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E a Harquezine? 

_ Neymar, 21, postou nas redes sociais, uma foto na qual beija uma loira misteriosa. 
~Na verdade, a gata é a sua namorada, Bruna Marquezine, 18, que usava uma peruca 
curtinha e aparecia de costas. A brincadeira aconteceu na terça-feira (9), e junto com 
a publicação, o craque colocou um desenho de coração na legenda. ;Segundo o site 
"EGO", a imagem fez sucesso e "causou" na internet, pois em alguns poucos minu- 
tos, já tinha mais de 36 mil curtidas e 6 mil comentários. No domingo (7), o jogador 
voltou a Santos após se submeter a uma cirurgia para retirada das amigdalas e fazer 
correção de septo nasal, no Rio de Janeiro. No hospital, ele recebeu a visita da mãe 
Nadine, do filho Davi e, claro, da namorada famosa. Neymar e Bruna Marquezine 
estão juntos desde fevereiro deste ano. 
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Baleado no Palco 

Anderson de Souza e Orlando Alves, pre- 
sidente e vice-presidente, respectivamente, 
da Associação dos Moradores do Bairro 
San Martin, em Campinas (SP), disseram 
nessa quarta-feira (10) que vão entregar 
para a Policia Civil um video com imagens 
do momento em que Daniel Pellegrine. o 
MC Daleste, é baleado. A gravação foi feita 
do palco e mostra o funkeiro ser baleado e 
a platéia. Os dois disseram ainda aos jorna- 
listas que chegaram a perceber que antes 
do tiro fatal, no abdômen, um primeiro foi 
disparado em direção ao palco. Eles che- 

garam a avisar à produção do show, mas como Daleste continuou a apre- 
sentação pensaram que se tratava de outra coisa. Os responsáveis pela 
Associação dos Moradores do San Martin disseram à imprensa que antes 
de o show de Daleste começar não ocorreu nenhuma desavença entre o 
artista e a organização. Esta é uma das hipóteses levantadas pela Policia 
Civil para esclarecer a morte do artista. Outra linha de investigação é que 
Daleste teria se envolvido com uma jovem da cidade, que seria namorada 
de um lider de uma facção criminosa. O funkeiro Daniel Pellegrine, de 20 
anos, morreu após ser atingido por um disparo no abdômen quando come- 
çava um show no CDHU do bairro San Martin, em Campinas, na noite de 
sábado (6). A Policia Militar informou que o cantor foi levado para o Hospital 
Municipal de Paulinia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante 
a madrugada. MC Daleste foi enterrado na manhã de segunda-feira (8). 
no Cemitério da Vila Formosa em São Paulo. Logo após o ocorrido, um fã 
publicou um video na internet, que mostra o momento em que MC Dales- 
te é atingido por um tiro. Outras imagens também divulgadas na internet 
mostram que o funkeiro chegou a levantar após ser atingido pelo disparo. 

Vaiada de novo 

A presidente Dilma Rousseff foi 
vaiada novamente nessa quarta- 
-feira (10) durante a Marcha Na- 
cional de Prefeitos, em Brasília, 
mesmo após ter anunciado um 
pacote de bondades que, so- 
mado, chega a R$ 15,3 bilhões. 
A insatisfação dos prefeitos gira 
principalmente em torno do re- 
passe do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). Antes da 

fala de Dilma, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios 
(CMN), Paulo Ziulkoski, havia alertado à presidente da República que os 
prefeitos aguardavam medidas concretas. "Eles estão esperando anún- 
cio da senhora, porque está todo mundo afogado", afirmou Ziulkoski, 
arrancando aplausos dos prefeitos presentes. Dilma anunciou uma série 
de medidas que atendem a saúde e a educação e evitou mencionar 
o FPM. O assunto foi cobrado pelos prefeitos, que, diante do silêncio 
presidencial, levantou vaias contra Dilma. A principal demanda das pre- 
feituras é que o FPM seja aumentado em dois pontos percentuais. O 
fundo é formado hoje por 23,5% do Imposto de Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) arrecadados pela União. Além dis- 
so, os prefeitos pedem ainda mais recursos para saúde e o encontro de 
contas entre União e municípios em caso de dividas junto ao INSS. "O 
tema da nossa marcha é o desequilíbrio financeiro dos municípios", pon- 
tuou Paulo Ziulkoski. O presidente da CNM criticou ainda a isenção do 
ICMS em setores da economia. Segundo ele. as medidas de estímulo 
ao consumo fizeram com que os Estados deixassem de arrecadar R$ 
61 bilhões, dos quais 25% são repassados para os municípios. "Vinte e 
cinco por cento é R$ 15 bilhões", observou Ziulkoski. 
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Diz-se inocente 

Dzhokhar Tsarnaev, 19. suspeito de ser um dos autores do atentado contra a 117a edição da Maratona de Boston, 
declarou-se inocente nessa quarta-feira (10) das acusações relacionadas ao uso de armas de destruição em mas- 
sa. Sob esquema rígido de segurança, Tsarnaev falou diante da juiza Marianne B. Bowler no Tribunal Federal de 
Massachusetts. Foi a primeira audiência sobre a ação terrorista que gerou 30 acusações contra ele, dentre elas o 
uso de armas de destruição em massa, homicídio e porte ilegal de armas. Se condenado, ele pegará prisão per- 
pétua ou a pena de morte. Promotores federais dizem que ele e seu irmão mais velho. Tamerlan, detonaram duas 
panelas de pressão cheias de explosivos, pregos e outros materiais pontiagudos perto da linha de chegada da 
corrida em 15 de abril de 2013. Três pessoas morreram e cerca de 264 ficaram feridas nos ataques. 

COLUNA DO SANCHES 

PREFEITOS LADRÕES, POLÍTICOS CORRUP- 
TOS (2) 
"Um povo corrompido não pode tolerar governo 
que não seja corruptor" (MARQUÊS DE MARI- 
CÁ) 

: ! : 

VI 
Todos os analistas, cientistas políticos e a popula- 
ção em geral sâo unânimes em concluir nos dias 
de hoje, tudo o que um prefeito diz que faz ele 
poderia ter feito mais e melhor. 
Bastaria que ele, prefeito, e seus hematófagos, 
nâo usassem de tantos expedientes enviesados 
para se apropriar de uma parte do dinheiro que de- 
veria se transformar, todo ele, em obras e serviços. 
Com isso, o prefeito fica (mais) rico e ainda au- 
menta seu poder de fogo para a próxima campa- 
nha. 
Com esse dinheiro, sobretudo em cidades do inte- 
rior, adubam-se jornais e jornalistas - os quais, em 

nome da sobrevivência física, não veem dificulda- 
des em elaborar dribles mentais para justificarem 
a si mesmos frente ao tribunal de sua própria 
consciência. 

VII 
Jornais, revistas, rádios e televisões têm divulgado 
um sem-número de notícias, reportagens, artigos 
e outras matérias acerca do avanço da corrupção 
e da urgente necessidade de se moralizar a admi- 
nistração pública no Brasil, a partir, principalmente, 
dos municípios, cujos recursos têm maior potencial 
para agregar melhoria nas condições de vida do 
povo. 
A correta aplicação dos recursos causa impacto 
direto nas comunidades, e isso só não se dá 
maiormente e melhormente face à sanha monetá- 
ria e sanguissedenta da corja de maus-caracteres 
que estão respondendo, com procedimentos vis e 
roubos mis, aos votos mis e arroubos mis...eráveis 
dos que acreditaram nos que foram eleitos. 

VIII 
São Paulo, Guarulhos, Campinas. Londrina. 
Ouricuri, Bom Jesus das Selvas. Cidelândia... 
Documentalmente comprovadas e penalmente 
classificadas, as denúncias se sucedem - e mais 
vem por ai. De Sâo Paulo ao Maranhão, muitas 
"pittadas" de corrupção - e mais vem por aqui. 
Ainda assim, apenas "pittadas", porque o que 
está vindo a público é. com certeza, tão-somente 
migalhas ante a fartura de recursos postos de 
mão beijada na mesa já farta dos administradores 
públicos corruptos. 

Edmilson Sanches 

As denúncias ultimamente levadas a público são 
tão-somente gotas ante os "rios" de dinheiro que 
deságuam no mar de corrupção onde ainda nave- 
gam aparentemente tranqüilos esses comandan- 
tes de naus piratas. Nâo é a toa que a bandeira 
que esses descarados empunham também leva 
uma caveira... 

IX 
Muita gente está longe de intuir, de imaginar o 
quanto de "milagres" poderia fazer o dinheiro que 
chega aos cofres municipais, se administrado com 
absoluta honestidade e completa transparência. 
Os cínicos, ao lerem isto, armam aquele ar de 
sabe-tudo e proclamam: "Em política isso nâo 
existe!" Então, quer dizer que todo político é (ou 
tem de ser) desonesto? Todo prefeito tem de ser 
ladrão? 

X 
Se é assim, nâo é de surpreender, portanto, que 
cada dia mais os políticos e "sua" "política" saem 
da "nobreza" da página política dos jornais para a 
safadeza das páginas policiais. 
Talvez por aí se justifique a perigosa proximidade 
gráfica, o "parentesco" entre POLÍTICA e POLÍCIA. 
A curta distância entre essas palavras pode ser 
facilmente vencida, sobretudo por quem já possui 
desvios de caráter, vicios de personalidade, fra- 
queza de espírito (alguns teimam em transparecer 
católicos praticantes ou evangélicos pregantes, 
mas, por trás da Bíblia, corre solta a voluntária 
degradação, a consciente malversação. Nestes 
casos, a Biblia nâo é espelho, mas espólio). 
(CONTINUA) 
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- GRITO DE PAZ! 
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Clamar por paz nos tempos em que 
vivemos é praticamente uma luta 
ideológica, uma utopia, um sonho 
que vemos distante de ser alcan- 
çado. Pedir por compaixão é o que 
podemos fazer quando nos depa- 
ramos com situações de completo 
desespero. Exagero? Talvez não. 
Corre pelos quatro cantos da cida- 
de a notícia da morte do professor 
e artista Iron, conhecido e admirado 
por muitos. Uma pessoa que sem- 
pre caminhou ao lado de pessoas 
do bem, que fazia o bem, que es- 
palhava alegria por onde passava. 
Difícil imaginar o que o professor 
Iron possa ter feito para que "me- 
recesse" um fim tão trágico, até 
porque nada justificaria o crime. A 
nossa sociedade - e quando falo 
em sociedade não me refiro ape- 
nas às classes mais bem favoreci- 
das. Sociedade remete ao conjunto 
de pessoas que aqui vivem, sejam 
ricas ou pobres, brancas ou pretas, 
usuárias de drogas ou não -, toda 
a sociedade imperatrizense esta à 
mercê de gente sem compaixão. 
Gente-bicho que não se importa 
com o próximo, que tem nas mãos o 
"poder" de tirar a vida de seres hu- 
manos. Clamemos por compaixão! 
A segurança pública ainda é um ato 
falho das nossas autoridades, mas 
vamos chegar ao ponto de que nem 
se a cada esquina houver um poli- 
cial, estaremos livres de surpresas 
desagradáveis, como a que foi noti- 
ciada durante todo o dia de ontem. 
No início da semana, outra notícia 
chocou os moradores de Imperatriz, 
o fato de um jovem que participou 
dos manifestos e que ajudou na or- 
ganização das passeatas ter sido 
espancado e torturado por três ho- 
mens nos deixou atônitos. Será que 
voltamos aos tempos da repressão? 
Ainda ontem, ao finalizar esta edi- 
ção, a assessoria de comunicação 
do município nos enviou uma nota 
onde relatava uma possível tentati- 
va de pistolagem contra dois funcio- 
nários do alto escalação da prefei- 
tura. É, pelo visto, nossa cidade não 
vai perder tão cedo a fama de terra 
da pistolagem. E como a segurança 
ainda tem nos deixado na mão, volto 
a pedir que clamem por compaixão. 
E, numa hora como essas, rezem 
pela nossa sociedade - indepen- 
dente da sua religião, se você sonha 
por um mundo melhor, peça por ele. 
Hoje, teremos mais um manifesto 
nas ruas, este dia 11 dejulho o Bra- 
sil inteiro estará unido por mais um 
ato nacional que deve levar milhares 
de brasileiros a gritar pelo direito de 
todos. Sugiro aos manifestantes e 
aos organizadores que façam um 
minuto de silêncio em respeito ao 
luto pelo professor Iron. que sempre 
esteve presente nos movimentos 
organizados pela juventude de Im- 
peratriz. Que a morte do professor 
sirva para que saibamos exigir mais 
segurança para a nossa cidade. Gri- 
temos por paz! 
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►CASO PROFESSOR IRON 

Polícia ainda nio tem pista dos assassinos 
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Os assassinos dispararam contra Iron quatro tiros nas costas e dois na cabeça 

Antônio Pinheiro 

Ainda é grande o mistério sobre os as- 
sassinos do professor Iron Vasconce- 
los. O crime ocorreu na madrugada de 

ontem (10) quando o mesmo, em companhia 
da esposa, estava chegando à residência em 
uma moto na Rua Brasil, entre rua Y e Corio- 
lano Milhomem, bairro Nova Imperatriz. Ironil- 
son Ferreira Vasconcelos, de 38 anos, estava 
retornando de um show católico no Parque de 
Exposições. 

Iron e a esposa tinham descido da moto 
quando dois homens em uma moto Titan preta 
se aproximaram. Um deles, que estava na ga- 
rupa. desceu e começou a efetuar tiros contra 
o professor que, mesmo alvejado nas costas, 
conseguiu correr dois metros, vindo a cair na 
calçada ao lado de sua residência. O assassi- 
no se aproximou da vítima e efetuou dois tiros 
no rosto de Iron, que morreu no local. A esposa 
saiu correndo e. ao retornar, viu o marido já 
sem vida. 

Várias viaturas da Policia Militar chegaram 
ao local e fizeram diversas rondas, mas não 
conseguiram prender os suspeitos. Moradores 
do edifício que fica próximo à residência infor- 
maram à policia que viram uma moto Biz bran- 

ca saindo do local (sentido ao Senai). Outros 
moradores já informaram que viram uma moto 
Titan preta que, em seguida, teria retornado 
sentido Avenida Bernado Sayão. 

A perícia esteve no local, onde constatou 
duas perfurações no rosto e quatro nas costas 
de Iron. Próximo ao corpo e em frente à resi- 
dência, a perícia localizou dois projéteis. Iron 
fazia parte da comissão da Igreja Católica que 
organizava as caravanas de jovens para a Jor- 
nada Mundial da Juventude, que acontece no 
Rio de Janeiro. Ele também era professor de 
artes em várias escolas particulares. 

O assassinato de Iron Vasconcelos está 
sendo investigado pela Delegacia do 2o Dis- 
trito Policial, que tem como titular o delegado 
Carlos Alberto Brasil. No período da manhã, 
investigadores e o delegado Brasil estiveram 
no edifício para ver as imagens de uma câme- 
ra que fica na entrada do estacionamento do 
prédio, sendo direcionada para o local onde 
aconteceu o crime, a menos de trinta metros, 
mas as imagens não foram gravadas. A polícia 
irá solicitar imagens de residências próximas 
de onde aconteceu o assassinato. No período 
da tarde, o delegado Brasil ouviu uma cunha- 
da de '-^n A esposa não foi ouvida devido ao 
estado emocional em que se encontrava. 

Caso Gessé: 

Audiência é adiada novamente 

Hyana Reis 

A audiência de instrução e julgamento de 
Gessé Filho, marcada para a manhã desta 
quarta-feira (10), foi adiada pela segunda vez 
por pedido dos advogados de defesa do réu. 
A nova audiência está marcada para o dia 23 
deste mês (terça-feira), às 14h, no Fórum Hen- 
rique de La Roque. 

A audiência deveria ter sido realizada no 
dia 18 do mês passado, mas foi adiada em 
função de atraso do juiz Weliton Carvalho, titu- 
lar da 3a Vara Criminal, que na ocasião respon- 
dia por outra vara. A audiência foi remarcada 
para ontem (10), onde foi novamente adiada. 

O promotor Joaquim Ribeiro, titular da 6a 

Promotoria Criminal e representante do Mi- 
nistério Público nesse caso, solicitou que o 
acusado seja submetido a júri popular por três 
tentativas de homicídio, cujas vitimas foram 
Rebecca Eduardo da Silva, Davison de Jesus 
Almeida e Caio Rehbein Santos, bem como 
por fraude processual, por mentir durante o 
depoimento. Na ocasião, a juiza responsável 
pela 3a Vara Criminal. Suely Oliveira Santos, 
deveria dar um parecer quanto a esse pedido. 

Cerca de 7 testemunhas foram convoca- 
das para a audiência, mas nenhuma foi ou- 
vida. Entre eles, Rogério Alves Lima, pai de 
Rogerinho, que morreu em 2008, vitima de 
acidente causado por Gessé Filho. 

Rogério Alves Lima foi solicitado para falar 

sobre o caso de seu filho. "A pedido da promo- 
toria fui solicitado para ser ouvido e dar meu 
depoimento sobre o primeiro caso, do me filho, 
e colaborar ainda mais com a acusação, para 
que seja feito justiça nos dois casos", afirmou. 
Porém, ele não ficou satisfeito com o segundo 
adiamento e espera que Gessé Filho seja jul- 
gado em breve; "Há muito tempo esperamos 
uma resolução da Justiça quanto aos dois ca- 
sos. Só queremos justiça", ressaltou. 

Em defesa do acusado, os advogados 
de Gessé Filho afirmam que vão argumentar 
á Justiça que o acusado não deve ser con- 
denado por homicídio, já que a fatalidade foi 
um acidente. "A acusação é equivocada, pois 
é baseada em uma tentativa de homicídio, 
quando foi apenas um acidente provado por 
um laudo pericial. Nós esperamos que o juiz, 
dentro das provas apresentadas, veja que não 
houve homicídio e nem tentativa", argumentou 
o advogado Leandro Santos. 

O caso- Gessé Filho é acusado de atrope- 
lar intencionalmente os estudantes Deivison 
de Jesus Almeida. Caio Santos e a acadêmi- 
ca de Medicina Rebecca Eduardo da Silva, 
na madrugada do dia 27 de janeiro deste ano, 
quando saiam de uma boate na rua Coronel 
Manoel Bandeira, no Centro. A estudante fra- 
turou a bacia e sofreu traumatismo encefálico. 
Gessé está preso desde o dia 2 de fevereiro 
por crime doloso, quando há a intenção de 
matar. 

População se despede do professor 

Ironilson Ferreira Yasconce^s 
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Familiares, amigos e conhecidos foram até a igreja dar o último adeus a Iron 

Welbert Queiroz 

Durante toda a quarta-feira (10), a popula- 
ção de Imperatriz se solidarizou e compare- 
ceu ao velório de Ironilson Ferreira Vascon- 
celos. mais conhecido como Iron, velado na 
Igreja Nossa senhora do Perpétuo Socorro. A 
sensação de quem estava na Igreja para se 
despedir de Iron era de inconformidade com a 
tragédia ocorrida. 

Dorielton Pereira, amigo de infância de 
Iron, o definia como animado, dedicado, ale- 
gre e feliz. "É triste a forma que ele partiu, 
pois ele é querido por todos, não só em Im- 
peratriz, mas em toda Região Tocantina e do 
Pará. Queremos mais consciência com rela- 
ção à violência em Imperatriz. Precisamos de 
mais políticas públicas para que isso não volte 
a acontecer na cidade. A questão é mesmo 
da falta de segurança em si", e ainda lembrou 
emocionado: "Sou amigo de infância dele, 
desde quando comecei a dar meus primeiros 
passos". 

Iron era uma pessoa muito conhecida em 
Imperatriz. Foi professor em várias escolas 
particulares, dentre elas, Delta, Santa Teresi- 
nha e Fest. "A cidade e os amigos estão todos 

perplexos com o acontecido, com essa forma 
brutal e violenta, pela pessoa que era o Iron: 
uma pessoa de paz. uma pessoa que transmi- 
tia essa alegria no espaço que ele trabalhava 
e entre os amigos. Até agora, não entendemos 
muito bem e queremos solução para mais um 
caso de violência na cidade", pediu sua com- 
panheira de trabalho, Eró Cunha, mais conhe- 
cida como Palhaça Laranjinha. 

O corpo de Iron. "o nariz vermelho", será 
sepultado hoje (11) pela manhã no cemitério 
Campo da Saudade. A comoção nas redes 
sociais é enorme por parte de amigos, alunos 
e população em geral que o conheciam ou 
passaram a conhecer sua história. 

A Secretaria de Estado de Segurança Pú- 
blica (SSP) informa que a 10a Delegacia Re- 
gional de Policia Civil já iniciou as investiga- 
ções para apurar o assassinato do professor 
Ironilson Ferreira. As investigações seguem 
em sigilo. A Polícia Judiciária está levantando 
a motivação do crime a fim de elucidar o caso, 
que chocou os moradores da cidade. 

"O meu maior objetivo é passar uma 
mensagem boa, para que reflitam sobre o 
dom da vida", Iron Vasconcelos. 

Homens são presos acusados de receptação 

e alteração de chassi de caminhões 

Antônio Pinheiro 

Dois homens foram presos no final da 
tarde de terça-feira (09) pela Policia Militar e 
pelo Serviço de Inteligência da PM e entre- 
gues no Plantão Central da Regional de Se- 
gurança. Carlos Humberto da Costa e Jairo 
Sarros Feitosa foram autuados em flagrante 
por receptação e adulteração de chassi. Eles 
se encontram presos em celas separadas, na 
Delegacia Regional de Segurança. 

No período da manhã, os delegados regio- 
nais Assis Ramos e Fabiano, juntamente com 
investigadores, estiveram no local, na Avenida 
da Liberdade, bairro Parque Amazonas, onde 
foram encontrados um trator, uma carreta, 
um caminhâo-pipa, uma caçamba, dois cami- 
nhões, uma cabine de uma Hilux e uma carga 
de produto inflamável. 

Antes de encontrar estes automóveis, o 
Serviço de Inteligência localizou um trator em 
uma chácara na Vila Conceição, de proprieda- 
de de Fortunato Policarpo de Sousa, vulgo Ce- 
ará. Ele também foi conduzido para a regional, 
mas na condição de testemunha. Segundo a 
policia, o trator tinha sido furtado de uma ce- 
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Foto: Divulgação 

râmica no povoado Bela Vista (TO). O mesmo 
já foi entregue ao proprietário. A caçamba teria 
sido furtada em São Luis. Já o trator e o cami- 
nhão- pipa tinham sido furtados em Itaguatins. 
A carreta foi furtada na cidade de Marabá. 

Peritos do ICRIM e investigadores continu- 
am fazendo levantamento nos veículos para 
identificar os proprietários dos mesmos. Se- 
gundo investigações da policia, há menos de 
um mês o local foi alugado. 

Secretário de Segurança reforça policiamento para desarticular atentado contra autoridades municipais 

Uma hora e meia depois de o prefeito 
Sebastião Madeira ter anunciado à impren- 
sa a rescisão do contrato de transporte co- 
letivo urbano de Imperatriz firmado com a 
Viação Branca do Leste Ltda., a conhecida 
VBL, um comportamento suspeito, prota- 
gonizado por dois estranhos que pilotavam 
uma motocicleta, despertou o Sistema de 

Segurança do Estado. 
Duas autoridades municipais, vincula- 

das ao primeiro escalão do governo Madei- 
ra, estariam na alça de mira da pistolagem. 
Ao saber do episódio, o prefeito Madeira 
conversou, imediatamente, por telefone 
com o Secretário de Estado da Segurança 
Pública, Aloizio Mendes, e, na seqüência, 

com o comandante da Polícia Militar. 
O serviço de inteligência do gabinete 

do Secretário de Segurança iniciou inves- 
tigação, que poderá, nas próximas horas, 
dependendo das circunstâncias, realizar 
a prisão de assassinos de aluguel, con- 
tratados para empreitada mortal. 

Imagens de câmeras de segurança já 

foram requisitadas, enquanto a segurança 
pessoal dos potenciais alvos foi reforçada 
pela PM e pelo serviço velado da Polícia 
Militar. Há conjecturas que informam que 
o atentado é resultado de um consórcio 
criminoso de gente descontente com a 
postura de alguns secretários do prefeito 
Madeira. 
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"Fui muito pressionado para isso", diz prefeito 

um 

Além da rescisão contratual, a VBL terá como sansão uma multa de 25% sobre o valor do contrato 

Janaina Amorim 

A Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) 
tem 20 dias para contratar, em regime 
emergencial, uma empresa para explorar 

o transporte público urbano de Imperatriz. A in- 
formação foi dada durante o anúncio da rescisão 
do contrato da prefeitura com a Viação Branca 
do Leste (VBL) - empresa detentora de 70% da 
concessão do transporte coletivo municipal. 

Durante a coletiva de imprensa, na manhã 
de ontem, quarta-feira (10), o prefeito Sebastião 
Madeira falou sobre a pressão sofrida para a to- 
mada da decisão. "Fui muito pressionado para 
isso", afirmou. "Não é uma decisão fácil. É uma 
empresa que ganhou uma licitação de 20 anos. 
Mas, levando em conta o interesse público, a 
nossa decisão é pelo rompimento do contrato", 
acrescentou. 

Conforme o prefeito, a notificação da con- 
cessionária deve ser feita de forma imediata. 
Em seguida, todos os serviços da empresa se- 
rão suspensos em Imperatriz. O jornal tentou 
contato com a VBL para saber do recebimento 
da notificação, porém não havia ninguém na di- 
retoria para falar sobre o assunto. 

Madeira garantiu a continuidade do serviço 
de transporte público durante o período entre a 
contratação emergencial e a notificação. "Esta- 
mos providenciando uma nova empresa para 
substituir a VBL, inicialmente em caráter precá- 
rio, e abrir o processo de licitação para contratar 
em caráter definitivo. O município está tomando 
todas as providências para que não fique um 
único dia sem transporte em Imperatriz". 

Além da rescisão contratual, segundo o pa- 
recer da Procuradoria Geral do Município, a VBL 
terá como sansão uma multa de 25% sobre o 
valor do contrato e suspenção do direito de par- 
ticipar de licitação pública. A procuradoria solici- 
tou ainda a Setran que em 30 dias seja enviado 
à Câmara Municipal de Imperatriz um projeto de 
lei criando todas as linhas de Imperatriz. 

A noticia foi comemorada pelos membros 
do grupo Fora VBL. "Fora VBL, o povo não é 
mais besta não", comentou o internauta Bruno 
Rocha. Outros continuam apreensivos. "Só vou 
acreditar que esta nova empresa (temporária) 

não é do mesmo dono da VBL, depois que ver o 
nome dela e fazer várias e várias pesquisas na 
internet", postou o internauta Gabriel Fortaleza. 

Madeira disse que não será permitido o uso 
dos ônibus da VBL por uma outra empresa. 
"Não há a menor chance de uma nova empre- 
sa usar os ônibus da VBL. Nessa contratação 
emergencial. nós não vamos permitir. Terá que 
ser uma empresa totalmente desvinculada, com 
novos ônibus". 

Retrospectiva - Antes de ter o contrato 
reincidido, a VBL já foi notificada várias vezes. 
A Procuradoria Geral do Município solicitou em 
dezembro, com um prazo de 30 dias, o cumpri- 
mento dos horários e itinerários. Outra deter- 
minação era o reparo dos veículos com neces- 
sidade de conserto. Para isso, o limite era de 
dois meses. A concessionária deveria também, 
em 90 dias, adquirir 100 novos ônibus. Todos 
os prazos terminaram e as determinações não 
foram cumpridas. 

Em janeiro, um grupo no facebook foi criado 
- o Fora VBL. O objetivo era discutir as ques- 
tões do transporte público na cidade. A popula- 
ção aderiu e, em 1o de março, os internautas 
foram às ruas pedir o rompimento do contrato. 
Para uma das lideres do grupo, Brenda Herênio, 
o movimento teve participação fundamental no 
desfecho. "A organização da pauta, o foco da 
luta, partiu do movimento. Já lutávamos antes 
de São Paulo, Rio e etc. A onda de manifesta- 
ção nacional ajudou, mas aqui já existia. A luta 
foi legitima, por isso agregou a sociedade em 
peso", avaliou. 

No mês passado, o Ministério Público (MP). 
por meio da Promotoria do Consumidor, ingres- 
sou com uma Ação Civil Pública solicitando 
o rompimento do contrato da prefeitura com 
a prestadora de serviço, além do pagamento 
R$71.140.000 pelo dano moral coletivo cau- 
sado pela empresa à população de Imperatriz. 
No inquérito foram encontradas treze violações 
ao contrato, como descumprimento de horário 
e de itinerário. A ação foi julgada pela Vara da 
Fazenda Pública de Imperatriz, sob a responsa- 
bilidade da juíza Ana Lucrécia Sodré Reis, que 
acatou ao pedido do MP. 

Alunos da Rede Municipal recebem 

carteiras estudantis gratuitas 

Os alunos da Escola Municipal Presidente 
Costa e Silva, Nova Imperatriz, receberão nes- 
ta quinta-feira (11) carteiras estudantis confec- 
cionadas gratuitamente. A ação, de iniciativa 
da Secretaria Municipal de Juventude (Sejuv) 
em parceria com a União Municipal dos Es- 
tudantes Secundaristas (Umes), faz parte do 
calendário festivo desenvolvido pela Prefeitura 
de Imperatriz durante todo o mês de julho. 

De acordo com o titular da Sejuv. Rômu- 
lo Costa, nessa remessa serão entregues 75 
carteiras estudantis, mas o projeto contempla 
a todos os estudantes da rede pública no mu- 
nicípio. "Nosso objetivo é confeccionar a quan- 
tidade mínima de 1.610 carteirinhas, que sim- 
boliza os 161 anos de Imperatriz multiplicados 
por 10. Hoje, às 16 horas, será feita a entrega 
simbólica na escola que reuniu o maior núme- 
ro de fichas de solicitação, no caso a Escola 
Costa e Silva". 

Sobre o processo, Rômulo explica que 
a aquisição individual da carteirinha de estu- 
dante custaria ao jovem o valor de R$ 12, mas 
que, pela parceria entre Sejuv, Umes e esco- 
las, o único gasto necessário é a fotografia 3x4 
e a cópia dos documentos pessoais. "Nossa 
equipe visitou todas as escolas que trabalham 
com o ensino fundamental maior (6o ao 9o 

ano), que reúne a faixa etária mais ativa, onde 
distribuímos os formulários para que os alunos 
solicitassem a assinatura da direção da escola 
e declaração de matricula e a foto". 

Para os interessados em adquirir a car- 
teira de estudante gratuita, ele informa que 
as solicitações podem ser entregues na 
sede da Sejuv, que funciona em uma das 
salas do Estádio Municipal Frei Epifânio em 
horário comercial. "Os alunos que ainda não 
fizeram sua solicitação e que tenham inte- 
resse em adquirir a carteirinha podem nos 
procurar na sede da Sejuv para preencher o 
formulário e entregar a foto juntamente com 
a declaração da escola". 

Benefícios - A Carteira de Identificação 
Estudantil é o documento que reconhece os 
alunos matriculados em estabelecimentos 
credenciados pelo Ministério da Educação 
(MEC). Além disso, ela garante o pagamento 
de meia-entrada em shows, salas de cinema e 
eventos culturais e esportivos em geral. Tam- 
bém concedem descontos aos portadores do 
documento estabelecimentos comerciais va- 
riados, de lojas de informática a clinicas médi- 
cas e agências de turismo, dentre outros. [Da 
ASCOM] 

Custo da nova empresa de limpeza urbana é 

de R$ 2 milhões por mês ao município 

Janaina Amorim 

A questão econômica foi o principal ar- 
gumento usado pela Prefeitura de Imperatriz 
para contratar a Limp Fort. "Quando não re- 
novamos o contrato com a Marquise, foi pela 
mesma comoção popular que tem hoje em 
relação à VBL. Não atendia mais a cidade e 
nós contratamos a Limp Fort emergencial- 
mente. Depois de ter aberto o processo lici- 
tatório, a própria l^imp Fort ganhou porque 
os preços eram mais baixos", disse o prefei- 
to Sebastião Torres Madeira. 

De acordo com ele. o contrato com a em- 
presa rendeu uma economia ao cofre mu- 
nicipal de, em média, R$ 200 mil por mês. 
Segundo o prefeito, o valor pago à antiga 
prestadora de serviço (a Marquise) era em 
torno de R$ 700 mil. No entanto, no último 
dia 2. foi publicado no Diário Oficial do Ma- 
ranhão o edital de contratação, por 180 dias, 
da Brasmar Construção e Incorporações 
para a execução de limpeza urbana no valor 
de mais de R$ 14 milhões, ou seja, mais de 

R$ 2 milhões por mês. "A cidade não pode 
ficar sem o serviço de limpeza pública", dis- 
se o prefeito. 

Sobre a vigência do contrato, que é até 
dezembro de 2013, Madeira alegou a pos- 
sibilidade de rescisão, caso a licitação seja 
concluída. "Se ele [processo licitatório] for 
concluído antes dos 180 dias, nós vamos 
contratar a empresa que ganhar. Você tem 
que ter prazo para cumprir todas as etapas 
de um processo licitatório, que é comple- 
xo", garantiu. "Vamos supor que eu dê só o 
prazo de 90 dias. Terminado o prazo, ainda 
não tendo encerrado, eu vou lançar outro 
edital?", acrescentou. Ele disse que se hou- 
ver a ruptura do contrato emergencial com a 
Brasmar. não haverá custo para o município. 

A respeito da nova prestadora de servi- 
ço de limpeza urbana de Imperatriz ser da 
construção civil, ele disse que o de recolhi- 
mento de lixo é outro ramo do empreendi- 
mento. Madeira informou ainda que o edital 
de licitação para contratação definitiva já foi 
enviado para publicação. 

Reunião define participantes da 

Conferência Estadual de Igualdade Racial 

Mí! 
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A reunião aconteceu na tarde dessa quarta-feira (10) 

Representantes da sociedade civil e po- 
der público reuniram-se na tarde desta quar- 
ta-feira (10) no auditório da escola Dorgival 
Pinheiro de Sousa com o intuito de analisar o 
documento base (Regulamento e Regimento 
interno) da Conferência Estadual e realizar a 
escolha de 5 delegados para participarem da 
Conferência Estadual de Igualdade Racial, 
que acontece nos dias 14,15,16 de agosto 
em São Luís. 

Na ocasião, os participantes debateram 
assuntos de esfera étnico-social. Dentre as 
pautas da reunião, destaca-se a promoção 
de políticas de enfrentamento ao racismo e 
de igualdade como fator fundamental á de- 
mocracia. 

"A cor da pele é um fator determinante 
no quesito desigualdade. Não distante disso. 
Imperatriz, assim como todo o Brasil, ainda 

necessita de evolução nas políticas de en- 
frentamento à desigualdade racial", Doralice 
de Assunção, representante do Centro de 
Cultura Negro Cosme. 

O estudante Rubens Chaves diz que se a 
desigualdade é algo que convive diariamen- 
te e que o afrodescendente só necessita de 
respeito. "Sou negro e convivo diariamente 
com o preconceito, seja na escola ou fora 
dela. O Brasil é um país com uma grande 
maioria de mestiços, isso não devia aconte- 
cer nos dias atuais. A nação precisa de edu- 
cação e orientação", completa. 

O prazo de envio dos nomes e documen- 
tação dos delegados para a organização da 
Conferência Estadual vai até 25 de julho. O 
tema do evento este ano será "Democracia e 
desenvolvimento: por um Brasil afirmativo". 
(Dominuto) 
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Entidades discutem regularização das dragas 
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2° leilão da Comitiva da Amizade 

comercializa A9 animais 

Apenas uma parte dos empreendedores compareceu na reunião 

Welbert Queiroz 

O Departamento Nacional de Produ- 
ção Mineral (DNPM), a Secretaria 
de Meio Ambiente de Imperatriz e o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (1BAMA) se 
reuniram, na manhã dessa quarta-feira (10), 
com os empresários responsáveis pela ex- 
tração mineral no rio Tocantins para traça- 
rem um plano que objetive a Regularização 
da Atividade Mineral em Imperatriz. 

Segundo José Cleto de Vasconcelos, se- 
cretário de Planejamento Urbano e Meio Am- 
biente (SEPLUMA), Imperatriz possui mais 
de 20 empreendedores que realizam essa 
atividade de extração, mas que alguns ainda 
trabalham de forma irregular. "Estamos ten- 
tando conseguir subsídios e orientações aos 
nossos empresários e dizer que a natureza 
foi feita para servir ao homem, mas que deve 
servir com racionalidade, com o mínimo de 
degradação possível. Os empresários estão 
cobrando essas explicações, já temos alguns 
resultados e vamos discutir essas ações nos 
próximos encontros, falta apenas decidir da- 
tas", afirmou. 

Só no ano passado, os fiscais da Mari- 
nha fizeram quase mil abordagens no rio e 
chegaram a autuar 12 proprietários de dra- 
gas por irregularidades na documentação da 
embarcação, do condutor ou pela ausência 
de itens de segurança. 

"A motivação para esta reunião foi a po- 
pular, as diversas denúncias e movimentos 
feitos com relação aos danos causados à 
mineração irregular e à motivação legal, 
pois já estivemos aqui no ano passado e 
fizemos a paralisação que ocasionou, in- 

clusive, algumas prisões futuras pela ati- 
vidade ilegal. Essa movimentação não vai 
parar, continuaremos atuando na região 
até que seja totalmente a atividade mineral 
aqui", garante Fernando Duailibe, superin- 
tendente do DNPM. 

Por outro lado, Dione Alves da Silva, o 
empresário da empresa Vale do Sol, diz que 
a reunião foi importante, mas que outras 
questões pertinentes devem ser abordadas. 
"A reunião foi positiva, principalmente por 
estarem presentes o IBAMA e o DNPM, in- 
formando quais as empresas que estão regu- 
larizadas na cidade e deram a oportunidade 
para quem quiser se regularizar. Porém, eu 
digo que deve-se ter uma fiscalização mais 
forte por parte do município, não só na ques- 
tão da dragagem, mas também por parte das 
empresas que trabalham com a areia, porque 
estão causando realmente dificuldade para 
população de Imperatriz. As ruas estão sujas 
de areias, além dessas caçambas que fazem 
essa movimentação sem lona; então cabe a 
prefeitura, por meio da Licença de Operação 
(LO), regulamentar todas as obrigações que 
as empresas devem cumprir". 

Para finalizar, Fernando Duailibe esclare- 
ceu. "Nós estamos aqui fazendo um trabalho 
de agregação de todos os agentes para que 
a gente encontre soluções para regularizar a 
atividade e evitar que ela seja feita por pes- 
soas que não têm a sua devida legalização. 
E também evitar que ela seja feita em locais 
impróprios, porque a própria legislação am- 
biental já não permite isso. Tivemos uma reu- 
nião hoje com toda a área de mineração do 
município de Imperatriz e avançamos nesse 
projeto de procurar regularização da ativida- 
de mineral". 

A música agitada marcava o início do 
2a Leilão Comitiva da Amizade, realizado 
nesta terça-feira, 09, no Tartesal Rafael Al- 
meida Ribeiro, nas instalações do Parque 
de Exposições Lourenço Vieira da Silva. 
Foram comercializados, ao todo, 49 lotes 
de eqüinos, todos já montados e adestra- 
dos. 

Durante o evento, um dos organizado- 
res sempre pedia para falar sobre o animal 
apresentado. "Esse ai é da melhor raça". "A 
formação genética dele é da melhor quali- 
dade". "A raça dessa égua é a mais promis- 
sora para cavalos de montaria", dizia. Após 
o seu comentário, sem exceção, os valores 
lançados sobre o animal aumentavam. 

Este foi o segundo leilão de animais 
que aconteceu durante a programação 
da Expoimp, organizado pela Comitiva da 
Amizade, que engloba as fazendas Agro- 
pecuária Vale do Mutum, Liliane Agropecu- 
ária, Fazenda Monte Cristo, Haras Ipane- 
ma e Rancho Barramas. 

A comitiva conta ainda com a Fazenda 
Guarapari, Fazenda Mato do Meio, Fazen- 
das Reunidas Bola Branca, Rancho Borsoi, 
Fazenda Panorama, Rancho Cangussu, 
Rancho Coração Amigo e o fazendeiro Al- 
berto Pontes Mariano Carneiro. 

O resultado do leilão só será divulgado 
ao final da feira, junto com o valor total dos 
sete leilões. Está marcado para hoje, no 
mesmo local, o 3° Leilão Nelore, produzido 
pela Fazenda Vale do Mutum, às 20h. 

BBS 
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Realização - O evento acontece entre 
os dias 6 e 14 de julho, com o apoio do 
Governo do Estado do Maranhão, Prefei- 
tura Municipal, Banco do Brasil, Banco do 
Nordeste, Sebrae e Fribal Frigorífico. 

Nota de Pesar 

Fabíano Yusuf lamenta morte de Iron Vasconcelos 

Imperatriz- Fabiano Yusuf recebeu ontem, com imensa tristeza, a noticia do falecimento do 
professor Iron Vasconcelos, que foi brutalmente assassinato nas primeiras horas da madruga- 
da desta quarta-feira (10) ao chegará porta de sua residência na Rua Brasil, no bairro Nova 
Imperatriz, quando foi surpreendido pelos criminosos que vinham em sua perseguição. 

Fabiano Yusuf se irmana aos familiares enlutados e diz que a cidade de Imperatriz está de 
luto. O professor de artes era uma pessoa que tinha os imperatrizenses como se fossem sua 
família. Iron era professor e ator, levava a arte e alegria para as crianças. O tio Iron, como as 
crianças chamavam, deixa o legado na arte cênica de Imperatriz. Iron foi professor dos colégios 
Delta, Santa Teresinha e Fest. 

Fabiano Yusuf pede à polícia e à Justiça que este crime tenha a elucidação o mais rápido, 
para dar uma resposta a nossa sociedade de que os crimes não ficam impune. 

S®í9| s, 

(Perfil publicado no dia 17 de Maio de 2013) 

"O meu maior objetivo é passar uma mensagem boa, para que reflitam sobre o dom da vida e a importância de comemorar". 

Iron Vasconcelos (Em Memória) 

Hyana Reis 

Seja fim de semana ou feriado, ele precisa estar sempre 
de bem com a vida, pois, para desempenhar esta função, não 
pode haver tempo ruim. As travessuras e brincadeiras fazem 
parte da rotina. Ao som do tradicional "parabéns" e de roupas 
espalhafatosas, Iron Vasconcelos faz a alegria de todo tipo 
de festa: infantil, casamento, formaturas e até de idosos. 

"Eu sempre gostei de arte, de atuar, participava de 
grupos da igreja, encenava evangelho. Então fui buscan- 
do cada vez mais me especializar. Mas eu era muito tí- 
mido, então eu criei um personagem, o Tio Iron, cabelo, 
jeito de vestir, de falar", conta o animador de festa. 

O personagem busca trazer um diferencial para as ani- 
mações de festa. "Na cidade já tinha muita gente que fa- 
zia animação de festa, então eu não podia apresentar a 
mesma coisa. O meu estiloé mais a poesia, o imaginário. 
Utilizo muito a música. Bamboê s, giz de cera e corda 
també m são ferramentas do meu trabalho, mas apenas 
como uma carta na manga". 

No curso de Pedagogia, ele encontrou uma maneira de 
aprimorar sua arte. "Nessa busca para me encontrar, procu- 
rei um curso superior que me desse suporte, e este curso 
foi Pedagogia. Foi quando eu senti um potencial teórico, e a 

ludicidade se transformou na minha maior ferramenta". 
Então, o animador de festas se transformou também em 

professor: "Nas horas vagas eu sou professor, mas sou 
mais animador", brinca Iron. Ele uniu as duas profissões 
para fazer sua arte: "Nas animações busco levar um parte de 
educação. Por meio da poesia, das músicas, tento trazer ale- 
gria natural. O meu maior objetivo é passar uma mensagem 
boa, para que reflitam sobre o dom da vida e a importância de 
comemorar", garante. 

Mas nem tudo são sorrisos e alegria na profissão de ani- 
mador de festa. "A maior dificuldade é a valorização, por 
exemplo: se contrata tudo dentro de uma festa e, por últi- 
mo, o animador. E quando diz o preço, sempre acha caro, 
pede mais barato. Então nossa luta é pelo reconheci- 
mento, pois nós vamos a uma festa para passar uma boa 
mensagem". 

Ele também já passou por situações constrangedoras: 
"Uma vez, eu fui animar uma festa infantil, mas o local tinha 
o nome parecido, então eu entrei em um evento de 70 anos. 
Entrei fazendo piada, batendo palma, falando poesia e então 
descobri que não era festa de criança. Agradeci e, de lá, sai 
à procura do local que poderia ser a festa", conta aos risos. 
Mesmo nas dificuldades, Iron Vasconcelos garante que tudo 
vale a pena. 

 - 
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E a Carmen continua com a super promoção, com descontos em toda a loja que vão 

até 50%!!! Tá valendo muito a pena conferir! Peças lindíssimas, muito animal print, 

as botas mais que perfeitas para essa semana de Exposição que vai começar. 

Carmen Steffens 

dkm> 

Carlos Miele sempre acreditou em lançar novos talentos. As primeiras campanhas de 
Gisele Bündchen e Isabeli Fontana foram para M.Officer. e também Thairine Garcia, a 
mais nova revelação internacional brasileira que, aos 15 anos, fará a quarta campa- 
nha para Miele. Outras modelos que também começaram nas campanhas de desig- 
ner transcenderam o mundo da moda e se tornaram atrizes, como Fernanda Lima, 
Ana Paula Arósio e Sophie Charlotte. 

Os concursos de modelos da M.Officer revelaram inúmeras tops, e agora, em 3 de 
julho, Miele lança o Concurso 'M.OFFICER Look do Dia', com um objetivo diferente: 
revelar talentos da moda. A madrinha do concurso é Camila Coutinho, do blog Garo- 

tas Estúpidas, único brasileiro indicado pela Vogue Paris como um dos 45 blogs de 
estilo que valem o clique e o 4o lugar entre os 100 blogs de moda mais influentes do 
mundo no ranking de 2013 do site SignatureO. 

0 vencedor da final recebe o prêmio de R$35.000 em peças da marca! 
Blogueiras, fashionistas e meninas da cidade e região, vamos começar a vestir os 
looks e postar no Face da M.OFFICER oficial! Essa não dá para perder, não é?! 
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AV. GEIÚLIO VARGAS, 

560, FRACA DE FÁTIMA 

FONE: (99) 3523-3645 

TOCANTINS SHOPPING 

FONE: (99) 3525-7238 



      ^   , 

ENLACE MATRIMONIAL DE 

KÁTIA E MICHAEL 

O amor uniu Kátia Carvalho e Michael David Andrade. Ela é assistente social e ele, engenheiro de produção. Eles do filhos de 

Raimundo Carvalho e Maria Ivone Oliveira Carvalho; e Fredolino Alves Andrade e Maria Lúcia Andrade. O casamento foi realizado 

na última sexta-feira no Restaurante Cabana do Sol. 
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www.coquelel, com. br/jo oos 
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DROGARIA IMPERATRIZ (R. CORIOLANO MILHOMEM, 1433-CENTRO) 

DROGARIA SAÚDE (RUA DUQUE DE CAXIAS, 620A-SANTA RITA) 

DROGARIA FARMABEM (RUA FLORIANO PEIXOTO, 727 -N.IMP) 

www.coqueld.com.bryjogos 

CMZADINHft 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Respostas desta cruzadlnha na próxima edição 
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Pão de Ontem 

O menininho chegou na padaria e perguntou para o padeiro: 

— Moço, tem pão de ontem? 

— Tem sim! 

— Bem feito, quem mandou fazer muito! 

Devagar Quebra Molas 

Um português estava de carro quando viu uma placa que dizia: "Deva- 
gar Quebra Molas". Acelerou bastante passou pelo quebra molas e destruiu 
todo o carro. 

Saiu do carro, foi até a placa e escreveu: "Rápido também quebra". 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo. 17h45 - Ben assume o prejuízo que Anita causou na loja, e 
ela fica encantada. Martin presenteia Vera pela mudança e afirma 
ainda ser apaixonado por Anita. Giovana comemora seu show de 
estreia na festa de Flaviana. Vítor faz sucesso no vôlei da rua. 
Ben percebe que não tem dinheiro para arcar com o prejuízo e 
decide escapar da loja. No meio da fuga, Ben encontra com Anita, 
e os dois correm juntos. Ben protege Anita e consegue despistar 
os seguranças da loja usando as habilidades de salto que apren- 
deu praticando le parkour. Anita fica admirada com Ben. Giovana 
convence Guilherme a tocar com ela no show e pede que Clara 
vá à apresentação. Maura invade a casa de Vera para procurar 
pistas contra a vizinha. Ornar mostra a Ronaldo um cartaz à pro- 
cura de Fulano, o cachorro que sua família adotou. Vítor acerta 
uma bola na moto de Murilâo e pede ajuda a Paulino para esca- 
par da fúria do rapaz. Sidney recolhe apostas para sua disputa de 
skate com Júnior. Paulino e Vitor seguem Sidney e Júnior. Maura 
ouve a conversa de Vera e Ronaldo sobre a inevitável devolu- 
ção de Fulano aos reais donos, mas confunde tudo o que dizem. 
Abelardo procura mulheres para a festa do Rei do Rum. Giovana 
mente para João Luiz, pai de Guilherme, para convencê-lo a dei- 

xar o filho sair com ela no dia do show. Murilào sofre um acidente 
de moto ao perseguir Vítor. Ben vai ao encontro de Anita. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Ester entrega a pasta com os documentos a Isa- 
bel, para que Alberto não a veja. Isabel aconselha Cassiano a 
recolocar os documentos em seu lugar, antes que Dionísio per- 
ceba sua falta. Amaralina discute com Duque e afirma que não 
queria que ele fosse seu avô. Duque conta a Olívia que Amaralina 
já sabe que é sua neta. Guiomar se oferece para ajudar Duque 
a encontrar Amaralina. Duque faz as pazes com Amaralina e lhe 
presenteia com um carro. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Amora insulta Giane, que a enfrenta. Bento flagra 
Glória discutindo com Wilson. Verônica não consegue resistir a 
Érico. Vinny pede para ficar com Renata. Wlson ameaça Bento 
por mexer no jardim que foi de Lívia. Giane decide fazer seu book 
com Caio. Natan tira fotos com Brunetty. Mel decide contar onde 
Bárbara está para Sueli Pedrosa, em troca de uma entrevista 
com Lara. Glória decide não contar a verdade para Bento. Brenda 

tenta convencer Perácio a continuar falsificando quadros. Maurí- 
cio exige que Fabinho desminta os boatos que espalhou sobre 
Amora. Érico torce para se encontrar novamente com Verônica/ 
Palmira. Giane posa para Caio. Malu afirma que convencerá Ben- 
to a fazer a campanha com ela. Perácio vê Rosemere e Nelson. 
Mel difama Amora em sua entrevista para Lara. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Bruno conversa com Paulinha, e Paloma chora, 
emocionada. Márcia fala para Valdirene que vai se casar com Atí- 
lio/Gentil. Gigi pede para Pilar pagar suas dívidas. Aline reclama 
por César não ter dado um cartão de crédito para ela. Pilar pede 
para o marido falar com Gigi sobre o cheque que ela recebeu de 
Atílio. Laerte colhe os óvulos de Amarilys para fertilização. Pa- 
loma decide deixar Bruno visitar Paulinha. Alejandra convence 
Ninho a aceitar as exigências de Paloma para conquistar Pau- 
linha. César estranha o nome com que Atílio assinou o cheque 
que deu a Gigi. Atílio/Gentil vai com Márcia, Valdirene e Carlito a 
uma casa de forró. Nicole passa mal, e Thales a leva para casa. 
Leila convence o namorado a apressar o pedido de casamento a 
Nicole. Patrícia e Michel comemoram o inicio do namoro. 

T Aries 21-03/19-04 
Você se abre para os contatos sociais e para 
novas vivências, especialmente afetivas, neste 
momento em que Lua e Vênus continuam asso- 
ciados em sua área de prazeres. Use seu charme 
e criatividade para estimular o convívio! 

b Touro 20-04/20-05 
Sua vida familiar e doméstica continua em foco, 
pois Lua e Vênus ainda estão harmonizados em 
sua quarta casa. Mude o visual da casa, deslo- 
que as mobílias, circule a energia em seu lar. Cul- 
tive o bem estar dentro de casa! 

Gemeos 21-05 / 21-06 
Você chama as atenções com seu magnetismo 
e sensualidade. Lua e Vênus ainda harmonizam 
sua terceira casa e favorecem o trabalho e a vida 
pessoal. Aproveite seu poder de articulação para 
unir-se a pessoas do seu interesse! 

2 Câncer 22-06 / 22-07 
Que tal promover o bem estar, seja para si ou 
para as pessoas que você gosta? Lua e Vênus 
continuam em sua segunda casa estimulando 
essa harmonia, mas alertam para as limitações 
financeiras. Não gaste desnecessariamente! 

Leão 23-07/22-08 
Sua presença se destaca diante dos grupos, pois 
Lua e Vênus continuam harmonizando seu signo. 
Você se sente mais confiante e consciente de seu 
talento, o que favorece as conquistar. Vá em bus- 
ca de seus interesses! 

TH? Virgem 23-08/22-09 
Seu alto-astral continua estimulado pela associa- 
ção Lua-Vênus em sua área de crise. Ainda que 
não consiga resolver todos os problemas imedia- 
tamente, tenha paciência e mantenha a positivi- 
dade. Procure não se estressar! 

Libra 23-09/22-10 
Curta as atividades de lazer em grupo, pois a 
conjunção Lua-Vênus em sua área de amizades 
fortalece a fraternidade. Mas cuidado para não 
ficar emocionalmente dependente dos outros. Se 
estiver só, busque atividades prazerosas! 

"% Escorpião 23-10/21-11 
Com criatividade e habilidade você lida com as 
mais variadas situações no trabalho, pois Lua 
e Vênus ainda estimulam sua área profissional. 
Cuidado para não exagerar no perfeccionismo. 
Trabalhe com mais prazer e alegria! 

Sagitário 22-11/21-12 
Seus estudos tendem a lhe render momentos 
prazerosos, neste dia em que a conjunção Lua- 
-Vênus continua em sua nona casa. Use a intui- 
ção para expandir os horizontes e dê vazão à 
imaginação. Mas atenção às metas e prazos! 

VS Capricórnio 22-12 /19-01 
O bom entendimento com os mais próximos é ga- 
rantido pela conjunção Lua-Vênus, que continua 
harmonizando sua oitava casa. Você inspira as 
pessoas com suas ações cheias de autoconfian- 
ça. Mas não seja impositiva, dialogue! 

^Aquário 20-01/18-02 
Momento de sinergia em seus relacionamentos 
afetivos. Lua e Vênus permanecem em sua sé- 
tima casa, lhe estimulando a viver plenamente o 
amor, mas sem se esquecer das obrigações prá- 
ticas. Não seja tão controladora! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você percebe melhor o que precisa melhorar no 
cotidiano, e suas parcerias ganham um impulso 
com a permanência da conjunção Lua-Vênus em 
sua sexta casa. Cuide da saúde e do visual, e 
deixe seu lar mais aconchegante! 
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"Quando vão limpar a piscina, eles jogam litros de água pelo cano bem no canto da rua. A água se acumula 
e escorre pelo quarteirão inteiro", afirma uma funcionária que trabalha próximo ao local. 

ê BmamP 

A voz da comunidade 

e 

Água que escorre de piscina acumula 

na rua e causa transtorno 

Hyana Reis 

ÍÍO luxo que leva ao lixo" é como pode ser 
definida a denúncia do "Qual é a bronca?" 
de hoje (11), que reclama que a água da 

piscina de uma academia no centro da cidade 
estaria escorrendo para o meio da rua. Essa 
água se acumula no meio-fio e se estende por 
todo quarteirão, trazendo sujeira e incômodo. 

De acordo com uma funcionária que tra- 
balha próximo ao local, essa situação está 
sendo vivida há meses: "Já tem, pelo menos, 
uns 5 meses que vivemos isso, pois, quando 
vão limpar a piscina, eles jogam litros de água 
pelo cano bem no canto da rua. A água se 
acumula e escorre pelo quarteirão inteiro". 

Ela ainda reclama que a água atrai sujei- 
ra; "Enche de folhas que ninguém consegue 
tirar, e, para piorar, as pessoas sempre en- 
chem o meio-fio de lixo; assim fica impos- 
sível. é lama e sujeira". A situação acaba 
afastando os clientes, de acordo com ela: 
"Não tem quem consiga encostar aqui sem 
pôr os pés na água imunda. Isso acaba com 
a imagem do nosso estabelecimento, que 
não tem culpa". 

A funcionária conta que os piores dias são 
quando é feita a manutenção e limpeza da 
piscina. "Quando finalmente a água tá secan- 
do, eles fazem a limpeza e jogam mais litros 
de água. Isso é um absurdo", reclama. 

O local também é preferência dos moto- 
ristas que precisam estacionar pelas localida- 
des, e a água acumulada acaba incomodan- 
do. "Temos poucos lugares para estacionar 
aqui, e nos vemos obrigados a parar no meio 
desse aguaceiro todo. É realmente muito in- 
cômodo, não só para nós, mas acredito que 
para todos que passam por aqui", reclama o 
motorista Rogério Sousa. 

Por ironia do destino (ou não), a situação 
ocorre bem em frente à prefeitura. E o moto- 
rista acredita que isso seja a prova do desca- 
so do poder público: "Se em frente à prefei- 
tura um local privado faz isso com as ruas, 
imagine nos bairros como está a situação. É 
um descaso total com a população". 

A reportagem tentou entrar em contato 
com o responsável pelo local, mas no horário 
ninguém foi encontrado para prestar esclare- 
cimento. Já a prefeitura informou que a situa- 
ção é responsabilidade da empresa. 
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Os carros são obrigados a estacionarem no meio do aguaceiro 
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A água da piscina escorre por um cano e acumula no meio-fio 
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A água atrai sujeira 

csf^i DIREITOS DO ÇONSUMIDOR # çP> M 

Empresa aérea é condenada a devolver 90% do valor de passagem 

Sentença homologada pela 3a Vara do Juizado Espe- 
cial Central de Campo Grande julgou parcialmente proce- 
dente o pedido ajuizado por L.M.C. contra uma empresa 
aérea, condenada a devolver 90% do que foi pago pela 
autora referente à compra de passagem. Já o pedido de 
danos morais e devolução em dobro do dinheiro foi julgado 
improcedente. 

A autora narra nos autos que, por motivo de saúde, 
informou antecipadamente à empresa ré que não poderia 
viajar na data combinada e, assim, foi informada que po- 
deria usar as passagens no prazo de até um ano. L.M.C. 
também acrescenta que as passagens foram compradas 
no dia 8 de abril de 2011 com um único localizador. 

No entanto, alega que quando tentou remarcar as pas- 
sagens, a empresa lhe comunicou que, para cada passa- 
geiro. foi gerado um localizador diferente e que, por serem 
passagens com preços promocionais, o cancelamento do 

embarque gerou descontos de taxas. 
Assim, afirma que a ré deixou de disponibilizar as pas- 

sagens e que teria apenas um crédito inferior a R$ 600. 
Desse modo, a autora requereu que a mesma devolva em 
dobro o valor pago pela compra das quatro passagens aé- 
reas, além de indenização por danos morais, em razão do 
desrespeito que foi tratada pela empresa. 

Em contestação, a ré afirma que não é possível devolver 
em dobro o valor pago pelas passagens, pois a autora não 
fez o pagamento devido das mesmas. Aduz que também 
não existe a possibilidade do reembolso integral e que é 
legal a cobrança de multas e taxas pela desistência. Por 
fim, narra que. na hora da compra dos bilhetes, a autora 
concordou com todos os termos do contrato, inclusive com 
o pagamento da multa. 

Conforme a sentença, "não provou a ré quais foram os 
prejuízos que sofreu a justificarem um desconto equivalente 

a mais da metade do preço pago pela passagem. Relem- 
bro, por oportuno, que nos casos de cancelamento feitos 
pela empresa ré, sem qualquer justificativa ao consumidor, 
o mesmo desconto não ocorre". 

De acordo com a sentença, "deve a ré devolver para a 
autora o valor pago pelas passagens descontando apenas 
10% sobre o preço da mesma. O pedido puro e simples de 
devolução em dobro improcede. A autora adquiriu e pagou 
as passagens por livre e espontânea vontade, não houve 
cobrança extrajudicial e pagamentos indevidos". 

Com relação aos danos morais requeridos pela autora, 
"o bom nome da autora, sua imagem perante a sociedade 
não foram afetados, apesar de ser uma situação compreen- 
sivelmente frustrante e desagradável. Com efeito, os pedi- 
dos de devolução em dobro da quantia devidamente paga e 
já devolvida para a demandante, assim como o de repara- 
ção por danos morais, devem ser julgados improcedentes". 
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►"MINHA CASA, MINHA VIDA" 

Secretário prestigia sorteio em Caxias 

O secretário de Estado de Infraestrutura, 
Luis Fernando Silva, representando 
a governadora Roseana Sarney, par- 

ticipou da cerimônia de sorteio de casas do 
"Programa Minha, Casa Minha Vida", no fim 
da tarde dessa terça-feira (9), em Caxias. O 
evento ocorreu na área do Residencial San- 
ta Teresinha e foram sorteadas 448 unidades 
dentro da iniciativa, que é desenvolvida pelo 
Governo Federal, por meio do Ministério das 
Cidades e Caixa Econômica, em parceria com 
o Governo do Estado. 

Na ocasião, o secretário lembrou que o 
governo realizou serviços de infraestrutura, 
como o de pavimentação na área onde o re- 
sidencial foi construído. "Os moradores rece- 
berão casas com excelente padrão e acaba- 
mento de primeira qualidade. Além disso, a 
avenida de acesso e as ruas do conjunto fo- 
ram asfaltadas numa ação do governo estadu- 
al, para garantir melhor qualidade de vida para 
os moradores, que também já vão contar com 
energia elétrica e sistema de abastecimento 
de água. A mudança será para melhor na vida 
de todos", declarou Luis Fernando Silva. 

Também presentes ao ato, o superinten- 
dente regional da Caixa, Hélio Luiz Duranti; os 
secretários de Estado de Direitos Humanos, 
Assistência Social e Cidadania, Luiza Oliveira: 
de Assuntos Políticos e de Cidades e Desen- 
volvimento Urbano, Hildo Rocha; e lideranças 
políticas e comunitárias da região. O Progra- 
ma "Minha Casa. Minha Vida" tem como obje- 
tivo reduzir o déficit habitacional no pais, por 
meio da construção de residências para famí- 
lias com renda baixa. 

Na cerimônia, o secretário Luis Fernando 
ressaltou as ações do Governo do Estado na 
região, como a construção do Hospital de Alta 
Complexidade, mais uma unidade do Progra- 
ma Saúde é Vida. Além disso, falou também 
dos serviços já realizados e que estão em 
andamento nos municípios de São João do 
Sóter, Aldeias Altas. Afonso Cunha, Coelho 

Neto. Buriti e Duque Bacelar. 

Assistência 
A secretária de Direitos Humanos. Lui- 

za Oliveira, destacou o trabalho conjunto de 
equipes da assistência social da Sedihc, do 
município e dos conselhos municipais. "O go- 
verno, por intermédio da Sedihc, garantiu todo 
o apoio de mobilização e logística para priori- 
dade de atendimento das demandas de pes- 
soas que têm vulnerabilidade mais acentuada, 
como as que têm deficiência e necessitam de 
moradia. Tudo para assegurar os direitos de 
todos os maranhenses à moradia digna", res- 
saltou. 

O secretário de Estado de Cidades e De- 
senvolvimento Urbano e de Assuntos Políti- 
cos, Hildo Rocha, destacou ação conjunta dos 
governos federal e estadual. "Muitas dessas 
famílias pagam aluguel muito caro e com o 
'Minha Casa, Minha Vida' vão ter maior tran- 
qüilidade com prestações baixas, em torno de 
R$ 25,00", afirmou. 

O superintendente da Caixa, Hélio Luiz 
Duranti, agradeceu o apoio do governo. "Fi- 
cou um espaço ainda mais bonito graças à 
parceria do Governo do Estado, que garantiu 
a beleza com ruas pavimentadas e o acesso 
facilitado com asfalto para quem entra no con- 
junto", assinalou. 

Emoção 
Na hora do sorteio, o choro se misturou 

ao riso quando Daniele Cristina Vaz Ferreira 
ouviu seu nome. "Estou muito feliz e emocio- 
nada. Eu preciso demais dessa casa e agora 
terei onde morar com meus filhos", observou. 

A mesma emoção foi sentida por Raimun- 
da Nonata Santos Sousa, mãe de três filhos, 
que declarou a alegria de ter a casa própria. 
"Estou chorando, mas é de felicidade por ter 
ganho a minha moradia. Minha vida e dos 
meus filhos vai mudar", disse. 

"Casa nova, vida nova. É bom demais. Eu 
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Secretário Luis Fernando destacou parceria entre governos Federal e do Estado no "Minha Casa, Minha Vida 

moro de favor e estou feliz demais. Só tenho 
a agradecer por esse sonho realizado", disse 
Lia Caroline Brito Araújo, também contempla- 
da no sorteio. 

As casas do Residencial Santa Teresinha 
possuem sala, dois quartos, cozinha, banhei- 
ro e área de serviço. As portas e janelas têm 

peitoril de mármore; o banheiro tem basculan- 
tes e revestimento de azulejos, assim como a 
cozinha. O valor investido em cada residência 
foi aproximadamente de R$ 36 mil. O conjun- 
to, que fica na Avenida Desembargadora Ma- 
dalena Serejo, no bairro Pirajá, também dis- 
porá de Centro Comunitário e Posto Policial. 

Governo do Estado entrega U3 títulos de terra 

e 333 DAPs a agricultores na Região Tocantina 
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Secretário Fernando Fialho entrega DAP para agricultora familiar no povoado Floresta, em Santa Luzia 

Um total de 143 famílias maranhenses da 
Região Tocantina. que viviam na condição de 
posseiras, foram contempladas no início desta 
semana com Títulos de Domínio Individual, o 
que lhes garantiu definitivamente a posse das 
terras onde residem. O ato de entrega foi rea- 
lizado pelo titular da Secretaria do Desenvol- 
vimento Social e Agricultura Familiar (Sedes), 
Fernando Fialho, e pelo presidente do Instituto 
de Colonização e Terras do Maranhão (Iter- 
ma), Luiz Alfredo Fonseca. 

Desta vez, os Títulos de Domínio emiti- 
dos pelo Governo do Estado foram concedi- 
dos a agricultores familiares nos municípios 
de Açailândia (69 Títulos), Bom Jesus das 
Selvas (20). Buriticupu (27) e Santa Luzia do 
Maranhão {27). Também foram entregues 333 
Declarações de Aptidão ao Programa Nacio- 
nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(DAPs do Pronaf) a produtores de Bom Jesus 
das Selvas (56), Buriticupu (87) e Santa Luzia 
do Maranhão (190). 

A família do agricultor Delcides Rodrigues 
Lima, 66 anos. foi uma das beneficiadas com 
o Título de Domínio Individual. Vivendo há 
quatro décadas de forma irregular numa área 
da Gleba Bambu, no povoado Córrego Novo, 
em Açailândia, Seu Delcides agora é dono de 
200 hectares de terra, onde já tem uma pe- 
quena plantação de milho e feijão e criação 
de animais. "A nossa terra prometida, enfim, 
chegou", disse ele, fazendo alusão a uma pas- 
sagem bíblica. 

Segundo o secretário Fernando Fialho, 
as certidões concedidas são essenciais para 
proporcionar dignidade ao homem do campo, 
pois, além de garantirem o acesso às políticas 
públicas como o Programa Minha Casa Minha 
Vida Rural, Garantia Safra, aquisição de sis- 
temas simplificados de abastecimento d'água 
e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
garantem ainda ao agricultor familiar linhas es- 
peciais de crédito rural para todas as etapas 
de sua produção. 

"Agora, ninguém mais aqui será chama- 
do de posseiro, ocupante ou grileiro, mas sim 
proprietário da terra, e podem produzir e viver 
tranqüilo com suas famílias", disse Fernando 
Fialho. O secretário informou ainda que só 

no ano passado foram concedidas titulações 
de mais de 80 mil hectares de terra e que a 
perspectiva é superar essa marca este ano. "A 
agricultura familiar é uma prioridade do Gover- 
no do Estado", ressaltou ele. 

Francisca Silva Araújo, 71 anos, foi uma 
das contempladas com o Titulo de Domínio 
Individual e também com a DAPs, em Buriticu- 
pu. A agricultora, que vive com sua família no 
Assentamento Sagrima há mais de 30 anos, 
era só contentamento ao dizer que agora ad- 
quiriu a segurança que sempre desejou. "Ti- 
nha medo de tomarem a terra onde vivo, mas 
agora me sinto até com mais de vontade de 
trabalhar e produzir", frisou Francisca Araújo. 

O presidente do Instituto de Terra e Coloni- 
zação do Maranhão (Iterma), Luiz Alfredo Fon- 
seca, informou que as Declarações de Aptidão 
ao Pronaf (DAPs) são concedidas a produto- 
res familiares assentados da reforma agrária, 
agricultores familiares com renda anual de até 
R$ 10 mil e produtores que ganham entre R$ 
10 mil e R$ 160 mil por ano. 

"São documentos de extrema importância, 
pois até então os agricultores tinham apenas 
a posse da área, mas agora têm legitimidade, 
posse e domínio da terra onde vivem", frisou 
Luiz Alfredo. Ele ressaltou ainda que a maior 
dificuldade dessas pessoas era ter acesso ao 
crédito, problema que não terão mais agora a 
partir do momento que recebem as Declara- 
ções de Aptidão ao Pronaf (DAPs). 

Presente ao ato de entrega dos Títulos e 
DAPs. o prefeito de Buriticupu, José Gomes 
Rodrigues, enfatizou que o momento repre- 
sentava um marco para o município, que é es- 
sencialmente agrícola. "Essas pessoas viviam 
à margem do crédito rural, agora conquistaram 
não apenas a segurança de viver legalmente 
em suas terras, como também o direito ao 
acesso a linhas especiais de financiamento, 
para progredirem com sua produção", disse o 
prefeito. 

No povoado Floresta, no município de San- 
ta Luzia, também participaram da entrega de 
DAPs para os agricultores familiares, o prefei- 
to Veronildo Tavares dos Santos, a deputada 
estadual Vianey Bringel, vereadores e repre- 
sentantes de entidades e associações. 
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ECONOMIA 

Mantega faz apelo para o Congresso 

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, fez 
na terça-feira (9) um apelo para que os parla- 
mentares não aprovem propostas que resultem 
em aumento de gastos públicos. Em reunião com 
o presidente da Câmara dos Deputados, Henri- 
que Eduardo Alves (PMDB-RN), Mantega pediu 
que o equilíbrio fiscal fosse preservado. 

"O ministro, de maneira muito ponderada, fez 
um apelo para que ocorra um severo controle 
dos gastos, sobretudo nesta hora em que o pais 
quer ser muito rigoroso do ponto de vista fiscal. 
Esse tema, eu compreendi", declarou o deputado 
ao sair do encontro. 

De acordo com Alves, o Congresso é parcei- 
ro do governo na manutenção da responsabilida- 
de fiscal. Segundo ele, os deputados vão com- 
preender a necessidade de que o corte adicional 
no Orçamento Geral da União, que deverá ser 

Emprego na indústria tem queda de 0,5% de abril para maio 

anunciado nos próximos dias, afete cerca de R$ 
7 bilhões em emendas parlamentares. O presi- 
dente da Câmara, no entanto, pediu que o gover- 
no explique melhor ao Congresso os motivos do 
novo contingendamento (bloqueio). 

"[O corte de emendas] depende da explica- 
ção. da motivação. O Congresso quer ser parcei- 
ro nessas preocupações com o equilíbrio fiscal. 
Não haverá problema [em cortar emendas], mas 
tem de ser estabelecido um diálogo franco, aber- 
to, transparente e verdadeiro", declarop Alves. 

Em uma hora e meia de encontro, Alves e 
Mantega discutiram a proposta que introduz o 
Orçamento impositivo - que não pode ser cor- 
tado pelo governo - e a renegociação da divida 
dos estados e dos municípios. O presidente da 
Câmara esdareceu ao ministro que o orçamento 
impositivo valerá apenas para projetos prioritá- 

rios aprovados na Lei de Diretrizes Orçamentá- 
rias (LDO). 

"Houve versões de que o Orçamento impo- 
sitivo induiria apenas emendas parlamentares 
aleatórias e até de que abrangeria todo o Orça- 
mento. Vim aqui esdarecer que a proposta vale 
apenas para projetos prioritários do governo, co- 
locados na LDO", explicou Henrique Alves. 

Apesar de ter confirmado que a revisão da 
divida dos estados e dos municípios com a União 
tenha sido discutida, o presidente da Câmara 
não informou se houve avanços em relação ao 
tema. Há dois meses, o governo retirou da Câ- 
mara o projeto de lei complementar que altera o 
indexador da divida das prefeituras e dos gover- 
nos estaduais porque os deputados incluíram um 
dispositivo que reduz até 45% os débitos com a 
União, que não foi aceito pela equipe econômica. 
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O emprego na indústria brasileira recuou 
0,5% em maio deste ano, em relação ao mês 
anterior. É a primeira queda do indicador, que 
havia apresentado estabilidade nos dois primei- 
ros meses do ano, com leve alta de 0,2% em 
março e estabilidade em abril. Os dados são da 
Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salá- 
rio (Rimes), divulgada ontem (10) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Na comparação com maio de 2012, a que- 
da foi ainda maior (-0,7%). No acumulado do 
ano, o recuo chega a 0,8%. Nos últimos 12 
meses, o emprego industrial tem uma queda 

acumulada de 1.3%. 
Entre os 18 setores industriais pesquisados, 

nove tiveram queda no pessoal ocupado, na 
comparação de maio deste ano com o mesmo 
período do ano passado. As principais ativida- 
des responsáveis pelas quedas foram a de cal- 
çados e couro (-6,5%), a de máquinas e equi- 
pamentos (-3.3%), outros produtos da indústria 
de transformação (-4,4%), a de máquinas e 
aparelhos eletroeletrônicos e de comunicações 
(-3.5%) e a de vestuário (-2,5%). 

Setores como alimentos e bebidas, com au- 
mento de 2,4% no emprego, e borracha e plás- 

tico, com alta de 2.7%, evitaram uma redução 
maior do indicador de maio de 2012 para maio 
deste ano. As horas pagas também tiveram 
queda nos quatro tipos de comparação: -0,7% 
em relação a abril deste ano, -0,1% em relação 
a maio de 2012, -1% no acumulado do ano e 
-1.6% no acumulado dos 12 meses. 

Por outro lado, no entanto, de acordo com a 
pesquisa do IBGE, houve aumentos da folha de 
pagamento real de 1.7% na comparação com 
abril deste ano, de 5,8% na comparação com 
maio de 2012, de 2,8% no acumulado do ano e 
de 3,9% no acumulado dos últimos 12 meses. 

EDUCAÇÃO 

Deputados federais aprovam mcia-entrada para jovens carentes 

A Câmara dos Deputados aprovou nesta 
terça-feira (9) projeto de lei que institui o Esta- 
tuto da Juventude, que estabelece direitos para 
jovens entre 15 e 29 anos. O projeto, que segue 
agora para sanção ou veto presidencial, garante 
a meia-entrada em eventos culturais e esportivos 
de todo o pais para jovens de baixa renda e estu- 
dantes, além de prever meia-passagem em trans- 
porte interestadual. 

Pelo texto, terá direito a meia-entrada em 
eventos de lazer e desportivos os estudantes 
que comprovarem matricula em instituição de 
ensino com o uso de carteirinha expedida "prefe- 
rencialmente" pela Associação Nacional de Pós- 
-Graduandos, pela União Nacional dos Estudan- 
tes (UNE), pela União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (Ubes) e por entidades estudantis 
estaduais e municipais filiadas a essas organiza- 
ções nacionais. 

O projeto define que o pagamento de meia- 
-entrada vale para jovens de famílias com renda 
mensal de até dois salários mínimos. As regras 
do Estatuto da Juventude não se estendem aos 
jogos da Copa do Mundo de 2014 nem às Olimpí- 

adas de 2016, cujas entradas (incluindo as vendi- 
das com desconto) são reguladas pela Lei Geral 
da Copa. 

Para ter acesso ao direito, as famílias dos 
jovens carentes devem estar registradas no Ca- 
dastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico). A proposta limita a conces- 
são do benefício da meia-entrada a 40% do total 
de ingressos disponíveis para cada evento. 

O texto prevê ainda a garantia de direitos 
básicos aos jovens, como acesso à educação, à 
profissionalização, ao trabalho e à renda. 

Meia-passagem 
Os deputados federais alteraram o texto 

aprovado no Senado em relação à quantidade de 
vagas que as empresas de transporte deveriam 
reservar para os estudantes. A versão avalizada 
pelos senadores garantia duas vagas gratuitas 
para jovens de baixa renda e outras duas vagas 
com desconto de 50% para jovens carentes. 

A relatora da proposta na Câmara, deputada 
Manuela D'Âvila (PCdoB-RS), restabeleceu o 
texto aprovado pela Câmara em 2011, que prevê 

que o direito à meia-passagem no transporte in- 
terestadual a todos os estudantes entre 15 e 19 
anos, "independentemente da finalidade da via- 
gem". Com isso, não haverá limite de vagas. 

"Entendemos que o mecanismo adotado pelo 
Senado à meia-passagem dificultará o atendi- 
mento da necessidade de transporte do grande 
contingente de estudantes que se deslocam entre 
a casa e a escola, em especial, naqueles municí- 
pios próximos a divisas interestaduais", argumen- 
to a parlamentar gaúcha. 

O Estatuto da Juventude foi aprovado pela 
Câmara em novembro de 2011, mas o texto foi 
alterado no Senado. Por isso, retornou para ava- 
liação dos deputados. A relatora também incluiu 
no projeto aprovado pelo Senado um parágrafo 
especificando que o desconto da meia-passagem 
será custeado "exclusivamente" por recursos or- 
çamentários, e não por tarifas. 

"Este dispositivo é imprescindível para evitar 
que o custeio do desconto seja financiado por 
subsidio cruzado, encarecendo a tarifa do trans- 
porte, o que seria um contrassenso", defendeu 
Manuela D'Ávila em seu relatório. 

Royalties do pré-sal renderão R$ 2 bí à educação em 20U 

A regra aprovada na última terça-feira (2) pelo Se- 
nado para distribuir recursos dos royalties e participa- 
ção especial da produção de petróleo garantirá à edu- 
cação ao menos R$ 2 bilhões por ano a partir de 2014, 
contando apenas os recursos que cabem á União na 
arrecadação. A estimativa foi feita pela liderança do 
governo no Senado, cujo relatório foi aprovado na úl- 
tima terça (2) e agora segue para votação na Câmara 
dos Deputados, antes de ir à sanção para virar lei. 

O texto substitutivo do projeto de lei, de autoria do 
senador Eduardo Braga (PMDB-AM), líder do governo 
no Senado, estabelece que metade dos recursos arre- 
cadados pela União sobre contratos de produção de 
petróleo anteriores a 2013, que já rendem royalties da 
camada pré-sal pelo regime de concessão, deve ser 
destinada exclusivamente para a educação. 

Além dos R$ 2 bilhões que devem ser diretamen- 
te direcionados à área, o governo calcula que outros 
R$ 2 bi deverão ser aplicados no Fundo Social, um 
tipo de poupança formada por recursos que a União 
recebe na produção do petróleo da camada pré-sal. 
Pelo texto do Senado, o capital principal desse fundo 
será preservado e somente seus rendimentos finan- 
ceiros serão usados, sendo 75% deles para a educa- 

ção e 25% para a saúde. 
"O que temos de conaeto são R$ 4 bilhões, [R$ 

2 bilhões] que vão direto para educação e outros R$ 
2 bilhões para o fundo. E rendimentos a partir desse 
fundo vão tanto para a saúde quanto para a educa- 
ção", diz Braga. 

As estimativas são baseadas na arrecadação dos 
três campos de exploração do pré-sal em funciona- 
mento atualmente - complexo Parque das Baleias 
(ES). Sapinhoá (SP) e Lula (SP). 

No ano passado, o governo federal desembolsou, 
no total. R$ 94 bilhões na educação e. neste ano. a 
previsão é que os gastos e investimentos na área so- 
mem R$ 98,8 bilhões, segundo o Ministério da Edu- 
cação. Em 2011, todo o investimento do pais na área 
eqüivalia a 6,1% do Produto Interno Bruto; o governo 
almeja alcançar investimento de 10% do PIB. 

Segundo o secretário de Gás e Petróleo do Mi- 
nistério de Minas e Energia, Marco Antônio Martins 
Almeida, como ainda não existe exploração e produ- 
ção de petróleo com contratos futuros, não é possível 
precisar o montante que será arrecadado. 

"Do futuro, estamos destinando 100% dos royai- 
lies da União para esse conjunto, que é 75% para 

educação e 25% para saúde", declara Almeida. 
Outra regra aprovada pelo Senado prevê que. 

para os contratos futuros, a proposta aprovada no 
Senado, que possui o aval do governo, destina a to- 
talidade dos recursos do governo federal para saúde 
e educação, sem obrigar que estados e municípios 
cumpram a mesma determinação. 

Nos contratos já em vigor, que destinam royalties 
principalmente para estados produtores como Rio de 
Janeiro e Espirito, o relator também obrigou somente 
a União a realizar destinações fixas para a educação 
e a saúde, evitando, assim, risco de judidalização do 
tema. 

Apesar de não obrigar estados a aplicarem em 
saúde e em educação, a proposta de Eduardo Braga 
prevê que a União dê prioridade às unidades federa- 
tivas e municípios que sigam a determinação válida 
para o governo federal. 

"Nós no Congresso não podemos invadir a com- 
petência de orçamento do recurso ordinário do orça- 
mento dos estados. Então, estabelecemos que os es- 
tados que aderirem à aplicação especifica, de acordo 
com o que a União está propondo, receberão priorita- 
riamente os recursos da União", diz Braga. 
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BRASIL VAI RECRUTAR 400 
VOLUNTÁRIOS PARA TESTAR 

EFICÁCIA DE REMÉDIO 

O uso do remédio para ajudar a pre- 
venir a infecçâo pelo vírus HIV, conhecida 
como terapia pré-expcJção, começará a 
ser testado no pais a partir de agosto. A 
pesquisa é coordenada pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), com a partici- 
pação da Faculdade de Medicina da Uni- 
versidade de São Paulo e do Centro de 
Referência e Treinamento DST-Aids, da 
Secretaria de Saúde do estado. Os pes- 
quisadores vão acompanhar, por um ano, 
400 voluntários homens que fazem sexo 
com homens e travestis. 

O medicamento a ser testado será o 
Truvada. O uso dele como estratégia de 
prevenção já foi demonstrado pelo estudo 
internacional Iniciativa de Profiiaxia Pré- 
-Exposição (iPrEx), do qual o Brasil fez 
parte. Nos Estados Unidos, o uso preven- 
tivo do comprimido é aprovado. No Brasil, 
é permitido somente para o tratamento da 
doença - não é adotado como preventivo. 

"O objetivo é oferecer o medicamen- 
to para as populações mais vulneráveis 
a adquirir o HIV", explica a infectologista 
Brenda Hoagland, coordenadora do pro- 
jeto na Fiocruz. Ela diz que é necessário 
fazer um estudo demonstrativo para que o 
uso da pílula como prevenção seja autori- 
zado no pais. 

De acordo com a pesquisa iPrEx, a 
utilização diária do Truvada por homens 
saudáveis, que fazem sexo com homens, 
reduziu de 43% a 92% a infecção pelo 
vírus, dependendo da adesão da pessoa 
ao tratamento. O estudo avaliou 2.499 ho- 
mens sem o HIV. 

Entretanto, a infectologista ressal- 
ta que o remédio não substitui o uso de 
preservativos e não tem ação sobre as 
demais doenças sexualmente transmissí- 
veis. "O remédio é uma proteção adicional 
para aquelas pessoas com alto risco de 
adquirir o HIV que. por alguma razão, [a 
proteção] falha com o uso do preserva- 
tivo. A gente não estimula o não uso do 
preservativo e nem estamos substituindo 
o uso do preservativo pelo comprimido", 
explica. 

A pesquisa terá início com o recruta- 
mento dos voluntários. No total, serão 400 
voluntários, sendo 200 no Rio de Janeiro 
e 200 em São Paulo. O perfil buscado é 
homem com mais de 18 anos, sem o ví- 
rus HIV e que faz sexo com homens ou 
travestis. 

De acordo com o infectologista e es- 
pecialista em pesquisa clinica da Univer- 
sidade Estadual Paulista (Unesp). Alexan- 
dre Naime Barbosa, os estudos sobre a 
prevenção e cura do vírus HIV têm alcan- 
çado resultados animadores no mundo. 
Atualmente, há pesquisas de vacinas te- 
rapêuticas e preventivas. 

A vacina terapêutica estimula o orga- 
nismo de um indivíduo infectado pelo HIV 
a montar uma resposta imunológica con- 
tra o vírus. Pesquisa feita pela Universida- 
de de Barcelona conseguiu demonstrar o 
controle temporário do vírus com a vacina. 

"A vacina conseguiu fazer com que os 
indivíduos ficassem, pelo menos um ano, 
sem ter que tomar os remédios. O que, 
às vezes, pode ser útil em um cenário em 
que o indivíduo esteja tendo muitos efei- 
tos colaterais, por exemplo. Isso pode ser 
para o futuro, uma estratégia a ser ado- 
tada". 

Um tipo de vacina preventiva foi testa- 
do na Tailândia. "Ela [a vacina] conseguiu 
cerca de 40% de proteção em um ano, em 
uma população de altíssimo risco - prin- 
cipalmente homens que fazem sexo com 
outros homens, e profissionais do sexo. 
Isso durante um ano. Ela mostrou que tem 
uma eficácia não tão ampla [40%] em re- 
lação à prevenção do HIV Esse é o resul- 
tado mais conhecido", detalhou Barbosa. 

Em outra pesquisa sobre o tratamento 
do HIV, foram divulgados em junho casos 
de dois pacientes com o vírus. Eles foram 
submetidos ao transplante de medula ós- 
sea e alcançaram a "cura funcional", situ- 
ação em que os níveis do vírus no sangue 
caem e são incapazes de desencadear 
sintomas. 
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Spider quer revanche ainda este ano 

Silva t Weldman II pode acontecer no final deste ano 

As especulações sobre uma revanche entre 
Anderson Silva e Chris Weidman eòtão fer- 

vendo. O presidente do UFC, Dana White, já ha- 
via garantido que a luta aconteceria, mas Spider 
ainda não confirmou publicamente seu desejo 
de realizar a revanche. Segundo White, o evento 
seria provavelmente no início do ano que vem. 
Mas, de acordo com o site americano "Mmafi- 
ghting.com", Anderson Silva prefere realizar a 
luta o quanto antes. 

O site informa que fontes muito próximas ao 
ex-campeão afirmaram que Spider nunca este- 

ve tão motivado para fazer uma luta e espera 
realizá-la ainda este ano. As fontes, que preferi- 
ram se manterem no anonimato, disseram que o 
brasileiro ainda brincou sobre fazer a revanche 
já na semana que vem. 

Numa exibição polêmica, Anderson Silva 
perdeu seu cinturão para Chris Weidman no 
UFC 162, no último sábado. Os fãs estão muito 
ansiosos para reverem este confronto, com uma 
atuação diferente do ex-campeão. A espera ago- 
ra fica por conta de um anúncio oficial do UFC ou 
do próprio Spider. 

Corrida! Clubes têm só mais 9 dias para 

fechar com reforços do exterior 

O tempo está passando e os clubes bra- 
sileiros têm exatos 9 dias para contratarem 
jogadores que atuam fora do país. A janela 
para entrada de peças importadas no fute- 
bol nacional termina no dia 20 de julho. Por 
isso. a tendência nos próximos dias é que a 
corrida por reforços de peso aumente. 

Quem tem pressa e tem dado passos 
largos é o Santos. O Peixe está negocian- 
do com o Milan para repatriar Robinho. Os 
santistas estão com bala na agulha, já que 
negociaram Neymar, Felipe Anderson e Ra- 
fael. O Milan quer cerca de R$ 23 milhões 
e o time brasileiro já está próximo de um 
acerto com o atacante, que diminuiu a pe- 
dida salarial inicial. 

O atacante Nilmar, diante da possibili- 
dade da saída de Leandro Damião, é um 
dos sonhos de consumo do Internacional. 
A nova tentativa de repatriar o jogador, atu- 
almente no Al Rayyan, ainda está nas con- 
versas iniciais, mas o clube reconhece a 
dificuldade. Júlio Baptista esteve em pauta, 
mas ficou distante por pedir um salário alto. 

O Flamengo está atrás de matéria-prima 
que está em ação no Velho Continente. O 
objetivo é reforçar a defesa com Leandro 
Castán. O Rubro-Negro já tem acordo com 
o defensor, cuja contratação foi pedida por 
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Mano Menezes. Mas a Roma, que diz não 
ter sido procurada oficialmente pelo Fia. 
está endurecendo e não está disposta a 
negociar o jogador. 

Tem gente que tentou, mas já tirou o 
time do campo das negociações. O Cruzei- 
ro, por exemplo, foi atrás do volante argenti- 
no Fernando Gago, do Valencia. Mas ouviu 
um "não" como resposta do meio-campista, 
que quer voltar ao seu clube de origem: o 
Boca Juniors. Mas o nome de Felipe Melo 
ainda passa pelos corredores do clube. O 
volante é da Juventus e chegou a ser son- 
dado pelo Flamengo, mas o Rubro-Negro 
não topou pelo alto valor. 

Campeonato Brasileiro despenca em 

ranking mundial de média de público 

O Campeonato Brasileiro continua com di- 
ficuldade em atrair o torcedor para os estádios. 
Com 800 mil espectadores a menos que o total 
de 2011, a edição 2012 do torneio foi ultrapassa- 
da por campeonatos de países com muito menos 
tradição no futebol, como Rússia, Turquia, Ucrâ- 
nia e Austrália, segundo levantamento da Pluri 
Consultoria. 

Foram 12.971 torcedores por jogo do Bra- 
sileirâo no último ano. Média que deixa o país 
apenas na 18a colocação do ranking mundial 
do levantamento da consultoria. Estados Uni- 
dos e China permanecem bem à frente, em 8o 

e 9o, com 18.845 e 18.740 pessoas por partida, 
respectivamente. Os dois países apresentaram 
aumento em relação à temporada anterior (va- 
riação de 1% para os americanos e 6% para os 
chineses). O público brasileiro caiu em 13%. a 
maior queda entre os 20 países de maior público, 

A Alemanha segue líder no ranking, com mé- 
dia de 42.646 torcedores por partida. Inglaterra é 
a segunda, com 35.921, seguida pela Espanha, 
com 28.616 e México, que atraiu 24.245 pessoas 
por jogo. 

Muricy Ramalho aceitaria salário menor 

para voltar ao São Paulo 

Muricy Ramalho não tem entrave financeiro, mas está longe de voltar 

Brasil tem média de público menor que a Austrália 

A média de ocupação, que compara a quanti- 
dade de torcedores em relação ao total de assen- 
tos nos estádios, só não é pior que a australiana. 
No Brasil, 38% dos lugares disponíveis foram 
preenchidos por torcedores. Na Austrália, foram 
apenas 32%. O México, quarto lugar na média, 
teve ocupação de 53% dos assentos, melhor 
apenas que a da China (44%) entre os dez pri- 
meiros. 

Muricy Ramalho aceitaria, sim, receber me- 
nos do que os R$ 700 mil que ganhava no Santos 
para voltar ao São Paulo agora. Nos últimos dias, 
a diretoria do clube, que tem Paulo Autuori como 
prioridade, não citou o nome de Muricy, mas falou 
diversas vezes que a questão financeira era um 
dos pontos mais importantes para definir o novo 
nome a comandar o São Paulo. Informalmente, 
dirigentes disseram que Muricy não aceitaria se 
adequar ao teto salarial do clube. 

Mas Muricy nega. Além de não ter sido pro- 
curado pelo São Paulo, mesmo desempregado, 
o treinador aceitaria receber metade do que ga- 
nhava no Santos para retornar ao clube no qual 
se formou como treinador, ao lado de Telê Santa- 
na, e pelo qual foi tricampeão brasileiro em 2006, 
2007 e 2008. Passagem que foi encerrada em 
2009, após o quarto fracasso na Copa Libertado- 
res e desgaste com elenco e diretoria. 

Nesta terça-feira, Muricy Ramalho afirmou 
que não foi consultado em nenhum momento 
pela diretoria sobre a possibilidade de voltar, des- 
de o início do processo de demissão de Ney Fran- 
co até o presente momento. Questionado sobre 
a prioridade do clube a Paulo Autuori, deixou as 
portas abertas para o São Paulo. 

"Isso é com a diretoria. No futebol tudo pode 
acontecer. Eu estou livre, estou no mercado, re- 
cebo algumas coisas, então vamos ver", afirmou 
o treinador. 

O argumento de que a questão financeira im- 
pediria o acerto com Muricy Ramalho não pode 
ser mais usado pela diretoria. A questão política, 
no entanto, complica um reencontro entre as par- 

tes. Segundo a diretoria, o vice-presidente Carlos 
Augusto de Barros e Silva, o Leco, é contrário 
ao retorno de Muricy ao Morumbi. Ele nega, no 
entanto, que tenha imposto qualquer bloqueio ao 
treinador. 

Leco está fora da diretoria de futebol, mas 
pode vir a ser o presidente do São Paulo em abril 
de 2014. Juvenal tem o nome dele e do vice so- 
cial, Roberto Natel, como preferidos para sua su- 
cessão, e definirá o candidato no fim deste ano. 

Fora do futebol, dirigentes pressionam por 
Muricy 

O encaminhamento por Paulo Autuori no São 
Paulo deixou alguns membros da diretoria - fora 
do departamento de futebol - incomodados. Di- 
rigentes que não participam da escolha do novo 
treinador do São Paulo têm reclamado que não 
contratar Muricy Ramalho neste momento, de- 
sempregado, poderá deixar torcedores e conse- 
lheiros insatisfeitos. 

Esta ala que não concorda com a escolha de 
Paulo Autuori como prioridade cita até pesquisas 
de aceitação da torcida como termômetro. Fala 
também dos gritos que se tomaram recorrentes 
no Morumbi. com pedidos pela volta do técnico 
tricampeão brasileiro. 

Muricy Ramalho serviria para Juvenal Juvèn- 
cio como alternativa para praticamente garantir 
o candidato da situação nas eleições de abril de 
2014. O presidente vem perdendo popularidade 
no Conselho e conseguiria recuperar aceitação 
com a contratação de Muricy, que agrada a enor- 
me maioria. 

"Pacote" Robinho 

custa R$ 36 mi 

Depois de o Milan aceitar vender Robinho 
por 7 milhões de euros à vista (cerca de R$ 
20 milhões), o Santos vê a pedida do atacan- 
te como o maior entrave para o acerto. 

O jogador aceitou reduzir sua pedida ini- 
cial. mas quer ganhar cerca de RS 1 milhão 
livre de impostos. Com encargos tributários e 
benefícios, o Peixe calcula que ele custaria 
R$ 2 milhões por mês. R$ 36 milhões durante 
todo o contrato de três temporadas. 

Dentre as exigências do Rei do Drible es- 
tão o pagamento de comissão para seu pai, 
Gilvan de Souza, e sua representante, Ma- 
risa Alija Ramos, a cessão de um camarote 
na Vila Belmiro e a contratação de um pre- 
parador físico exclusivo para ele. Este profis- 
sional deve ser Fábio Galan, amigo de longa 
data do jogador. 

Os dois se conhecem há anos e passa- 
ram juntos essas últimas férias do atacante, 
principalmente em Santos e no Guarujá. Ga- 
lan também é uma espécie de assessor par- 
ticular do Rei do Drible e é visto freqüente- 
mente ao lado do amigo, com o qual costuma 
postar fotos em redes sociais. 

■ Por outro lado, pessoas ligadas ao atleta 
afirmam que ele está fazendo de tudo para 
voltar à Vila Belmiro. O atleta teria aberto 
mão de quase um quarto do que recebe no 
Milan. 

Nessa quarta-feira (10). o Comitê de Ges- 
tão santista se reúne e tentará uma engenha- 
ria financeira para viabilizar a contratação. O 
prazo para a chegada de jogadores do ex- 
terior se encerra no próximo dia 20, o que 
acelera as negociações. 

Robinho e seu amigo e preparador físico Fábio Galan 

Com a palavra; Marisa Alija Ramos, re- 
presentante de Robinho: 

"A negociação segue indefinida. O Santos 
me pediu um prazo, para que realizasse a 
reunião do Comitê de Gestão, e estou aguar- 
dando uma resposta. 

Os números que têm sido veiculados na 
imprensa não estão corretos, mas não seria 
ético da minha parte revelar os valores que o 
Milan pede ou que o Robinho deseja. 

É preciso ter pressa, pois não é uma ope- 
ração fácil de concretizar. Caso haja acerto, 
eu e um representante do Santos precisare- 
mos viajar à Itália, para fazer a rescisão con- 
tratual com o Milan e assinar o novo contrato. 
Tudo isso demora e a janela de transferên- 
cias está muito perto de fechar. Antes, traba- 
lhávamos com o encerramento do período de 
transferências no dia 15. mas fomos informa- 
dos que a CBF estendeu por mais cinco dias. 

Enquanto isso, o Robinho está junto com 
o elenco do Milan. Ele se reapresentou no 
fim de semana para a pré-temporada e está 
concentrado, esperando um desfecho". 


