
-feira (5), a plataforma na internet entrou no ar 
e. na própria página, é possível preencher um 
formulário. Ao todo, na primeira etapa do pro- 
grama serão distribuídas 2 milhões de senhas 
de acesso. 

As aulas são uma iniciativa do Ministério 
da Educação (MEC) e da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) com o objetivo de desenvolverem o 
nível de proficiência dos estudantes para in- 
gressar no Programa Ciência sem Fronteiras. 

Podem concorrer estudantes de univer- 
sidades públicas e particulares que tenham 
alcançado no mínimo 600 pontos no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), em algu- 
ma edição posterior a 2009. Assim o perfil do 
inscrito for comprovado pela Capes, eles rece- 

berão a senha para acesso ao curso. Alguns 
estudantes já têm senha, porque participaram 
da fase de testes do sistema. 

O programa oferece diferentes tipos de 
apoio à aprendizagem do idioma inglês. O mó- 
dulo online é elaborado pelo setor educacional 
da National Geographic Learning em parceria 
com a Cengage Learning. 

O Inglês sem Fronteiras foi anunciado pelo 
ministro Aloizio Mercadante em dezembro do 
ano passado. O ministro disse que a idéia é 
ampliar a oferta do curso de inglês pela inter- 
net aos estudantes do ensino médio e, poste- 
riormente, incluir alunos do ensino fundamen- 
tal. De acordo com o MEC, a meta é distribuir 
cerca de 5 milhões de senhas. 

Segundo o MEC, a Mastertest, empresa 
credenciada no Brasil pela Educational Testing 
Sen/ice (ETS), fará a aplicação de 500 mil tes- 
tes para verificar o nível de inglês dos alunos 
das universidades brasileiras. No Brasil, exis- 

tem 250 mil testes prontos. Eles aguardam a 
finalização do sistema de inscrição para serem 
aplicados. 

A partir do diagnóstico do nível de conheci- 
mento do idioma, feito pela Mastertest. os alu- 
nos que alcançarem melhor resultado podem 
ser selecionados para cursos presenciais. 
Para auxiliar nesta etapa, o MEC prevê a vin- 
da de 200 professores americanos de várias 
regiões dos Estados Unidos. A expectativa é 
que, em um primeiro momento, 20 mil alunos 
sejam atendidos, 

A barreira do idioma é um dos motivos pe- 
los quais os estudantes preferem Portugal a 
outros países. Conforme dados divulgados no 
fim de 2012, Portugal é o principal destino dos 
estudantes brasileiros de graduação, bolsistas 
do Programa Ciência sem Fronteiras. Do total 
de 12.193 alunos incluídos no programa, prati- 
camente 20% optaram por cursar parte do en- 
sino superior em uma instituição lusitana. 

O aposentado de 69 anos que, mesmo do- 
ente, deixou de pagar o plano de saúde para 
fazer faculdade, realizou o sonho de se for- 
mar, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Ba- 
charel em direito, João Gonzaga Dias agora 
se prepara para fazer o exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 

O exame da OAB é obrigatório para quem 
se forma em direito exercera advocacia. Para 
passar na prova, o aposentado estuda de qua- 
tro a seis horas por dia, com intervalos. "Mui- 
ta gente não aceitava, por causa da minha 
idade, mas eu não dei a mínima importância. 
Respondi às criticas com a minha formatura", 
disse João Dias. 

O aposentado se formou no último fim de 

semana. Durante a cerimônia de colação de 
grau houve um imprevisto: faltou energia elé- 
trica. Mas nem o apagão tirou o brilho da festa 
e a animação dos formandos. Mais velho da 
turma, seu João, como ele é chamado pelos 
colegas de curso, recebeu abraços da família 
e do melhor amigo de sala, Fabricio Lamas 
Borges, de 23 anos. 

O jovem, que tem idade para ser neto do 
aposentado, fala que aprendeu a correr atrás 
dos sonhos com o exemplo do amigo: "Eu 
acho que a maior lição no curso quem deu foi 
o seu João. Ele sofreu um infarto, passou por 
problemas pessoais e nada fez ele desistir do 
sonho dele". 

A mulher, Izamar Braz Dias, e três filhos 

do aposentado também participaram da festa. 
"É uma coisa que ele sempre quis, teve opor- 
tunidade de fazer naquele momento e eu sa- 
bia que ele ia conseguir", comemorou a filha 
Vanuza Braz Dias. 

DETERMINAÇÃO 
Para a esposa, a determinação do mari- 

do foi o que mais chamou a atenção: "Eu não 
pensei que ele fosse levar tão a sério. Foi uma 
surpresa para todos nós", disse a esposa. 

João Gonzada surpreendeu a família ao 
dizer que queria voltar a estudar, após os 60 
anos de idade. Ele sonhou durante anos fazer 
faculdade de direito, mas não teve condições 
de entrar no curso quando era jovem. 
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CONTÁGIO DE C0NJUNT1YITE 

AUMENTA NO VERÃO; SAIBA SE 

PROTEGER 

Olhos vermelhos, irritação e ardência. Es- 
tes são os sintomas mais comuns para quem 
está com conjuntivite. A inflamação, que ocor- 
re na conjuntiva (membrana que envolve o 
globo ocular e a parte interna das pálpebras), 
é bastante freqüente no verão. 

"O verão é a época do ano em que as 
pessoas estão mais ao ar livre, em contato 
com outras, e mergulhando em praias e pisci- 
nas contaminadas, que são formas importan- 
tes de transmissão", explica o médico Marco 
Antonio Alves, chefe do setor de córnea do 
Hospital Federal dos Servidores do Estado 
do Rio de Janeiro, ressaltando que, para ser 
infectado, é necessário o contato com o vírus, 
seja pela secreção ou por pertences pessoais 
de quem já está infectado, tais como óculos, 
maquiagem e toalha. 

"O contágio pelo ar, quando a pessoa 
infectada está no mesmo ambiente, é muito 
difícil, mas pode acontecerem algumas situa- 
ções", completa. 

No caso da conjuntivite viral, que é a 
mais comum nesta época do ano, o calor e a 
umidade favorecem a disseminação do vírus, 
podendo causar uma epidemia, principalmen- 
te em locais com grandes aglomerações. É 
altamente contagiosa. 

Outros sintomas comuns são sensação 
de corpo estranho (areia nos olhos), fotofobia 
(sensibilidade à luz), lacrimejamento. coceira 
e secreção ao redor dos olhos. "A secreção 
varia de acordo com a causa. No caso das 
conjuntivites bacterianas, o paciente ama- 
nhece com os olhos grudados, com secreção 
mucopurulenta (que contém muco e pus). Na 
viral, ela é mais clara", explica o médico. 

TRATAMENTO 
Após sentir qualquer um dos sintomas 

acima e fazer o diagnóstico com um oftalmo- 
logista, será preciso paciência até a inflama- 
ção passar. "A maioria cura sozinha, apesar 
de serem necessários alguns cuidados", afir- 
ma a médica Rachel Rodrigues Gomes, da 
clínica Cerpo (SP). 

O incômodo pode durar de sete a 14 dias, 
dependendo da infecção e do vírus ou bac- 
téria causadora. "A viral pode durar até dez 
dias. Já a bacteriana aguda, até 14", explica 
Rachel. 

Em caso de conjuntivite bacteriana, o 
tratamento é feito com colírio antibiótico, 
prescrito pelo médico, que fará exames para 
identificar qual é o tipo de bactéria e qual é 
o tratamento adequado. Não é recomendado 
usar colírios por conta própria, pois podem 
piorar a infecção. 

A médica Rachel Rodrigues Gomes es- 
clareceu algumas dúvidas e mitos sobre a 
conjuntivite. Confira; 

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS MITOS NO 
TRATAMENTO DA CONJUNTIVITE, TANTO 
VIRAL COMO BACTERIANA? 

RACHEL GOMES 
Algumas pessoas acreditam que o leite 

materno (usado como colírio) pode curar a 
conjuntivite, o que é um mito e contraindica- 
do. 

A LIMPEZA DO OLHO DEVE SER FEITA 
APENAS COM ÁGUA QUANDO É DETEC- 
TADA A CONJUNTIVITE? 

A limpeza deve ser feita apenas com água 
filtrada ou mineral. É contraindicado o uso de 
água boricada, soro fisiológico ou chás. 

USAR ÓCULOS ESCUROS AJUDA A 
EVITAR O CONTÁGIO E ALIVIA OS SINTO- 
MAS? 

Os óculos escuros diminuem o incômodo 
á luz, que pode acontecer. Mas eles não im- 
pedem a transmissão da doença. 

COMO TRATAR UMA CRIANÇA COM 
CONJUNTIVITE? 

O tratamento deve ser prescrito por um 
oftalmologista, independente da idade da 
criança. Apenas o especialista pode diagnos- 
ticar e tratar as conjuntivites. 

ESFREGAR ALIANÇA NO OLHO RE- 
SOLVE? 

Não, isso é um mito.. 

USAR COLÍRIO RESOLVE? AJUDA A 
EVITAR OU A MELHORAR OS SINTOMAS? 

Os colírios devem ser prescritos por oftal- 
mologistas. Existem diversos tipos de colírios 
e o uso indiscriminado de algumas substân- 
cias pode causar problemas. Em caso de sus- 
peita de conjuntivite. procure imediatamente 
um médico. 

USAR LENTES DE CONTATO FICA 
PROIBIDO QUANDO HÁ A INFECÇÃO? 

Sim. As lentes de contato não devem ser 
utilizadas durante a conjuntivite. 
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CRISTIANO RONALDO 

"Pela primeira vez o ambiente me tomou" 

Quase quatro anos depois de deixar a 
Inglaterra, o português Cristiano Ro- 
naldo voltou a pisar no gramado do 

Old Trafford, estádio do Manchester United 
- time que defendeu por seis temporadas. 
O reencontro com a torcida dos Red Devils 
aconteceu nesta terça-feira (5), na vitória 
por 2 x 1 do Real Madrid sobre o United, 
pelas oitavas de final da Liga dos Campe- 
ões. O resultado classificou o time meren- 
gue para as quartas de final da competição. 

Ronaldo, que marcou o segundo gol do 
time espanhol, cumpriu a promessa feita 
antes do jogo e não comemorou. "Não fiz 

isso por respeito, pelo carinho que eles (tor- 
cida do United) me deram em todos esses 
anos. São sentimentos que não dá pra es- 
quecer". 

A ovação da torcida madrilenha para o 
experiente Ryan Giggs no Santiago Berna- 
béu foi retribuída à altura pelos torcedores 
do United. Quando o nome de Cristiano Ro- 
naldo foi anunciado pelo sistema de som do 
Old Trafford, ouviu-se uma salva de palmas 
calorosa e prolongada para o craque portu- 
guês. "Pela primeira vez na minha carreira 
o ambiente me tomou, Não me senti confor- 
tável, foram muitos os sentimentos". 

Após a partida, o jogador ainda falou so- 
bre a experiência de ter feito o gol que de- 
cretou a eliminação do United. Ronaldo diz 
ter sido tomado, desde o primeiro jogo, por 
uma estranha mistura de emoções. 

"É verdade que tive um sentimento es- 
tranho nas duas partidas, como de querer 
e não poder, porque foram seis anos jogan- 
do aqui. É o mesmo que jogar algum dia 
contra o Madrid. Manchester é a minha se- 
gunda casa, mas o mais importante agora 
era passar com o Madrid. Sinto muito pelo 
Manchester. Fiz meu trabalho, e estou mui- 
to feliz por toda a equipe". Cristiano Ronaldo marcou o gol da classificação 

Torcida quebra cadeiras e Grêmio alerta 

sobre o risco de interdição da Arena 

Felipão repete antecessores e evita 

dupla Kaká-Ronaldínho na seleção 

Parte da torcida do Grêmio parece não 
entender que a Arena corre risco de interdi- 
ção. Ignorando o alerta da Conmebol, alguns 
tricolores quebraram cerca de 15 cadeiras do 
Setor Sul na vitória por 4 a 1 sobre o Caracas. 
A direção, temendo punição na Libertadores, 
reforçou o pedido de bom comportamento no 
novo estádio. 

Depois do incidente da quebra da grade 
da Geral, na comemoração com avalanche 
no gol de Elano contra a LDU, ainda em ja- 
neiro, a Conmebol interditou o espaço. E dis- 
se que qualquer novo incidente, no prazo de 
dois anos, seria suficiente para fechar o está- 
dio de forma sumária. Pois o público, deslo- 
cado daquela região, exagerou na forma de 
torcer, conforme relato do capitão Fernando 
Rodrigues Maciel, do Batalhão de Operações 

Especiais da Brigada Militar. "A quebra das 
cadeiras ocorreu mais em virtude de o tor- 
cedor ter pulado sobre elas, na emoção da 
comemoração. Mais do que uma intenção de 
depredar o patrimônio do clube". 

Após a partida, o BOE ainda teve de con- 
ter uma briga entre torcedores. Os dois epi- 
sódios fizeram o presidente Fábio Koff se 
manifestar. "Tem que ter um pouco de racio- 
nalidade. Atitudes desta natureza merecem 
reprovação. Não é possível viver assim. É de 
lamentar. Já sofremos a conseqüência da in- 
terdição de uma área do estádio. Esperamos 
que o torcedor se habitue a conviver dentro 
dos limites", comentou o dirigente. 

De folga nesta quarta-feira (5), o Grêmio 
retoma os trabalhos na quinta (6). Volta a en- 
frentar o Caracas na próxima terça (12). 
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Um Morumbi lotado e vibrante pelos dois 
gols de Luis Fabiano em vitória contra o 
Uruguai foi o cenário do último jogo no qual 
Ronaldinho Gaúcho e Kaká atuaram juntos 
pela seleção brasileira. Foi no final de 2007, 
há mais de cinco anos, quando Dunga ainda 
era técnico do Brasil. E, pelo que Luiz Felipe 
Scolari indicou na convocação de terça-feira 
(05), o duelo contra a Celeste pode seguir 
como a derradeira partida na qual o Brasil 
reuniu em campo seus últimos dois vence- 
dores do prêmio de melhor jogador do mun- 
do da Fifa. 

Após promover a volta de Ronaldinho em 
sua primeira convocação, Felipão não cha- 
mou o meia-atacante do Atlético-MG para 
os amistosos contra Itália e Rússia no fim 
deste mês. Kaká entrou no lugar e, assim 
como aconteceu com Gaúcho, será o titular. 

"Em princípio, estou dando as mesmas 
oportunidades para cada. Um (Ronaldinho) 
foi convocado para o outro jogo (contra a 
Inglaterra), o outro vai para os outros dois. 
Se vão ser convocados juntos? Não sei. Pri- 
meiro vou observar esses quatro jogos e de- 
pois vou saber o que vou fazer para a Copa 
das Confederações", disse o treinador nesta 
terça-feira. 

"O Kaká está sendo convocado dentro 
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da igualdade que será dada a todos os atle- 
tas. Cada um vai ter no mínimo e depois fa- 
rei minha escolha", explicou Felipão. 

Scolari parece que irá repetir o que foi 
feito pelos últimos dois técnicos do Brasil. 
Mano Menezes convocou os dois astros, 
mas nunca juntos. 

Mais vitorioso na seleção, Dunga até 
testou a dupla. Quando encontrou o seu 
time ideal, entretanto, apenas Kaká estava 
nele. "As oportunidades foram dadas, mas 
não tenho nada a falar dele (Ronaldinho). 
Ele não teve atitude", avaliou Dunga após 
deixar a seleção. 

Foi sob o comando do então treina- 
dor Carlos Alberto Parreira, atual coordena- 
dor técnico da seleção, que Kaká e Ronaldi- 
nho mais jogaram juntos na seleção. Entre 
2002 e 2006, a dupla brilhou com a camisa 
do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mun- 
do e, principalmente, na Copa das Confede- 
rações de 2005. 

Na era Parreira, Gaúcho era rei no Bar- 
celona e levou duas vezes o prêmio de me- 
lhor jogador do mundo da Fifa. Kaká ganhou 
o troféu uma vez, já sob o comando de Dun- 
ga na seleção, em 2007, justamente no ano 
em que os dois estiveram juntos pela última 
vez na seleção. 
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Os produtos do FAZENDA PURO LEITE 

proporcionam à sua família 

um alimento nutritivo e saudável 


