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Susto 

Um robô chamado Rex é o homem 
biônico mais completo do mundo, 
segundo seus próprios criadores. Ele 
tem rins, coração e outros órgãos 
artificiais e até um sistema circulatório 
próprio, com sangue sintético. Rex foi 
construído para um documentário do 
canal britânico Channel 4 e custou R$ 
2 milhões. Os cientistas britânicos res- 
ponsáveis pela construção da máquina acreditam que Rex seja o 
primeiro passo para a reconstituição total do corpo humano com peças 
robóticas. Alguns órgãos, como o estômago, ainda são muito difíceis 
de replicar, disse Rich Walker, diretor da Shadow Robot, companhia 
que montou Rex. Cérebros artificiais também ainda são um mistério a 
ser desvendado pelos pesquisadores. O psicólogo e apresentador de 
TV Bertolt Meyer, que tem um braço mecânico de cerca de R$ 100 mil, 
foi usado como modelo para o homem biônico. Rex será exposto no 
Science Museum, em Londres, de quinta-feira (7) até 11 de março. 

Musa do esqui sofre acidente no Mundial e é resgatada de helicóptero. A esquiado- 
ra Lindsey Vonn teve que ser levada de helicóptero depois de sofrer um acidente 
durante sua participação na prova Super-G (supergigante) do Campeonato Mun- 
dial, em Schladming, na Áustria. Segundo a agência de notícias Associated Press, 
a atleta americana aparentemente sofreu uma lesão no joelho direito logo após o 
início de sua descida. Vonn, campeã mundial em quatro categorias, recebeu atendi- 
mento médico no local do acidente por 12 minutos antes de ser alçada e levada de 
helicóptero ao hospital. Até o final do expediente o quadro era instável. 

Banho Frio 

Sob temperatura de - 23 0C, 
crianças tomam banho de balde 
durante aula de educação física 
em uma escola de Krasnoyar- 
sk, na Sibéria. Além do banho 
gelado, aulas incluem esportes 
e sauna em um programa criado 
há 15 anos, voltado a melhorar a 
saúde das crianças e mantê-las 
em forma. 
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POPULAR 

Seleção 

O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, afirmou nesta 
terça-feira (05) que a torcida deve ter "alguma paciência, mas não mais 
do que alguma" com o desempenho do Brasil. Hoje, a seleção enfren- 
ta a Inglaterra em Wembley, às 17h30 (de Brasília), no primeiro jogo 
de Felipão. "Eu quero e mereço receber criticas", disse Felipâo. "Eu 
vou ter só um treino [hoje à tarde], mas 60% ou 70% dos jogadores já 
estavam sendo convocados. O time titular deve ter até 80% dos que 
jogavam com o treinador anterior". Segunda à tarde, o técnico fez seu 
único treino. O treinador disse que a escalaçâo do time nacional vai de- 
pender muito da condição física de seus jogadores. "Nós temos atletas 
que estão no meio do campeonato [caso dos europeus] e outros que 
jogcrarr ^nenas um jogo, ou alguns minutos, vamos levar isso em 
conta", disse. 

Falhas na Harquês 

A pedido da Folha, Jaques 
Sherique, diretor de segurança 
do Clube de Engenharia do Rio, 
visitou o local do desfile das es- 
colas de samba, onde constatou 
problemas em todos os setorés; 
arquibancadas, camarotes, 
frisas e na pista da Marquês 
de Sapucaí. Apesar de elogiar 
a estrutura do sambódromo. o 
especialista identificou pontos vulneráveis, como o gradil lateral 
das arquibancadas, que não oferece a proteção necessária para o 
público. "De uma maneira geral, o sambódromo é seguro por ser um 
lugar aberto, todo em concreto, o que dificulta a propagação de fogo. 
Mas alguns pontos precisam ser corrigidos", alertou Sherique. O 
engenheiro criticou o uso de espumas e plásticos na ambientação dos 
camarotes. "Esse tipo de material queima com velocidade produzindo 
gases tóxicos, exatamente como ocorreu na boate em Santa Maria", 
comparou o especialista, que observou a montagem dos espaços na 
área nobre do sambódromo. 

COLUNA □□ SANCHES 

DOM AFFONSO GREGORY 
I Dom Affonso 
Felippe Gregory, 
primeiro bispo da 
Diocese de Impe- 
ratriz, completaria 
hoje 83 anos 
de nascimento 

(faleceu em agosto de 2008). Gaúcho do 
município de Estrela, foi designado bispo de 
Imperatriz em 16 de julho de 1987. 

CINE CELIMAR 
Há 37 anos, em 6 de fevereiro de 1976, era 
inaugurado o Cine Celimar, o quarto cinema 
de Imperatriz. O primeiro filme exibido foi o 
faroeste "Deus Perdoa, Eu Não", com Bud 
Spencer e Terence Hilt, os mesmos da série 
de filmes "Trinity". 

BANDA AMARAL RAPOSO 
Sobre a Banda Marcial Amaral Raposo ("Cor- 
reio Popular", 1o/02/2013), recebo de Harido- 
nes Marcos de Oliveira: 
"Olá, caro Sanches, 
Lamento dizer que infelizmente alguns dados 
históricos de ordem cronológica mais antiga 
(anos 1970 e 1980) foram perdidos na tran- 
sição das escolas Centro de Ensino Amaral 
Raposo e Colégio Militar Tiradentes 2. Espe- 
ro que o pouco que tenho a relatar sirva para 
sua catalogação. 
BREVE HISTÓRICO DA BANDA MARCIAL 
AMARAL RAPOSO - A Banda Marcial Ama- 
ral Raposo teve seu início no dia Io de feve- 
reiro de 1973, ainda de forma privada (antiga 
Escola Técnica Amaral Raposo [ETAR]), sob 
regência do Manoel Barbosa Soares, vulgo 
"Manuel Preto", conhecido na região como 
Professor Manoel da Fanfarra. Exímio instru- 
tor, não media esforços para deslocar-se de 
uma cidade a outra para ensaiar os alunos 
da então conhecida ETAR. Anos após, foi 
sucedido pelo multi-instrumentista maestro 
Conrado, sendo considerada na época como 

uma das maiores e melhores Fanfarras de 
todo Nordeste. 
Na década de 90 a Banda é conduzida pelo 
seu sucessor, maestro Paulo Sérgio, até o 
ano de 1997. Nos [anos] de 1998 e 1999 a 
banda, pela primeira vez em muitos anos, 
não marcharia nas principais avenidas de 
Imperatriz nas comemorações da Indepen- 
dência do Brasil, então esses anos foram 
considerados negros para essa corporação 
em toda sua história. 
Todavia, um grupo de amigos remanescen- 
tes dessa banda (César, Haridones Marcos, 
Jhonny, João Batista e Marfran) juntam-se no 
intuito de retomar o legado, com o apoio do 
gestor Eliel de Oliveira. Em 2000, a Banda 
retorna às suas atividades com força total, 
saindo da formação de fanfarra e passando 
a ser de fato "Banda Marcial Amaral Ra- 
poso" [BMAR], Os anos se passaram e os 
amigos, infelizmente, devido à necessidade 
de priorizarem suas profissões e obrigações 
familiares, aos poucos se afastaram de suas 
atividades, mas um deles continuara persistir 
nesse legado de bandas. À frente o professor 
Haridones Marcos, continua o trabalho e con- 
ta com a parceria de seus grandes amigos 
e hoje maestros Dário Cardoso e José Félix 
Costa Júnior. Desde aí, a BMAR tem partici- 
pado de atividades cívicas em toda a Região 
Tocantina, como também o norte do estado e 
estados circunvizinhos. Infelizmente, no ano 
de 2003, novamente a banda sofre o maior 
de seus lamentos; (...) a Banda se dirigiu à 
capital do estado (São Luís) para participar 
do Campeonato Maranhense de Bandas; 
a banda, após ter participado do evento e 
ter sido sagrado campeã em sua categoria 
e com expectativa de participar do Campe- 
onato Brasileiro em São Paulo..., mas um 
trágico acidente faz esse sonho ser adiado. 
Na madrugada [em] que retorna à cidade de 
Imperatriz, infelizmente alguns integrantes da 
banda que retornaram (...) com a corporação 
da banda municipal de Imperatriz, o ônibus 

Edmilson Sanches 

tomba em uma das tortuosas curvas, falecen- 
do três de seus componentes e perdendo a 
maior parte de seus instrumentos. 
A BMAR começa um momento de renovação 
e de luta para resgatar sua força e dignida- 
de. Maestro Haridones Marcos de Oliveira, 
juntamente com a direção dessa escola, 
Antônio Gonçalves, sendo substituído por 
Maria Antônia Coelho, tentaram fazer com 
que essa banda voltasse a brilhar como em 
anos de outrora. 
Com muito pesar e depois de várias tenta- 
tivas de se permanecer em atividade, veio 
a triste notícia de que o então conhecido 
Centro de Ensino Amaral Raposo deixara de 
existir, e com isso a sua banda, como institui- 
ção estadualizada. Mas isso só fez com que 
um grupo de jovens e adolescentes rema- 
nescentes desse querida escola firmassem 
o propósito de que. assim como nosso país 
declarara sua Independência, assim a Banda 
Marcial Amaral Raposo deve como uma Fê- 
nix ressurgir das cinzas e continuar com esse 
movimento de tradição e inteiro amor. 
Hoje a Banda Marcial Amaral Raposo tornou- 
-se uma associação sem fins lucrativos e 
realiza o projeto social de resgate dessas 
atividades cívicas com aproximadamente 50 
jovens e adolescentes de toda a cidade, mas 
ainda com grandes restrições, pois a mesma 
não dispõe de uma sede própria, tendo que 
realizar seus ensaios em praças públicas da 
cidade, e seus instrumentos quase inexistem, 
uma vez que quase a totalidade dos mesmos 
são oriundos de empréstimos feitos por ban- 
das e fanfarras parceiras dessa corporação 
musical. 
A corporação musical acredita profundamen- 
te que com a ajuda dos canais de comunica- 
ção, empresários locais e doações indivi- 
duais essa banda poderá fazer a diferença 
e continuar com essa história de 40 anos 
de existência." (HARIDONES MARCOS DE 
OLIVEIRA, regente da Corporação Musical 
Amaral Raposo, Imperatriz) 
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- CORNETA 
Corneta é pra isso mesmo! Para ser 
usada como um 'trombone' pelo ci- 
dadão, onde ele põe a boca e solta a 
voz para denunciar, avaliar e interrogar 
sobre qualquer assunto de interesse 
da coletividade. Uma corneta pode até 
não ser lida, sendo ignorada, porém, na 
maioria das vezes, alguém bate o olho e 
se sente incomodado, mesmo que o re- 
cado não seja dirigido diretamente. Às 
vezes, preferimos assim. Mas quando a 
carapuça cai ou o erro é corrigido, quem 
tomou a cornetada liga imediatamente 
para a redação e esbraveja o quanto 
pode. Engraçado. Parece apenas uma 
coluninha. ali, despercebida, na página 
2. mas incomoda, e como incomoda! 
Incomoda tanto que muitas vezes o en- 
trevistado, aproveitando o espaço que 
lhe é concedido em outra oportunidade 
para falar sobre outro assunto, acaba 
explicando nas entrelinhas que a de- 
núncia ou a cobrança feita, dias antes, 
na Corneta foi entendida e corrigida. 
Dá-lhe corneta na justiça, no político, 
no empresário, no cidadão comum. Dá- 
-Ihe Cometa em quem o leitor do Cor- 
reio Popular achar que está na hora de 
tomar um puxãozinho de orelha. É só 
entrar em contato com a redação. 

- SEMÁFORO 
A primeira cornetada de hoje vai para o 
mau funcionamento dos semáforos de 
Imperatriz. Não são todos, claro. Mas 
quando um começa a falhar parece que 
os demais acompanham e tudo o vira 
um pisca-pisca em tom amarelo, isso 
mesmo, a cor que sugere e lembra o su- 
jeito de que se deve redobrar a atenção 
naquele instante. Na manhã de ontem 
algumas falhas foram registradas. Um 
exemplo foi o semáforo do cruzamen- 
to da Avenida Ceará com a Rua Luís 
Domingues, Setor Mercadinho. Segun- 
do funcionários de empresas próximas 
ao local, foram alguns minutos, talvez 
mais de 1 hora até o semáforo voltar a 
acender as luzes verde e vermelha. En- 
quanto isso, foi transtorno. Buzina, fre- 
adas bruscas, mas até o momento em 
que recebemos a ligação denunciando, 
graças a Deus nenhum acidente havia 
sido registrado. Atenção senhores res- 
ponsáveis! 

- O ROUBO DA MODA 
A mais nova modalidade em roubos 
praticada pelos marginais da cidade 
vem sendo o de pneus de estepe dos 
carros. Vejam só onde fomos parar; O 
cidadão sai a noite para um lazer em fa- 
mília ou com os amigos, estaciona seu 
carro nas proximidades do barzinho, 
restaurante ou casa noturna e quando 
decide ir embora, percebe que há algo 
errado. Muitos carros novos têm o pneu 
reserva preso por uma grade embaixo 
do porta-malas, pelo lado de fora. Desta 
maneira, os ladrões tiram o parafuso 
e levam o material facilmente. Outros 
carros, na maioria modelos esportivos, 
possuem o estepe preso na porta do 
bagageiro do carro, pelo lado de fora, 
o que facilita ainda mais esse tipo de 
ação. Somente na última sexta-feira 
(1o), tivemos conhecimento de que três 
pessoas tiveram seus pneus reservas 
furtados. Para os bandidos, esse acaba 
sendo um negocio fácil e lucrativo, já 
que um pneu pode valer até mil reais. 
Daqui uns dias, tem gente abrindo loja 
de pneus, tamanha é a quantidade que 
já foi furtada. O mais interessante é que 
quando o cidadão estaciona o carro em 
qualquer esquina dessa cidade, logo 
aparece um flanelinha querendo uns 
trocados para vigiar o carro, mas quan- 
do você tem seu veículo furtado, nin- 
guém sabe de nada, ninguém viu nada. 
Estranho, não? 

NA REDE 
"Esse é um espaço não só para depoi- 
mentos e desabafos. Vamos nos or- 
ganizar para manifestações também, 
o movimento virtual é só um pontapé. 
Futuramente vamos nos organizar para 
ir às ruas". Depoimento de uma das 
criadoras do grupo 'Fora VBU. Veja a 
matéria na página 09. 
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►PRISÃO 

Soldado do 50° BIS é suspeito de assalto 

Antônio Pinheiro 

Policiais Militares da barreira do Bananal 
prenderem às 8h da note de ontem o 
saldado do 50° BIS, Rafael Leal Aveli- 

no, 21 anos. Rafael foi preso juntamente com 
o cunhado, de iniciais P. S. M. que afirmou ser 
menor de idade. 

A dupla é suspeita de assaltar uma dro- 
garia no povoado Bananal, distante cerca de 
20 km de Imperatriz. Na fuga eles utilizaram 
uma moto Titan Honda, de placa NMU-1612- 
-Imperatriz-MA. Com eles os policiais encon- 
tram dois revólveres calibre 38. niquelados, e 
a quantia de R$ 141, que seria resultado do 
assalto . 

Mesmo reconhecido por um funcionaria da 
farmácia, Rafael negou que tenha praticado o 
assalto. Saldado Avelino é inscrito no Exército 
Brasileiro sob o número 320. Ele falou ainda 
que está de férias e que os dois revólveres 
pertencem a um amigo, e que teria pedido as 
armas para realizar uma cobrança no valor de 
R$ 7 mil. 

A operação que culminou com a prisão do 
Soldado Avelino foi liderada pelo comandante 
do 3o BPM, Cel. Edeilson Carvalho, que apre- 
sentou a dupla no plantão da Delegacia Re- 
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■ foram presos na noite de ontem 

gional de Segurança 
Ao Correio Popular, o comandante do 50° 

BIS, Tenente Coronel Baddy Mitre, informou 
que o comando vai disponibilizar todo o apoio 
necessário para que a justiça apure o caso. 
"Os fatos serão apurados e as medidas de-, 
vem ser tomadas como manda a justiça", co- 
mentou. 

Corpo é encontrado em cova rasa 

próximo à residência 

Antônio Pinheiro 

Morador de Davinópolis desde a funda- 
ção, na Avenida Davi Alves Silva, José Pedro 
de Sousa, 67 anos, mais conhecido na cida- 
de como Zezé Frango, foi covardemente as- 
sassinado quando estava dormindo em sua 
propriedade no povoado Cikel, município de 
Amarante, onde tinha uma propriedade. José 
passava um período em Davinópolis e outro 
em Cikel, com a esposa. Há uma semana, 
José disse à esposa que viesse a Imperatriz 
acompanhar um irmão que estava internado, 
ficando sozinho na propriedade com um traba- 
lhador que tinha trazido de Davinópolis para 
lhe auxiliar. 

Na sexta-feira (1o), o trabalhador identifi- 
cado como Francimar apareceu em Davinó- 
polis e disse para familiares de José Pedro 
que veio embora porque não tinha gostado do 
lugar. Na segunda-feira (04). a mulher retor- 
nou para Cikel, mas quando chegou à proprie- 
dade, não encontrou o esposo. Preocupada, 
começou a fazer buscas, gritando pelo ma- 
rido, e a 10 metros da residência, encontrou 
o corpo de José enterrado em cova rasa. A 
esposa reconheceu o marido porque a chuva 

arrastou o barro, deixando partes do cadáver 
descobertas. 

Desesperada, entrou em contato com fa- 
miliares em Davinópolis que logo suspeitaram 
do trabalhador que tinha sido levado por Zezé 
Frango. Os familiares foram até a residência 
do suspeito, que desde sábado não foi mais 
visto na cidade. O IML de Imperatriz foi em 
busca do corpo na segunda-feira mas, devido 
às estradas serem de difícil acesso, só chega- 
ram na tarde de ontem a Imperatriz. 

A perícia técnica constatou que a vítima foi 
assassinada com um corte profundo na gar- 
ganta. quase decepando o pescoço, e outro 
na testa. O filho suspeita de que o pai foi as- 
sassinado quando estava dormindo e diz que 
José tinha recebido uma grande quantia em 
dinheiro pelo aluguel de pasto para 200 ga- 
dos. Do mesmo foi levada uma bolsa de do- 
cumentos e todo o dinheiro recebido. A família 
espera que a polícia localize o trabalhador 
para que seja investigado. Segundo familia- 
res, na sexta-feira, quando o suspeito foi visto, 
ele teria dito que veio de moto até Davinópo- 
lis. O crime deve ser investigado pela polícia 
de Amarante e, segundo a perícia feita no cor- 
po, a vítima foi morta há quatro ou cinco dias. 

Assaltantes levam R$ 5 mil 

em saidinha bancária 

Na tarde de ontem (05), três assaltantes 
de bicicleta realizaram uma saidinha bancá- 
ria, levando a quantia de R$ 5 mil de Roberto 
Soares Pereira. A vítima foi assaltada depois 
de ter sacado esse valor da Agência do Ban- 
co do Brasil, na Godofredo Viana. Há um 
bom tempo, este tipo de roubo não tinha sido 
registrado em Imperatriz. 

De acordo com Roberto, os assaltantes 
lhe abordaram quando ele estava dentro de 
seu veículo. Além do dinheiro, os bandidos 
levaram um celular e jóias. A polícia fez vá- 

rias rondas na tentativa de localizar os assal- 
tantes, mas não teve êxito. 

Caso Gessé 
Na tarde de ontem, como estava defini- 

do, Gessé Leite Filho foi retirado da cela da 
Regional de Segurança para se submeter a 
exames de sanidade mental no IML. A equi- 
pe médica que fez as avaliações era com- 
posta por quatro médicos, sendo dois psicó- 
logos e dois psiquiatras. Após os exames, 
Gessezinho retomou à cela 2 da Regional de 
Segurança. 

Consultas a mais um lote IRPF podem ser 

feitas nesta quarta-feira 

A partir da próxima quarta-feira (06), mais 
um lote de declarações do Imposto de Ren- 
da Pessoa Física será liberado da malha fina. 
O lote contém declarações dos exercícios de 
2008 a 2012. No total, 92.562 contribuintes 
terão a restituição depositada até o dia 15 de 
fevereiro. 

As restituições referentes ao ano de 2012 
terão correção de 6,6 % e serão creditados 

para 64.289 contribuintes. Já as restituições 
do exercício de 2011 contemplam um total de 
12.546 pessoas, com correção de 17,35. 

As consultas podem ser feitas por meio da 
página da Receita Federal, ou pelo Receitafo- 
ne (146). Há ainda a opção de utilizar aplica- 
tivos para tablets e smartphones, disponíveis 
para download gratuito nas versões Android e 
iOS. 

inspeção das boates: 

Defesa Civil divulga resultados 

ii 

Francisco Chagas, superintendente da Defesa Civil 

Hyana Reis 

Depois de uma semana de vistoria ás 6 
boates em funcionamento de Imperatriz, a 
Defesa Civil divulgou os resultados das inspe- 
ções. Em quase todas foram encontradas irre- 
gularidades, os donos receberam notificações 
e têm até 15 dias para se regularizarem. 

Boate Oficina 3, Executiva Hall, Mareia 
Drinks, Romanos Pub, Texana e Live Itz re- 
ceberam a visita dos agentes para atestar 
medidas de segurança. A maior irregularida- 
de encontrada foi em relação aos extintores, 
"quase todos estavam sem extintores ou sem 
recarga", afirma o superintendente da Defesa 
Civil. Francisco Chagas. Ele conta que agora 
será exigido o treinamento dos funcionários, 
"não adianta colocar extintor se não souberem 
usar". 

Sinalização da saída de emergência, lumi- 
nárias, placas e fiação elétrica também foram 
irregularidades encontradas, mas a maioria 
deixou de apresentar alguns documentos e 
certificados dos órgãos responsáveis, como 
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. "Por ser 
começo de ano, em muitas boates esse docu- 
mento precisava de atualização". 

Foi o caso da Executiva Hall, que não 
apresentou nenhuma irregularidade nas nor- 
mas de segurança, apenas uma ressalva 
quanto ao certificado da Defesa Civil. Mas de 
acordo com o proprietário Cícero Queiroz, o 
documento está devidamente renovado, ele 
apresentou todos os certificados à reporta- 
gem. "A boate, desde a inauguração, em 23 
de junho de 2012, tem toda a documentação 
das exigências de segurança e está dentro 
das normas". O Correio Popular tentou con- 

tato com os outros responsáveis pelas casas 
noturnas, mas não foi atendido. 

De acordo com a Defesa Civil, dependen- 
do da situação de cada local, foi estabelecido 
um prazo de 5, 10 e 15 dias para regulariza- 
ção. "Em alguns casos mais sérios e difíceis, 
estipulamos o maior prazo. Nos simples, o 
tempo é menos, de uma semana", afirma 
Francisco Chagas. A vistoria segue, também, 
por bares e postos de gasolinas até o final do 
ano. 

O próximo passo depois da vistoria é co- 
lar adesivos nas portas das casas nortunas 
informando a capacidade de pessoas que a 
boate comporta. "Vamos colocar esses adesi- 
vos para o freqüentador já ver o limite do local 
que ele está freqüentando, para que ninguém 
depois culpe nem a boate e nem os órgãos". 

Apesar das falhas, desde o início das vis- 
torias, ainda em 2009, as medidas de segu- 
rança das boates de Imperatriz têm melhora- 
do, segundo o superintendente. "Realizamos 
esse trabalho há 4 anos, não é resultado da 
tragédia de Santa Maria. Encontramos boates 
em 2009 que só tinham uma entrada, esse 
quadro vem mudando, estão atendendo as 
notificações, claro que ainda tem muita coisa 
a ser feita". 

CARNAVAL 
Durante esta semana que antecede o car- 

naval, a Defesa Civil realiza uma inspeção nas 
casas noturnas, bares e peixarias localizadas 
onde o circuito da folia irá passar. "Vamos 
intensificar os locais de principais pontos do 
carnaval, e vamos notificar suas pendências, 
aqueles que não se enquadrarem, vamos en- 
caminhar à Polícia Militar". 

ACOMPANHE ABAIXO A LISTA DE IRREGULARIDADES E 
CAPACIDADE DAS BOATES DE IMPERATRIZ: 

BOATE 

OFICINA 3 

EXECUTIVA HALL 

ROMANOS PUB 

TEXANA 

MARCIA DRINKS 

LIVE ITZ 

IRREGULARIDADES CAPACIDADE 

Certificado da Defesa Civil e Meio ambiente; 160 pessoas 
troca de mangueira do botijão de gás; recarga 
de 10 extintores de incêndio; colocação de 4 
placas de sinalização; instalação de 3 luminá- 
rias de emergência 

Certificado da Defesa Civil 820 pessoas 
(renovado). 

Certificados da Defesa Civil, meio ambiente, al- 160 pessoas 
vará e corpo de Bombeiros; 3 placas de saída 
de emergência, 4 luminárias de emergência; 
corrigir parte elétrica próxima ao placo; colocar 
extintores de incêndio. 

Certificado da Defesa Civil, meio ambiente e 3.910 pessoas 
Corpo de Bombeiros; instalar 4 placas de saída 
de emergência; 13 luminárias de emergência; 
recarga de 5 extintores; embutir fiação; colocar 
8 placas de indicação de escada; realizar reparo 
no piso de cerâmica. 

Certificado da Defesa Civil, corpo de bombeiros, Não definido 
meio ambiente e alvará; colocar 3 lâmpadas de 
emergência ; recarga de extintores,^ colocar 2 
placas de emergência; placas de saída e embu- 
tir fiação exposta. 

Abertura de nova porta de emergência; trocar 524 pessoas 
revestimento de escada de madeira por ma- 
terial não combustível; 3 placas de saída de 
emergência; 1 luminária de emergência 
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►CONTROLE 

mms 

Zoonoses intensifica captura de animais 

A principal função do Centro de Zoonoses 
é evitar que doenças que acometem os ani- 
mais atinjam o ser humano. Para isso, o cen- 
tro têm intensificado no município as ações 
para localização e captura de animais. Um 
trabalho duro e cansativo, mas de extrema uti- 
lidade pública. 

Doenças como a raiva, a toxoplasmose, 
leptospirose, Micoses, DAG - Doença da Ar- 
ranhadura do Gato, Sarna sarcóptica causada 
por ácaro, Criptococose, Brucelose. Lepstos- 
pirose, Ancylostoma, Dipylidium, Doença de 
Lyme, Thchinose ou triquinose, Salmonelose, 
Listeriose, Tuberculose, Toxoplasmose, Hida- 
tidose, Febre amarela, Dengue, Tifo, Malária, 
Tétano, Febre aftosa, Gripe aviária e Doen- 
ças de Chagas, são consideradas comuns no 
meio urbano e é preciso muito cuidado e aten- 
ção para se prevenir contra elas. 

CÃES - Duas carrocinhas saem de segun- 
da a sexta das 8h às 18h recolhendo cães nas 
ruas de Imperatriz. "A retirada de animais sol- 
tos nas vias públicas é o primeiro passo para o 
combate às zoonoses, principalmente os cha- 
mados cães errantes, que são aqueles que 
não têm um local fixo de moradia. Estes cães 
podem transmitir doenças para outros cães e 
consequentemente para a população", afirma 
Paulo Henrique Soares e Silva, coordenador 
do centro de Zoonoses. 

O calazar ainda é a doença que mais atin- 
ge os cães, a maioria dos cachorros que são 
apreendidos têm características da doença. 

Uma vez no Centro de Zoonoses, é realizada 
uma triagem e se confirmado o diagnostico 
positivo para o calazar, o cão é submetido à 
eutanásia (a morte sem dor). "O cão tornar- 
-se portador da doença através da picada do 
mosquito, infelizmente ele tem que ser sacri- 
ficado, porque esta é uma doença que ainda 
não tem cura", diz Paulo Henrique Silva. A boa 
notícia é que no ser humano, o calazar tem 
tratamento e é 100% eficaz. 

Animais como cavalos, burros, mulas e 
bois. que oferecerem perigo no trânsito, cau- 
sando acidentes, ou até mesmo sendo vítimas 
de maus tratos. Os números de animais de 
grande porte apreendidos em Imperatriz são 
expressivos: em média, 60 capturas por mês 
e desses, 80% são cavalos. 

Segundo Inaldo Rodrigues Lima, zootec- 
nista do Centro de Controle de Zoonoses, 
chefe do setor e responsável pela apreensão, 
captura e resgate de animais de grande e mé- 
dio porte, a apreensão é feita todos os dias, 
inclusive com plantões à noite com uma equi- 
pe de cinco pessoas. Os animais normalmen- 
te são apreendidos em vias públicas. O animal 
preso é colocado no curral, onde ele passa 
sete dias corridos. Se o dono não se manifes- 
tar, o animal é doado para a comunidade. 

RESGATE - O valor pago pelo proprie- 
tário para reaver seu animal é de R$ 65,00. 
Entretanto, é possível que um reajuste seja 
feito ainda na primeira quinzena deste mês. 
De acordo com o UFM - Unidade Federativa 

Bandas musicais animam foliões nas ruas, 

praças e Avenida Beira-Rio 

Foliões agitaram no ano passado ao som da banda Arrochando o Frevo 

A cidade está preparada para viver, a par- 
tir do próximo sábado (9) o seu reinado de 
momo. A Prefeitura Municipal, por intermédio 
da Fundação Cultural de Imperatriz (FCI) vai 
realizar um dos maiores e mais organizado 
carnaval do Maranhão. A segurança dos foli- 
ões também está garantida pelos órgãos de 
segurança, notadamente a Polícia Militar. 

"Nosso objetivo é realizar um carnaval 
para a família imperatrizense, de forma que 
os pais podem levar seus filhos de todas as 
idades para as praças Mané Garrincha e da 
Cultura para que a gurizada também possa 
se divertir". A informação é do presidente da 
FCI, Antonio Mariano de Lucena Filho, um 
dos coordenadores do Carnaval 2013. 

O evento deve atrair foliões de vários mu- 
nicípios de toda essa região, uma vez que 
várias cidades não realizarão o festejo de 
momo, obrigando as pessoas que gostam de 
carnaval a se dirigirem para Imperatriz. "Aqui 
nós estamos de braços abertos para receber 
todos os visitantes, além disso, prometemos 
um carnaval alegre e seguro", afirma o asses- 
sor-chefe de Comunicação, Elson Araújo. 

A programação do Carnaval 2013 será 
aberta neste sábado (9). Às 16h30min na 
Praça da Cultura, com a Banda Diplomata. 
Já Praça Mané Garrincha a folia acontece às 
16h com concentração animada pela Jardi- 
neira, cedida pelo governo do estado, por in- 
termédio da Secretaria de Estado de Cultura 
(Secult). O cortejo carnavalesco sai da Praça 
Mané Garricha, pela Rua Rui Barbosa, com 
passagem pela Rua Godofredo Viana, Rua 
13 de Maio, Avenida Frei Manoel Procópio, 
de novo pela Rua Rui Barbosa, Rua Coronel 

Manoel Bandeira, até a Praça da Cultura, 
onde os foliões serão recebidos com muito 
som. 

Ainda na programação de sábado (9) tem 
a Banda Arrochando o Frevo e a realização 
do concurso de marchinha carnavalesca. De 
acordo com Lucena Filho, a festa na Praça da 
Cultura encerra todas as noites às 22h30min, 
quando as pessoas podem então se dirigir 
para a Beira Rio, onde estará instalado outro 
palco, para receber as bandas Preocupação 
Zero e Malukete da Bahia. 

No domingo (10) a concentração aconte- 
ce às 16h na Praça Mané Garrincha, com o 
cortejo saindo às 18h. Na Praça da Cultura, 
as bandas Diplomata e Arrochando o Frevo 
faz a alegria dos foliões, na segunda elimina- 
tória do festival de marchinha carnavalesca. 
No palco da Beira Rio se apresentam, a partir 
das 22h, as bandas Baetz e Dêndaley. 

Na segunda-feira (11), concentração às 
16h na Praça Mané Garrincha, com o cortejo 
saindo às 18h para a Praça da Cultura, onde 
se realiza, a partir das 20h30, a terceira eli- 
minatória do concurso de marchinha carna- 
valesca. No palco da Avenida Beira Rio se 
apresentam, a partir das 22h, as bandas Vi- 
bração e Bahia Bend. 

Na terça-feira (11) a mesma programação 
partindo da Praça Mané Garrincha com des- 
tino a Praça da Cultura onde estará se apre- 
sentando desde as 16h30min, banda Bum- 
bum de Bebê. Às 20h30, realiza-se a final 
do festival de marchinha carnavalesca com a 
banda Arrochando o Frevo. No palco da Beira 
Rio se apresentam, a partir das 22h, Negrinni 
e Banda e Tigre Ban. (Domingos Cezar) 

O valor pago pelo proprietário para reaver seu animal é de R$ 65,00 

do Município, o valor passará para RS 115,00. 
Mas mesmo com a cobrança desse valor, 

são freqüentes os casos de reincidência de 
animais apreendidos pelo Centro de Zoono- 
ses. Com o aumento da taxa, espera-se coibir 
o abuso, principalmente dos carroceiros no 
cuidado com seus animais. 

No curral do Centro de Zoonoses, os ani- 
mais recebem bom tratamento e alimentação 
de qualidade, Não se trata de um confinamen- 
to, mesmo porque estes animais permanecem 
ali no máximo por 10 dias, mantendo-se vivo 
com boa saúde, para ser doado ou ser resga- 
tado pelo dono. 

Prefeito Madeira decreta ponto 

facultativo dia 11 

O prefeito Sebastião Torres Madeira as- 
sinou nessa segunda-feira (4) o decreto n0 

013/2013, dispondo sobre a decretação de 
ponto facultativo no município de Imperatriz, 
alusivo ao período de Carnaval. 

O prefeito explica, no artigo 2o, que os 
serviços essenciais continuarão com expe- 
diente normal, especialmente os serviços de 
saúde e limpeza pública. "O atendimento fun- 
cionará normalmente no Hospital Municipal 
de Imperatriz (HMI) e a prestação do serviço 

de limpeza pública nos bairros de Imperatriz", 
disse. 

Madeira também assinalou que as fes- 
tividades do carnaval serão realizadas pela 
Prefeitura de Imperatriz em parceria com o 
Governo do Estado. A programação prevê a 
animação da jardineira, a partir das 16h, no 
circuito da Praça Mané Garrincha; 18h ani- 
mará na Praça da Cultura, com palco e can- 
tores locais. E às 21h, a animação acontece- 
rá no circuito da Avenida Beira-Rio. 

Número de empregos com carteira 

assinada cresce em 12% 

A área de construção civil gerou mais de 2 mil empregos 

Com o desenvolvimento de setores da 
economia, como construção civil e comércio, o 
número de empregos criados apresentou au- 
mento de 12% no último ano em Imperatriz. 
O Cadastro Geral de Empregados e Desem- 
pregados (Caged), do Ministério do Trabalho, 
registrou em 2012 mais de 5 mil empregos de 
carteira assinada. 

A maior parte das vagas de trabalho for- 
mal oferecidas no mercado foi nas áreas de 
construção civil (2.120 empregos), comér- 
cio (1.335), serviços (1.183) e em atividades 
como administração pública (416) e indústria 
de transformação. O crescimento registrado 
em Imperatriz superou em 10% os índices de 
todo o estado do Maranhão, que apresentou 
crescimento de 2,92%. 

Para Euclides Viêra, presidente da Asso- 
ciação Comercial e Industrial de Imperatriz 
(ACII), o momento favorável da economia da 
cidade é responsável pela geração de em- 

pregos; "Só a construção civil absorveu muita 
gente no ano passado. O nosso comércio tam- 
bém tem desenvolvido e crescido na cidade e 
com isso tem gerado mais emprego e isso é 
muito bom. Não vamos parar por aí e nós te- 
mos que estar preparados para isso, pois com 
certeza a procura por mão de obra qualificada 
para atender essa demanda vai crescer", ex- 
plica. 

A parceria entre instituições públicas e pri- 
vadas, com o objetivo de qualificar a mão de 
obra local, tem sido uma das alternativas en- 
contradas pela ACII para atender a demanda 
e as exigências do mercado local: "A ACII tem 
participado ativamente nos programas de qua- 
lificação de pessoas na cidade, a exemplo do 
que aconteceu com a parceria realizada com a 
Suzano que resultou no Capacitar. Mas ainda 
não é suficiente, nós precisamos estabelecer 
mais parcerias com o poder público para quali- 
ficar e treinar os jovens da cidade". 
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►QUIMIOTERAPIA 

Hospital faz 450 sessões por mes 

Diretor administrativo, Edison Calixlo, acredita na possibilidade futura do tratamento de radioterapia 

Carla Dutra 

Inaugurada em 08 de julho de 2006, a Uni- 
dade de Oncologia do Hospital São Rafael 
(HSF), em Imperatriz, tem se tornado refe- 

rência em tratamento de saúde na região. O 
hospital oferece tratamento para os portado- 
res do câncer de Imperatriz, cidades vizinhas 
e estados próximos, através do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em parceria com o Governo 
do Estado. A oncologia do hospital dispõe de 
aparelhos de alta complexidade e de última 
geração. 

Para atender esse contingente de pesso- 
as, o centro oncológico contempla tratamen- 
to clinico, cirúrgico e de quimioterapia. Além 
disso, os pacientes que necessitam de trata- 
mento de radioterapia são encaminhados pelo 

hospital para Araguaína e São Luís, através do 
Tratamento Fora Domicílio (TFD). 

Em Imperatriz, o Hospital São Rafael é o 
único que oferece o tratamento de quimiotera- 
pia. Conforme o Dr. Edison Calixto, diretor ad- 
ministrativo, existe a possibilidade, futuramen- 
te, do tratamento de radioterapia na cidade. "O 
hospital já está se mobilizando para montar 
um serviço próprio de radioterapia, para que 
esses pacientes possam, de modo completo, 
realizar todos esses tratamentos aqui na nos- 
sa cidade", afirma. 

De acordo com José Valmir, administrador 
da Unidade de Oncologia do São Rafael, por 
mês, são atendidos 1.200 pacientes para con- 
sultas no hospital chegando a um total de 3.500 
exames. Depois do diagnóstico do paciente, 
os que precisam fazer cirurgia são encaminha- 

dos para o centro cirúrgico, o que contabiliza 
80 por mês. As sessões de quimioterapia são 
feitas diariamente em uma sala especializada 
para o tratamento, onde por mês passam 450 
pessoas. Agora, os pacientes que estão em 
fase terminal, são internados no hospital e têm 
todos os cuidados paliativos necessários. 

Maria Concebida da Silva mora em Forta- 
leza dos Nogueiras do Maranhão. Como em 
sua cidade não tem tratamento para o câncer, 
precisou vir pela quarta vez a Imperatriz trazer 
sua mãe que tem câncer de mama. Ela garan- 
te que há um tratamento completo e de quali- 
dade no hospital. Outro caso é o da dona de 
casa, Vera Lúcia, que luta contra um mieloma 
múltiplo, um câncer que se desenvolve na me- 
dula óssea. Ela é de Imperatriz e afirma que já 
está na terceira dose de quimioterapia. "Nin- 
guém espera por um problema desses, mas. 
graças a Deus tenho um tratamento próximo 
da minha casa", afirma. 

Os casos mais freqüentes de câncer na 
região são os cânceres ginecológicos, dos 
quais, em primeiro lugar fica o câncer de colo 
de útero e, em segundo, o câncer de mama e 
de próstata. Segundo o Dr. Edison Calixto. os 
cânceres mais raros, como os de pulmão e de 
sangue, também são tratados na cidade. 

Apoio - Durante todo o processo oncológi- 
co feito com os pacientes, o hospital disponi- 
biliza para o portador do câncer e para a fa- 
mília, um tratamento psicológico, na intenção 
de tentar amenizar e aconselhar acerca do 

problema. Além disso, tem o apoio da Associa- 
ção dos Portadores do Câncer (Ampare), que 
oferece estadia e alimentação para a família e 
para os pacientes, que vêm de outras cidades. 
Além disso, o hospital oferece um táxi para lo- 
comover o paciente. 

PROCESSO PARA O TRATAMENTO 
O paciente que precisa dar entrada no se- 

tor de oncologia do hospital, primeiramente 
deve ter o diagnóstico comprovando que tem 
a doença, que é a biópsia, como também to- 
dos os documentos pessoais, comprovante de 
endereço e cartão do SUS. O paciente deve 
se dirigir à recepção da oncologia, deixar toda 
a documentação exigida e, logo após. é feita a 
triagem com a médica. Só após isso, o pacien- 
te é encaminhado para o especialista. 

O único da cidade que oferece tratamento do quimioterapia 

Câmara de Vereadores realiza primeira sessão do ano 

Hyana Reis 

Os vereadores eleitos no pleito de 2012 
participaram, nesta terça-feira (05), da primei- 
ra sessão do ano. A solenidade de abertura foi 
iniciada com um culto evangélico que contou 
com a participação da banda filarmônica da 
igreja Assembléia de Deus. Também estive- 
ram presentes alguns secretários, o prefeito 
Sebastião Madeira e o vice, Pastor Porto. 

A realização da sessão marcou a abertura 
do ano legislativo, após o recesso parlamen- 
tar, que se iniciou no final de dezembro. Esta 
também foi a primeira sessão ordinária com a 
participação dos 15 novos vereadores eleitos 
em outubro para o mandato de 2013 a 2016. 
Dos 21 vereadores, apenas Fátima Avelino 
não compareceu, por questões de saúde. 

Ao falar sobre a realização da sessão, o 
prefeito Sebastião Madeira afirmou que espe- 
ra que os eleitos façam um bom trabalho. "A 
população espera que a Câmara seja atuante 
e questionadora. Nós temos uma chance his- 

tórica de nos próximos 4 anos fazer de Impe- 
ratriz uma metrópole, e espero que o poder 
executivo e legislativo, em uma parceria, con- 
sigam cumprir esta missão". 

Durante a sessão, o advogado João Fran- 
cisco Silva (PRB) anunciou sua renúncia ao 
cargo de 2o vice-presidente. Ele afirma que 
deixou a direção porque "a lei não permite que 
advogados façam parte da mesa", explica. 
Nos próximos dias. será realizada uma vota- 
ção para eleger o novo 2o vice. 

Nesta primeira sessão, teve até vereador 
que chegou de bicicleta. Aurélio Gomes (PT), 
autor da conduta, explicou o porquê desta 
atitude. "Eu vim de bicicleta para mostrar a 
questão da mobilidade urbana. Precisamos 
dar espaço e respeitar os ciclistas. Temos a 
responsabilidade de melhorar esse transporte 
chamado bicicleta". O vereador chegou até a 
comparar Imperatriz a Nova York. afirmando 
que a cidade precisa se equiparar a grandes 
centros no que diz respeito ao trânsito. 

Enquanto isso, Marco Aurélio (PC do B). 

que é o vereador eleito com mais votos, 3.453 
no total, diz que espera corresponder às ex- 
pectativas. "Espero que eu possa cumprir com 
o desafio de representar a cidade, não apenas 
quem votou em mim". Ele também prometeu 
trazer mais à tona a discussão sobre o trans- 
porte coletivo da cidade. "Eu andei de ônibus 
por vários dias e várias linhas para conhecer a 
realidade e poder começar a cobrar". 

Em seu primeiro discurso, Caetana, do 
PSDB, afirmou estar orgulhosa de ser a pri- 
meira mulher negra a ser eleita, e ainda alfine- 
tou; "eu vim da periferia e não preciso pegar 
ônibus para conhecer a realidade de Impe- 
ratriz. pois eu já conheço". E ainda garantiu 
que não será de oposição e nem de situação. 
"O meu comportamento nesta casa não será 
apenas bater palmas para o prefeito, lutarei 
por todos". 

Em votação- As primeiras discussões e 
indicações do ano foram relacionadas à pa- 
vimentação da estrada que liga os povoados 
Lagoa Verde e Centro Novo, de autoria de 

a u 

A primeira sessão da câmara de vereadores cm 2013 
Antonio Pimentel (Democratas), e também 
das ruas Euclides da Cunha. Dez de Outu- 
bro e Quatorze de Julho. Foi debatido, ainda, 
a reforma e ampliação da Escola Municípial 
Passondas de Carvalho por indicação do ve- 
reador Buzuca (PSDB), e a instalação de câ- 
meras de segurança na região central de Im- 
peratriz e alguns bairros, de autoria de Fidelis 
Uchoa (PRB). 

r- 

0 Pedreiro e encarregado 

"Aprendi o ofício de pedreiro e eu gosto do que faço", afirmação de Edvaldo Alves. 

Carla Dutra 

Edvaldo Alves da Silva, de 42 anos, conhecido por "Ir- 
mão", é pedreiro há 10 anos. Ele é natural da cidade de Bu- 
ritirana e, desde jovem, sempre trabalhou na lavoura, mas 
antes de vir para Imperatriz, o nosso personagem passou 
oito anos exercendo a função de vaqueiro. 

Devido à necessidade, por não ter uma profissão e nem 
cursos especializados, o Irmão não teve outra opção, teve 
que começar a vida em Imperatriz como pedreiro, a úni- 
ca profissão que não precisava de curso técnico. "Minha 
profissão de pedreiro começou quando cheguei aqui 
em Imperatriz em 1999. Por eu não ter uma profissão, 
a necessidade falou mais alto", conta. 

Edvaldo Alves afirma que quando chegou a Impera- 
triz era solteiro, mas logo casou e hoje tem quatro filhos. 
Isso foi mais um dos motivos que o motivou a começar no 
ramo da construção civil. "Como nessa área sempre foi 
mais fácil de conseguir emprego, daí comecei nela", 
garante. O seu primeiro trabalho na área foi em um super- 
mercado chamado "Pague Menos", onde começou como 
ajudante, função essa que realizou por dois anos. 

Depois disso, o Irmão conseguiu subir para a função de 
pedreiro, um lugar muito esperado por ele. "O encarrega- 
do da obra, que era muito legal, me deu a oportunida- 

de de ser pedreiro, profissão em que estou até hoje", 
conta. Foi uma longa estrada que nosso personagem per- 
correu aprendendo o ofício e, hoje, é um profissional bem 
procurado. Além de pedreiro, atualmente Edvaldo Alves 
exerce a função de encarregado de obra, em que ele é 
responsável pela organização de todo o trabalho de uma 
construção. 

Edvaldo fez a 7a série do ensino fundamental, mas 
para se qualificar na área que passou a amar (pedreiro), 
precisou fazer curso especializado. Por ser um pedreiro 
bom e procurado pelos imperatrizenses, Edvaldo não fica 
só em Imperatriz contribuindo com a construção civil, ele 
relata que já foi para outras cidades, como Espírito Santo, 
Brasília e Goiânia. Segundo ele, nesses trabalhos em ou- 
tras cidades foi onde teve a oportunidade de ganhar mais 
experiência, pois lá há mais oportunidade de trabalho. 

"A cidade de Imperatriz é grande, mas na área da 
construção civil a gente passa a ser conhecido por 
muita gente", afirma sobre sua popularidade, Edvaldo Al- 
ves. Mas isso é só a prova de um reconhecimento daquilo 
que o pedreiro revela amar. "Eu trabalho na construção 
civil porque gosto e é uma área muito boa", admite o 
Irmão. 

Futuro- Edvaldo Alves não para por aqui, agora sua in- 
tenção é fazer um curso técnico na área e ser melhor do 

— . 
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que já é. "Eu Já tenho 42 anos de idade, Vou chegar a 
uma idade mais avançada e vai ficar difícil trabalhar. 
Com um curso técnico, fico como encarregado e ga- 
ranto um emprego", diz ele, que pretende fazer um curso 
em Edificações. 
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►15 ANOS DO VIVA CIDADÃO 

Roseana Samey prestigia celebração 
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Governadora o homenageada durante apresentação teatral do grupo Mulheres Guerreiras 

Com 23 milhões de atendimentos con- 
tabilizados, o Viva Cidadão completou 
na última segunda-feira (04), 15 anos 

de funcionamento e bons serviços prestados 
à comunidade. Hoje, o órgão é um facilitador 
de serviços públicos que reúne qualidade, efi- 
ciência e atende à população em São Luís e 
também no interior do Maranhão. A data foi 
comemorada com solenidade realizada no 
Viva da Praia Grande, com presença da go- 
vernadora Roseana Samey; dos secretários 
Luis Fernando Silva (Casa Civil e interino de 
Infraestrutura), Luiza Oliveira (Direitos Huma- 
nos, Assistência Social e Cidadania). Olga Si- 
mão (Cultura), José Antônio Heluy (Trabalho e 
Economia Solidária), da gerente do Viva Cida- 
dão, Graça Jacintho; da presidente do Tribu- 
nal Regional Eleitoral (TRE), desembargadora 
Anildes Cruz; e do vice-presidente do TRE, 

desembargador José Bernardo Silva, entre 
outras autoridades. 

Antes do início da solenidade, a governa- 
dora Roseana Samey visitou as instalações 
do órgão, conversou com funcionários, com 
usuários dos serviços e entregou ao agente 
administrativo Rogério Assad, a Carteira de 
Trabalho produzida por meio de processo di- 
gital. Ela também fez o recadastramento elei- 
toral no sistema biométrico - identificação pela 
impressão digital. 

Roseana Samey disse que o Viva é um 
serviço de utilidade pública que beneficia mi- 
lhares de maranhenses. "Aqui, na Praia Gran- 
de, foi a primeira unidade do Viva e estamos 
expandindo os trabalhos e os serviços para 
a população. -Fora as unidades fixas, temos 
também a unidade móvel (montada em um 
caminhão), que percorre todo o Maranhão 

Secretário Hildo Rocha promove palestra 

sobre o PAC para servidores da Secid 

Servidores da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) 
participaram de uma palestra sobre sensi- 
bilização e os avanços e desafios do PAC - 
Programa de Aceleração do Crescimento. O 
evento, realizado na sexta-feira (1o), no audi- 
tório da Secid. em São Luís, foi dividido em 
três etapas: primeiro os participantes assisti- 
ram uma palestra sobre os estudos que emba- 
saram a elaboração do projeto; em seguida, o 
coordenador do PAC, Artur Boueres, fez uma 
explanação sobre o andamento das obras e 
enumerou aspectos que dificultam a execução 
do projeto; finalizando, o secretario da Secid, 
Hildo Rocha, falou sobre a importância das 
ações previstas no PAC e destacou a necessi- 
dade do empenho de todos os servidores para 
que a Secretaria possa alcançar as metas tra- 
çadas pela governadora Roseana Sarney. 

"O PAC é uma iniciativa arrojada, uma 
ação complexa, abrangente, importante e de- 
safiadora. Isso exige, de cada um de nós, um 
esforço muito grande para que possamos exe- 
cutar todas as ações previstas dentro do prazo 

estabelecido no contrato", ponderou. "Esse é o 
motivo pelo qual promovemos este encontro. 
É importante que cada servidor conheça o pro- 
jeto e entenda que as dificuldades existentes 
são, em parte, inerentes a empreendimentos 
dessa natureza. Nosso desafio é vencer os 
obstáculos que hora enfrentamos", salientou 
Rocha. 

Resultados alcançados 
832 apartamentos entregues. 
2.761 melhorias habitacionais realizadas 
Reforma e ampliação do Teatro Padre Ha- 

roldo no Bairro da Liberdade 
Obras em andamento 

Avenida IV Centenário - margeando o Rio 
Anil: aterro hidráulico. 648m de elevado e qua- 
tro pontes. 

112 apartamentos em licitação no Bairro do 
Diamante 

178 melhorias habitacionais sendo realiza- 
das no Bairro da Alemanha 

Licitação para contratação de 3.055 melho- 
rias habitacionais. 

Sindicato do Comércio Atacadista de Imperatriz 

homenageia secretário Cláudio Trinchão 

O Sindicato do Comercio Atacadista de 
Imperatriz (Síndicoma) homenageou, na sex- 
ta-feira (31), no Colonial Eventos, empresários 
e autoridades que foram destaques no ano de 
2012. Entre os homenageados, o secretário 
de Estado de Fazenda, Cláudio Trinchão. 

Cláudio Trinchão recebeu distinção pelo 
apoio dispensado aos empresários de Impe- 
ratriz e Região Tocaníina, especialmente pe- 
las medidas adotadas para proteger a indús- 
tria e o atacado maranhense da concorrência 
praticada por estabelecimentos de outros es- 
tados beneficiados com incentivos do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). 

O secretário de fazenda agradeceu a ho- 
menagem, ressaltando que o reconhecimento 
do trabalho decorre dos resultados apresen- 

tados pela administração tributária maranhen- 
se. "Quando instituímos a cobrança do ICMS 
complementar, a ideiá foi proteger o mercado 
da concorrência desleal e favorecer o desen- 
volvimento do mercado interno e os dinamis- 
mos destes setores vitais para a economia", 
destacou. 

Foram homenageados pelo Sindicoma os 
empresários Evandro Ribeiro Cerqueira, com 
a distinção 'pioneirismo', Hamilton Miranda, 
Ex-Presidente, Mario Cavalcante Diniz, Ata- 
cadista do Ano de 2012, e Hassan Yussuf, 
Empresário do Ano de 2012. 

Para o Presidente do Sindicoma, Eraldo 
Moura, a oportunidade foi de um encontro fes- 
tivo dos empresários, "juntos, estaremos co- 
memorando as conquistas do ano de 2012 e 
nos preparando para esse ano que se inicia". 

com emissão de carteira de trabalho, certidão 
de nascimento, carteira de motorista, titulo de 
eleitor, tudo feito num só lugar para que o ci- 
dadão não tenha que ficar se deslocando", ob- 
servou a governadora. 

Durante a solenidade, que teve direito a 
banda de musica e a apresentação teatral de 
grupo formado por funcionários e ex-funcio- 
nários do órgão, foi feita uma homenagem a 
Luciano Moreira, secretário de Estado e depu- 
tado federal, que faleceu em 2011 e muito con- 
tribuiu para a implementação do Viva Cidadão, 
órgão agora vinculado à Secretaria de Estado 
dos Direitos Humanos, Assistência Social e Ci- 
dadania (Sedihc). 

Fortalecimento da cidadania 
O Viva Cidadão foi idealizado pela gover- 

nadora Roseana Sarney com a missão de for- 
talecer o exercício da cidadania, facilitando o 
acesso da comunidade a ações de qualidade 
na prestação de serviços públicos. Hoje conta 
com 28 unidades, sendo 13 fixas e 12 móveis, 
com índice de satisfação sempre acima de 
95%. 

"Nós estamos completando 15 anos hoje 
com vários serviços que garantem mais cida- 
dania à população maranhense. Não somen- 
te aqui na grande Ilha, mas toda a população 
mais carente, comunidades quilombolas, indí- 
genas que recebem orientações acessando e 
exercitando a cidadania no estado como um 
todo", destacou a secretária Luiza Oliveira. 

Modernização 
Como forma de melhorar os serviços, hoje 

o órgão está trabalhando na modernização 
dos espaços destinados ao Departamento Es- 
tadual de Trânsito (Detran); e à revitalização 
de alguns serviços, como a Carteira de Tra- 
balho digitalizada, para a qual está havendo 
treinamento na unidade da Praia Grande, em 
São Luís. e em Imperatriz. "O Programa Minha 
Casa Minha Vida também é facilitado hoje com 

í um estudo que estamos realizando pelo Viva 

Cidadão. A expansão e modernização dos ser- 
viços é para facilitação da cidadania", contou 
Luiza Oliveira. 

A gerente do Viva Cidadão, Graça Jacin- 
tho, afirmou que a demanda do órgão é per- 
manente e o Governo do Estado tem dado sua 
resposta garantindo cada vez mais serviços e 
com mais qualidade, o que tem proporciona- 
do a satisfação das pessoas que procuram o 
órgão. "O Viva Cidadão é resultado de várias 
parcerias e também do trabalho e determina- 
ção de seus servidores, que não podemos dei- 
xar de agradecer. Para nós, é muito gratifican- 
te termos servidores com muita determinação 
para garantir a satisfação da população", disse 
Graça Jacintho. 

Quem faz uso dos serviços do Viva só tem 
elogios a fazer. "Aqui, já resolvi muitas coisas, 
sem ter que sair de órgão em órgão, às vezes, 
bem distantes uns dos outros", disse o ajudan- 
te de obra Pedro Ferreira. "Essa é uma inicia- 
tiva que tem que ser elogiada. Um grande be- 
nefício para a população", completou o agente 
administrativo Rogério Assad. 

VIVO CIDADÃO EM NÚMEROS 
Unidades Fixas 
Em São Luis: Praia Grande, João Paulo e Ja- 
racati Shopping 
No interior: Imperatriz, Carolina, Presidente 
Dutra, São Bento, Caxias, Balsas, Açailândia, 
Santa Inês, Pinheiro, Coroatá 
Anexos: São José de Ribamar. Maternidades 
Marly Sarney e Benedito Leite 
Unidades Móveis: 9 Rodoviárias, 1 Ferroviária 
e 2 Alternativas 
Unidade a ser implantada: Viana 
Quantidade de Agentes Públicos no órgão; 
1.079 
Quantidade de atendimentos; 23 milhões de 
atendimentos ao longo desses 15 anos 
Grau de satisfação; 95% (soma de ótimo e 
bom) 

CBMMA divulga balanço das 

fiscalizações em casas noturnas 

Em entrevista coletiva, realizada na manhã 
de segunda-feira (4), no auditório do Comando 
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ma- 
ranhão (CBMMA), o comandante do Grupa- 
mento de Atividades Técnicas (GAT), tenente 
coronel Wubirajá Figueiredo, divulgou os nú- 
meros das fiscalizações realizadas em boates 
e casas de espetáculo na capital maranhense. 

De acordo com o oficial, a fiscalização teve 
o objetivo de verificar as condições de segu- 
rança no caso de incêndios e pânico em lo- 
cais de concentração de público, bem como 
orientar os proprietários sobre as medidas de 
segurança e, dependendo da situação, notifi- 
car, multar ou interditar os estabelecimentos. 

No plano de estratégia montado, 89 esta- 
belecimentos deveriam ser fiscalizados, en- 
tretanto a grande maioria não abriu as portas. 
"Pela divulgação que foi dada pela imprensa 
local, acreditamos que a grande maioria dos 
proprietários preferiu não funcionar para evitar 
uma possível fiscalização, consequentemen- 
te, uma notificação ou interdição", afirmou o 
tenente coronel Figueiredo. 

Da noite de sexta-feira (Io) até a madru- 

LOCAIS INTERDITADOS 
Boate Escadaria 
Boate Casa Blanca 
Clubão da Cidade 
Frozen 
Chez Moi Cyber 
Boate Candy 
Roots Bar 
Choperia Fernando 
Sobradão da Guia 
Bar da Brígida 
Cenas da Ilha 
Zé do Forró 
Choperia Marcelo 
Chama Maré 
Choperia Gaúcho 
AABEM 
Skina Show 
Choperia Sidney. 

gada de domingo (4), 39 estabelecimentos 
foram fiscalizados, dos quais 19 foram interdi- 
tados depois de constatadas algumas irregu- 
laridades, entre elas, saída de emergência em 
desacordo com a norma vigente, ausência de 
certificado de aprovação, falta de brigadista, 
extintores fora da validade, com lacres rom- 
pidos e despressurizados, luminária de emer- 
gência inoperante, botijão de GLP em local 
inadequado e vários outras, 

"Das 19 casas vistoriadas, apenas a boate 
Observatório e o Patrimônio, ambas na área 
do Centro Histórico, conseguiram sanar as 
irregularidades e serem desinterditadas em 
apenas 24 horas. Os demais locais somente 
serão liberados após uma nova fiscalização do 
CBMMA", salientou o oficial; 

Segundo o tenente coronel Figueiredo, as 
fiscalizações voltarão a acontecer durante o 
período momesco, compreendido entre o sá- 
bado (9) até a terça-feira (12). Os fiscais do 
CBMMA estarão revistoriando os locais inter- 
ditados e, ainda, a grande maioria das casas 
noturnas que não abriu suas portas durante 
este fim de semana. 

LOCAIS LIBERADOS 
Patrimônio Show 
Observatório 
Stufa Bar 
Chopperia Kabão 
Túnel do Tempo 
Choperia Marujo 
Chanel Eventos 
Boate Zero UM 
Rosana Drinks 
Buteko 
Vila do Chopp da Lagoa 
Bar Mercearia 
Devassa 
Choperia Madre Deus 
Casa de Samba Ferrari 
Trapiche 
Chopana 
Choperia Paraíso 
Bar Mansão do Arrocha 
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MEDITAÇÃO "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." (2 Pedro 5:6.7) 

SAMBA, FEIJÃO E FOLIA... 

A animada Feijoada', organizada pela repórter e advogada Janaina Reis, reuniu personalidades vips que caíram no samba em tarde animada pelo grupo Soul, 'prata da casa', e Espinha de 
Bacalhau, da capital maranhense. O evento foi enaltecido, ainda, com o sorteio de uma passagem para qualquer lugar do Brasil, que acontecerá ainda no início de março, no programa É 
D'Mais, para todos os convidados da feijoada que se cadastraram e estão curtindo o site da agência Viajar, uma das patrocinadoras do evento. Confira flashes! 
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Kooan, Artur (Vi.ijar), Sandra (Assunção), Luís 
Antônio (Inovalec). patrocinadores do evento 

CAMERAS DE SEGURANÇA 

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

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

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

—-.. J _ k —íi; -í .. 
AucmuMi, esla columsl.i, Marcdo, Fiancisca, Nara Esta repórter, a anfitriã Janaina e Camile (Alelier Mi*) 

L. 
Linda Leonardo e l haise Garcia 

P 

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

COAf SEGURANÇA NAO SE BRINCA! 
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(99) 3525-7215 / 3154-3237 / 9157-0544 

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

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhão 
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DROGARIA SANTA MARIA (R. TAMANDARÉ, 871-ANTIGA RODOVIÁRIA) 

DROGARIA ALVES (RUA DA ASSEMBLÉIA, 171-VILA LOBÃO) 
DROGARIA NALÚ (RUA DEZESSEIS, 62-PARQUE DO BURITI) 
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Malditos safos 

Depois de passar a noite com sua amante, o sujeito entra em casa e 
percebe que está com um arranhão no rosto. Vendo o gato esparramado 
no sofá, ele tem a brilhante idéia de dar um chute no bichano, que foge 
batendo nos móveis e miando: 

- Miauuuuuü! Miauuuuü! 
A esposa acorda assustada e pergunta: 
- Que barulho foi esse querido? 
- Foi o filho da puta daquele seu gato - responde o marido, fazendo uma 

grande cena - Abri a porta e ele pulou em mim e me arranhou o rosto! 
- É verdade! - concorda a esposa - Este gato está impossível mesmo! 

Olha só a chupada que ele me deu no pescoço! 

ww.v coqueiel.com.br/jogos 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

www.coquetel.coinbi-íjogos 

QKUlf\Dmt\ 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Devido à transmissão do amistoso da 
seleção brasileira de futeboi^as novelas 

Malhaçâo e Lado a Lado não será exibidas 
nesta quarta-feira. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Charlo pede que Roberta adiante a remes- 
sa para a loja. Carolina faz a cabeça de Isadora contra 
Vânia. Dalete implica com Frô por causa de Ronaldo. Ro- 
berta repreende Nando por ter ido atrás de Felipe. Ulisses 
flagra Frô e Ronaldo no provador. Roberta fica indignada 
com a chantagem dos diretores da Positano. Zenon procu- 
ra Charlo. Juliana percebe a tristeza da avó com o sumiço 
de Otávio. Carolina pensa em ficar com o lugar de Isado- 
ra na loja. Vânia enfrenta Isadora. Uma mulher misteriosa 

□ NOVELAS 

procura Charlo para falar sobre Otávio. Nando vai à casa 
de Felipe. 

Salve Jorge 
Globo. 21h00 - Helô descobre que o mandante de seu 
atentado foi Santiago. Wanda recebe a noticia de que o 
ataque contra a delegada falhou e tem uma idéia para re- 
solver seu problema. Helô e Barros interrogam o capanga 
de Santiago. Russo repreende Wanda por tentar eliminar 
Helô. Morena corta a luz da boate. Aida pega o telefone de 
Wanda no celular de Nunes. Russo conta para Livia sobre 
o atentadoque Wanda tentou armar para Helô. Wanda atro- 
pela Santiago. Stenio pede para reatar com Helô. Demir 
combina de visitar Adam no trabalho. Russo descobre que 
houve uma sabotagem na boate. Sheila procura Théo. 
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Áries 21-03/19-04 
Busque lugares reservados e atividades calmas, 
pois a Lua vai deixando sua área espiritual e lhe 
pedindo momentos de relaxamento. Descanse e 
divirta-se solitariamente. Prepare-se, você terá 
muito trabalho nos próximos dias! 

y Touro 20-04/20-05 
Você tende a se deixar conduzir pelos seus ins- 
tintos e intuições, pois a Lua ainda transita por 
sua oitava casa. Procure estar mais atenta às 
próprias necessidades físicas e emocionais, ex- 
plore sua intimidade! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
A Lua permanece em sua área de relaciona- 
mentos, aguçando sua percepção para as ques- 
tões da convivência, sejam as positivas ou as 
negativas. Cuidado, pois você tende a reagir de 
maneira dramática e exagerada. Contenha-se! 

55 Câncer 22-06/22-07 
É preciso dar atenção a certos aspectos essen- 
ciais em sua vida, pois a Lua ainda passa por 
sua sexta casa. Planeje melhor e reestruture 
sua vida cotidiana, buscando melhorias que lhe 
deixem emocionalmente mais harmonizada! 

SI Leão 23-07/22-08 
A permanência da Lua em sua quinta casa lhe 
mantém acelerada, e lhe aconselha a aproveitar 
as oportunidades de lazer, pois logo você preci- 
sará focar somente em suas obrigações. Guar- 
de energia para os dias a seguir 

m Virgem 23-08/22-09 
Ainda que as tarefas domésticas ainda estejam 
em foco, ao menos você passa a encará-las de 
maneira mais prazerosa. Suas emoções são 
intensificadas pela Lua, que vai deixando sua 
quarta casa. Curta bons momento em família! 

Libra 23-09/22-10 
Você intercala entre momentos de muita ativida- 
de intelectual com outros em que a vontade de 
desligar sua mente toma conta de você. A Lua 
vai deixando sua área de comunicação, aconse- 
lhando você a buscar o equilíbrio! 

% Escorpião 23-10/21-11 
A Lua ainda passa por sua área material e se 
aproxima de sua área de comunicação, estimu- 
lando você a expandir conhecimentos. Ainda 
que esteja mais presa às responsabilidades, 
haverá momentos para se divertir! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
A consciência de que você precisa ser mais prá- 
tica e menos emocional diante de suas deman- 
das vai ficando mais intensa, à medida que a 
Lua vai deixando seu signo. Organize-se: defina 
prioridades e planeje-se! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
As reflexões que tomaram sua vida ultimamente 
vão sendo substituídas por um clima de leveza, 
pois a Lua vai deixando sua área de crise. Você 
estará mais preparada para os novos desafios. 
Descanse para os próximos dias! 

A# Aquário 20-01 /18-02 
Seu anseio por agitação e companhias vai dan- 
do lugar ao desejo por maior tranqüilidade e 
privacidade, neste momento em que a Lua vai 
saindo de sua área de amizades. Desacelere e 
organize sua vida. Foque no cotidiano! 

K Peixes 19-02/20-03 
A Lua permanece em sua área de trabalho, mas 
seu foco no trabalho vai diminuindo, enquanto 
sua necessidade de relaxar vai aumentando. 
Você deverá se divertir mais nos próximos dias, 
podendo conhecer gente interessante! 
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"Esse é um espaço, não só para depoimentos c desabafos, vamos nos 
organizar para manifestações, também. O movimento virtual é só um pontapé. 
Futuramente, vamos nos organizar para ir às ruas"- Brenda Hercnio, uma das 
criadoras do grupo. 

ígB 

A voz da comunidade 

"Fora VBL" cobra melhorias no transporte público 

Hyana Reis 

Como um meio de reclamar e compar- 
tilhar experiências, usuários do trans- 
porte público de Imperatriz criaram 

um grupo no Facebook intitulado "Fora VBL". 
O movimento prevê ações de protesto para 
exigir melhores condições da empresa de 
transporte Viação Branca do Leste (VBL). 

Mais de 2 mil pessoas já fazem parte do 
grupo. Na página, eles compartilham ima- 
gens e histórias desagradáveis que vivem 
ao usar ônibus na cidade. Um dos usuários 
conta a quantidade de horas que teve que 
esperar pelo ônibus. "Na quinta feira tive de 
esperar 1;20 h por um ônibus que fosse para 

o Bacuri. Por que? Simplesmente o ônibus 
estava na garagem, no horário de pico. A 
segunda maior cidade do estado só tem um 
ônibus pra cada bairro". 

"VBL, descaso total e desumano, ofere- 
cem esses transportes para as pessoas, com 
uma má estrutura, está uma calamidade", re- 
clama outro participante do grupo. Também 
reclamam dos funcionários da empresa: 
"Convenhamos que não é só na estrutura 
que a VBL deixa a desejar. Os motoristas, em 
sua maioria, não estão nem um pouco preo- 
cupados com os passageiros. Param longe 
dos pontos e dirigem loucamente". Enquanto 
outro defende a categoria, "eles fazem dupla 
função; dirigir e cobrar". 

Um dos membros do grupo compartilhou 
uma foto que mostra os bancos do ônibus 
completamente quebrados e sem estofamen- 
to. Indignado, ele acusa; "transporte público? 
Acho que não, está mais para calamidade 
pública. Essa empresa que faz o transporte 
da cidade está nessa há vários anos e os 
ônibus são praticamente os mesmo até hoje, 
a única coisa que acontece é que eles refor- 
mam um pouco". 

A criadora do grupo, Brenda Herenio, ga- 
rante que não pretende ficar só na discussão. 
"Esse é um espaço, não só para depoimentos 
e desabafos, vamos nos organizar para ma- 
nifestações, também, o movimento virtual é 
só um pontapé. Convidem o máximo de pes- 

soas que conseguirem para entrar no grupo. 
Futuramente, vamos nos organizar para ir às 
ruas. Vamos fazer valer nosso direito de ci- 
dadão e nossa voz de estudante". 

E os membros concordam em sair às ruas 
em protesto. "O direito de ir e virem transpor- 
tes humanizados é de todos nós, é por isso 
que o Movimento Fora VBL entra em ação. 
Precisamos ter atitude sobre alguns cons- 
trangimentos já sofridos por mim e por cen- 
tenas de usuários que entram todos os dias 
nos ônibus da empresa que pouco sabe da 
insatisfação do cliente e pouco sabe dar res- 
peito para com os mesmo, que nem existe. 
Eu quero a VBL fora de circulação", protesta 
uma usuária. 

O grupo também defende melhores condições de trabalho aos motoristas de ônibus 
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Um membro do grupo compartilhou esta Imagem cm que o banco do ônibus está quebrado c sem estofamento Até nas camisas o movimento pensou, com o objetivo de reforçar a luta 

* 
DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Igreja Universal do Reino de Deus terá de devolver quantia doada por fiel 

A 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Fe- 
deral e dos Territórios (TJDFT) confirmou sentença da 9a 

Vara Cível de Brasília, que determinou à Igreja Universal 
do Reino de Deus a devolução de R$ 74.341,40, doados 
por uma fiel que posteriormente se arrependeu. O valor de- 
verá ser restituido atualizado monetariamente pelo INPC 
desde as datas das compensações dos cheques e acres- 
cidos de juros de mora de 1% ao mês. Os cheques foram 
compensados em dezembro de 2003 e janeiro de 2004. 
mas ela só entrou na Justiça, pedindo a nulidade da doa- 
ção e a restituição do valor doado em 2010. 

De acordo com os autos, a fiel freqüentava a Igreja Uni- 
versal do Reino de Deus. pagando seus dízimos em dia. 
Ao enfrentar um processo de separação judicial, ficou ator- 
doada e fragilizada, sendo induzida pelo Pastor Jorge a 

aumentar suas contribuições. Ao receber uma alta quantia 
por um serviço realizado, alega que passou a ser pressio- 
nada pelo Pastor para doar toda a quantia que havia rece- 
bido. 

Ela acabou doando dois cheques totalizando o valor de 
mais de R$ 74 mil. Pouco tempo depois, ao perceber que o 
Pastor sumira da igreja, a fiel entrou em depressão, perdeu 
oemprego e ficou na miséria. Por isso, pediu a nulidade da 
doação e a restituição de todo o valor. 

A Igreja, por sua vez, afirma que a fiel sempre foi em- 
presária, que não ficou sem rendimentos em razão da do- 
ação, e que ela tinha capacidade de reflexão e discerni- 
mento para avaliar as vantagens de freqüentar a Igreja e 
de fazer doações. Afirmou, ainda, que "a liturgia da Igreja 
baseia-se na tradição bíblica, ou seja, que é a Bíblia que 

prevê a oferenda a Deus em inúmeras passagens, desta- 
cando, na passagem da viúva pobre, que doar tirando do 
próprio sustento é um gesto de fé muito mais significativo". 

Ao condenar a Igreja Universal do Reino de Deus a res- 
tituir os valores doados, a juíza considerou que a fiel teve o 
seu sustento comprometido em razão da doação realizada, 
até porque há testemunhos no processo de que houve ca- 
rência de recursos até mesmo para alimentação. Segundo 
ela, a sobrevivência e a dignidade do doador é que são os 
bens jurídicos protegidos pelo art. 548 do Código Civil (É 
nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou 
renda suficiente para a subsistência do doador). 

A Igreja Universal do Reino de Deus recorreu, mas a 
sentença foi confirmada por unanimidade pela Segunda 
Instância, não cabendo mais recurso de mérito no TJDFT. 



CORREIO Imperatriz-MA 
Quarta-feira, 06 de fevereiro de 2013 

10 
mmi 

►SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO 

Membros do MPMA debatem ações 

A reunião ocorreu no auditório da Escola Superior do Ministério Público 

Promotores de justiça com atuação na 
área da saúde participaram na manhã 
de segunda-feira (4), de uma reunião 

de trabalho em que foi discutida a situação da 
saúde pública no estado, bem como estraté- 
gias do Ministério Público do Maranhão para 
atuar de forma mais qualificada no setor. 

A reunião, convocada pela procuradora- 

-geral de justiça, Regina Lúcia de Almeida Ro- 
cha, ocorreu no auditório da Escola Superior 
do Ministério Público. 

Na abertura do encontro, o subprocurador- 
-geral para Assuntos Jurídicos, Suvamy Vi- 
vekananda Meireles, destacou que o momen- 
to é oportuno para esse tipo de discussão, já 
que os novos gestores municipais acabaram 

de tomar posse. "Desta forma, podemos uni- 
formizar nossas ações em favor da saúde, que 
é um serviço público essencial". 

O procurador de justiça. Francisco das 
Chagas Barros de Sousa, coordenador do 
Centro de Apoio Operacional da Saúde, con- 
siderou o evento importante para traçar estra- 
tégias que possam fortalecer as ações do MP, 
sobretudo priorizando a questão da atenção 
básica da saúde. A diretora da Escola, procu- 
radora de justiça Themis Maria Pacheco de 
Carvalho, enfatizou a importância da reunião 
como "um mecanismo de troca de conheci- 
mentos e experiências para atingir a meta do 
Ministério Público, que é bem servir a socie- 
dade". 

O promotor de justiça de Defesa da Saúde 
de São Luís, Herbert Figueiredo, classificou a 
reunião de trabalho como um momento ímpar 
no MP do Maranhão, por reunir membros da 
instituição de diversos municípios para deba- 
ter a saúde pública no Estado. 

Ele sugeriu a elaboração de um plano de 
ação em que sejam unificadas estratégias em 
favor da saúde pública. "Se não fizermos isso, 
vai continuar a antiga prática da 'ambulancio- 
terapia'", comentou, referindo-se à realidade, 

muito comum no estado, de pacientes que 
vêm do interior para a capital em ambulâncias 
das prefeituras em busca de assistência mé- 
dica. 

REGIONAIS DE SAÚDE 
Na reunião, foram discutidos aspectos da 

legislação que trata da organização do Sis- 
tema Único de Saúde, como o Decreto 7508, 
sancionado pela presidente do Dilma Rousse- 
ff em 28 de junho de 2011. A lei. entre outros 
itens, dispõe sobre a criação das regiões de 
saúde, as quais devem oferecer ações e servi- 
ços de atenção primária; urgência e emergên- 
cia; atenção psicossocial; atenção ambulato- 
rial especializada e hospitalar; e vigilância em 
saúde. 

O Maranhão está dividido em 8 macro-re- 
giões de saúde: São Luís, Imperatriz, Caxias. 
Balsas, Presidente Dutra, Santa Inês, Pinheiro 
e Coroatá. 

Com o debate sobre a legislação, os 
membros do Ministério Público buscam o seu 
aperfeiçoamento, municiando-se de supor- 
te técnico para cobrar dos gestores a correta 
aplicação dos recursos públicos destinados à 
saúde. 

Secretário Luís Fernando representa o governo na abertura dos trabalhos da AL 

O secretário chefe da Casa Civil, Luis 
Fernando Silva, representou a governadora 
Roseana Sarney, na instalação dos trabalhos 
legislativos de 2013 (3a Sessão Legislativa 
da 17a Legislatura) da Assembléia Legislativa 
do Maranhão, A solenidade, realizada na se- 
gunda-feira (4). no Plenário Nagib Haickel, foi 
coordenada pelo presidente da Casa, depu- 
tado Arnaldo Melo. Na ocasião, Luis Fernan- 
do fez a leitura da mensagem do Executivo, 
apresentando uma síntese da atual situação 
do Estado. 

Segundo a governadora Roseana Sarney 
o Maranhão ultrapassou 2012 com segurança 
e inicia 2013 com entusiasmo. Ressalta a im- 
portância de trabalhar em conjunto com o Le- 
gislativo "com a perspectiva de superarmos os 
grandes desafios que se impõem ao desen- 
volvimento econômico e social do Maranhão". 

No discurso, destaque para o equilíbrio 
das contas públicas, o que garantiu ao Tesou- 
ro Estadual ampliar investimentos e implantar 
projetos estruturantes. A solidez econômica 
do Estado foi essencial para a elevação do 

nível de endividamento e a capacidade de pa- 
gamento do serviço da dívida pública. "Com o 
apoio da Assembléia Legislativa foi possível 
aprovar operações de créditos provenientes 
das linhas de financiamento do BNDES no va- 
lor de R$ 2,8 bilhões e do Programa de Apoio 
ao Investimento dos Estados e do Distrito Fe- 
deral (Proinveste), no valor de R$ 1 bi, recurso 
referente ao Programa Viva Maranhão", des- 
tacou Luis Fernando Silva. 

A mensagem apresentou um balanço das 
ações realizadas nas áreas de saúde (implan- 
tação de 1.680 leitos, construção de novos 
hospitais e UPAs); infraestrutura (Adutora Ita- 
luis, asfaltamento de rodovias, investimentos 
no Porto do Itaqui, potencial energético do 
estado); agricultura (avanço na erradicação 
da febre aftosa e distribuição de sementes); 
segurança pública (aquisição de novos veícu- 
los e equipamentos, implantação do sistema 
de videomonitoramento, regionalização do 
sistema penitenciário); e cultura (investimen- 
tos para o Carnaval, Festejos do Divino, São 
João, comemorações dos 400 anos de São 

Luís). 
Para a governadora Roseana Sarney, foi 

imprescindível a valorização do servidor pú- 
blico estadual com a criação do Plano de Car- 
reira, Cargos e Salários para os servidores 
ativos, aposentados e pensionistas. "Prosse- 
guiremos para tornar o Maranhão um estado 
mais forte econômica e socialmente a cada 
ano e com mais e melhores oportunidades 
para todos". 

Presentes, ainda, à sessão solene, o vice- 
-prefeito de São Luís, Roberto Rocha, repre- 
sentando o prefeito Edivaldo Holanda Júnior; 
o desembargador José Bernardo da Silva, 
representando o Poder Judiciário; a procura- 
dora Geral de Justiça. Regina Lúcia Rocha; 
o capitão de Mar e Guerra, Jair dos Santos; 
entre outras autoridades. 

O presidente da AL, deputado Arnaldo 
Melo, agradeceu pela reeleição para cumprir 
mais um mandato de quatro anos. Ele desta- 
cou como essencial a integração entre os Po- 
deres Legislativo, Executivo e Judiciário. "São 
poderes independentes, mas que trabalham 

em harmonia em prol da sociedade democrá- 
tica". 

Arnaldo Melo parabenizou o Executivo 
pelo trabalho que vem sendo realizado para 
atrair novos investidores promovendo mu- 
dança na vida econômica dos maranhenses. 
"Vemos luzes melhores, um estado com suas 
contas saneadas, o que garantiu um emprésti- 
mo de R$ 3,8 bilhões, recursos que vão cons- 
truir infraestrutura para os novos empreendi- 
mentos. Temos certeza que o Maranhão vai 
continuar crescendo, o que nos faz acreditar 
que estamos no caminho certo", declarou. 

A nova mesa diretora da AL é formada 
pelos deputados: Arnaldo Melo (PMDB) - 
presidente; Eduardo Braide (PMN) - segun- 
do vice-presidente; Marcelo Tavares (PSB) 
- terceiro vice-presidente; Gardênia Castelo 
(PSDB) - quarto vice-presidente; Rogério Ca- 
feteira (PMN) - primeiro secretário; Cadinhos 
Florêncio (PHS) - segundo secretário; Dr. Pá- 
dua (PSD) - terceiro secretário; e Zé Carlos da 
Caixa (PT) - quarto secretário. Em aberto a 
vaga do primeiro vice-presidente casa. 

Mesmo com estiagem, Maranhão conseguiu manter cobertura vacinai contra a aftosa 

Apesar da estiagem que assolou o Ma- 
ranhão, prejudicando não só o plantio, mas 
também a pecuária, o estado conseguiu atingir 
96,38% de imunização do rebanho de bovinos 
e bubalinos durante a II Etapa da Campanha 
de Vacinação contra a Febre Aftosa, realiza- 
da no período de 01 de novembro a 30 de 
dezembro de 2012. O anúncio do resultado 
da campanha foi feito na manhã da última se- 
gunda-feira (04) pelo secretário da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Sagrima), Cláudio 
Azevedo, durante coletiva de imprensa, reali- 
zada no gabinete do órgão. 

Cláudio Azevedo ressaltou que essa foi 
uma das campanhas mais difíceis de ser reali- 
zada. "Mesmo com a dificuldade de manejo e 
para a manutenção do peso do animal, alcan- 
çamos o terceiro maior índice das campanhas 
oficiais, permanecendo com uma imunização 
acima dos 90%, dentro dos critérios exigidos 
pelo Mapa [Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento] para que o Maranhão seja 
classificado como Zona Livre de Febre Aftosa. 
Ou seja, já cumprimos com nosso dever técni- 
co, agora dependemos do Ministério cumprir a 
sua e declarar o reconhecimento nacional da 
zona livre", disse ele. 

As exigências, às quais o secretário se 
referiu, fazem parte do Projeto de Ampliação 
da Zona Livre de Febre Aftosa, desenvolvido 
pelo Mapa, que prevê a nova classificação, em 
bloco, de sete estados do Nordeste e a região 
Leste do Pará. "Vamos solicitar audiência com 
o Ministério e todos os secretários de agricul- 
tura dos estados concorrentes à zona livre 
para tratar da classificação nacional e também 
da classificação internacional, junto à Organi- 
zação Internacional de Epizootias", informou 
Cláudio Azevedo. 

Vale ressaltar que em dezembro do ano 
passado, o Mapa divulgou o resultado da so- 
rologia realizada em 10.800 animais de aproxi- 
madamente 400 propriedades rurais, onde foi 
constatada a não circulação do vírus da aftosa 
no rebanho maranhense. 

O resultado, bem como a melhor nota de 
avaliação das auditorias realizadas nos esta- 
dos que compõem o bloco, atendendo a 89% 
dos itens pesquisados no serviço de atenção 
veterinária prestados pelos órgãos estaduais, 
credencia o Maranhão a receber a certificação 
do Mapa, que, como enfatizou Cláudio Azeve- 
do, está dependendo da conclusão do resulta- 
do nos outros estados concorrentes, que ain- 
da estão finalizando o processo de sorologia e 
estão realizando as campanhas de vacinação. 

Aumento do rebanho maranhense - Outro 
resultado positivo ressaltado pelo secretário, 
durante a apresentação dos resultados da 
campanha à imprensa, foi o aumento do re- 
banho maranhense, contrariando as expec- 
tativas de perda geradas pela estiagem. "Em 
alguns municípios, sobretudo na fronteira com 
o Piauí, houve perda de muitos animais, mas 
foram incorporados 91.520 bovinos e buba- 
linos ao rebanho local, que atualmente é de 
7.480.370 cabeças de animais", informou 
Cláudio Azevedo, que fez questão de agrade- 
cer o empenho dos criadores. 

Também estavam presentes na coletiva o 
diretor geral da Agência de Defesa Agrope- 
cuária do Maranhão (Aged), órgão vinculado 
à Sagrima, Fernando Lima, o coordenador 
de Defesa Animal do órgão, Lauro Queiroz e 
o presidente do Fundo de Desenvolvimento 
da Pecuária do Maranhão (Fundepec) e do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária 
(CRMV), Osvaldo Serra. 

Cláudio Azevedo apresenta resultados da II Etapa da Campanha do Vacinação contra a Febre Aftosa 

Fernando Lima ressaltou que a Aged tra- 
çou diversas estratégias para não prejudicar a 
imunização do rebanho maranhense. "Diante 
da estiagem e dos baixos números da campa- 
nha identificados no início, prorrogamos, auto- 
rizados pelo Mapa, o prazo por mais 30 dias 
para o criador vacinar seu rebanho, e por mais 
20 dias para que ele comprovasse a vacina- 
ção junto aos escritórios da Aged", destacou o 
diretor geral. 

Os números revelados pela Aged com- 
provam o esforço do Governo Estadual em 
manter o excelente índice de cobertura vaci- 
nai alcançado nas últimas campanhas, que foi 
de 97%, um recorde em mais de dez anos de 
campanhas oficiais. 

Cerca de 1.200 propriedades tiveram seus 
rebanhos vacinados de forma assistida, com 
a presença de fiscais da agência. Outras 148 

propriedades (23% a mais que na última cam- 
panha) foram beneficiadas com mais de 40 mil 
doses de vacinas doadas pelo governo esta- 
dual, Fundepec e Federação da Agricultura e 
Pecuária do Maranhão (Faema) a pequenos 
criadores em assentamentos rurais, áreas in- 
dígenas e quilombolas e áreas de risco. 

O presidente do Fundepec, Osvaldo Serra, 
elogiou a parceria com o governo estadual e 
disse que os criadores estão cada vez mais 
conscientes de sua participação nesse proces- 
so de atingir a nova classificação sanitária. "Os 
criadores contribuem com a doação ao Fun- 
depec, realizada por meio de arrecadação na 
Guia de Trânsito Animal, porque acreditam no 
trabalho realizado pela Aged", afirmou ele. 

Abaixo, o quadro demonstrativo que com- 
para o desempenho das últimas campanhas 
de vacinação contra a febre aftosa no estado: 
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ECONOMIA 

Dívida pública sobe 7,5% em 2012 e chega à marca dos R$ 2 trilhões 

A dívida pública federal, o que inclui os en- 
dividamentos interno e externo, subiu 7,55% 
em 2012, para R$ 2 trilhões, segundo infor- 
mações divulgadas nesta terça-feira (5) pela 
Secretaria do Tesouro Nacional. 

O crescimento da dívida pública no ano 
passado foi de R$ 141 bilhões. Em 2011, a 
dívida pública havia registrado o crescimento 
de 10,17%, ou R$ 172.3 bilhões, para R$ 1,86 
trilhão. 

O crescimento da dívida pública no ano 
passado está relacionado, principalmente, 
com a apropriação de juros no valor de R$ 
207,9 bilhões. 

Mas a injeção de recursos no Banco Na- 
cional de Desenvolvimento Econômico e So- 
cial (BNDES), no valor de R$ 45 bilhões em 

2012 (incluído dentro das emissões totais de 
títulos da dívida), além da emissão de R$ 21,1 
bilhões para capitalizar o Banco do Brasil (R$ 
8,1 bilhões) e a Caixa Econômica Federal (R$ 
13 bilhões), também influenciaram o cresci- 
mento da dívida no ano passado. 

PLANO ANUAL DE FINANCIAMENTO 
No começo do ano passado, o Tesouro Na- 

cional informou que, para 2012, sua expectati- 
va era de que a dívida pública avançasse entre 
RS 83,6 bilhões e RS 183,6 bilhões, atingindo 
um patamar entre RS 1,95 trilhão e RS 2,05 
trilhões. Deste modo, o crescimento ficaria en- 
tre 4,48% a 9,84%. Essa previsão consta no 
Plano Anual de Financiamento (RAF) de 2012. 
Deste modo, os números do Tesouro mostram 

que as previsões do RAF foram atingidas. 

DIVIDAS INTERNA E EXTERNA 
No caso da dívida interna, segundo infor- 

mou o Tesouro Nacional, foi registrado um 
aumento de 7,45% em 2012, para RS 1,91 tri- 
lhão. Em dezembro de 2011, a dívida interna 
somava R$ 1,78 trilhão. No ano passado, o 
crescimento foi de RS 133 bilhões. 

Já no caso da dívida externa brasileira, 
resultado da emissão de bônus soberanos 
(títulos da dívida) no mercado internacional 
e de contratos firmados no passado, o gover- 
no contabilizou um aumento de 9,6% no ano 
passado, para RS 91,2 bilhões, contra RS 83,2 
bilhões no fechamento de 2011. Neste caso, o 
crescimento foi de RS 7,99 bilhões. 
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Varejo registra o maior movimento dos últimos cinco anos 

O movimento no comércio varejista de 
todo o país aumentou 13,8%, em janeiro, 
em relação a igual mês do ano passado, a 
maior alta já registrada desde 2008, segundo 
o Indicador Serasa Experian de Atividade do 
Comércio. Na comparação com dezembro, 
houve aumento de 1,5%. 

Dos seis setores pesquisados, o de mó- 
veis,, eletroeletrônicos e informática foi o que 
apresentou o melhor desempenho na compa- 
ração anual, com elevação de 15,6% ante ja- 
neiro de 2012. Em relação a dezembro, hou- 
ve aumento de 9,7%. Segundo avaliação dos 

economistas da Serasa Experian, a deman- 
da aquecida foi estimulada pelos benefícios 
fiscais, razão que também motivou a grande 
procura por veículos, motos e peças. 

As concessionárias lideraram a alta do 
movimento em relação a dezembro, com au- 
mento de 10,8%. Comparadas às de janeiro 
do ano passado, as vendas foram 4,8% maio- 
res. Os analistas da Serasa justificaram que 
o consumidor foi atraído pela queima de es- 
toques dos veículos com Imposto sobre Pro- 
dutos Industrializados (IPI) reduzido. 

No comércio de tecidos, vestuário, calça- 

dos e acessórios, ocorreu alta de 3.1% ante 
dezembro e de 3,9% na comparação com ja- 
neiro do ano passado. Nos supermercados, 
hipermercados, alimentos e bebidas, o mo- 
vimento ficou estável, mas sobre janeiro de 
2012 foi constatada alta de 6,3%. 

Em lojas de materiais de construção, o 
movimento foi 4.2% maior do que em dezem- 
bro e 6,2% superior ao de janeiro do ano pas- 
sado. A única baixa em relação a dezembro 
foi verificada no comércio de combustíveis e 
lubrificantes (-0,5%). Porém, sobre janeiro de 
2012, o movimento cresceu 7,8%. 

EDUCAÇÃO 

Mais da metade dos alunos do 9° ano querem trabalhar e estudar 

Começar a ganhar o próprio dinheiro, seja 
para ajudar a família ou para pagar os próprios 
gastos, é o desejo de mais da metade (55%) 
dos estudantes brasileiros que cursam o 9o 

ano do ensino fundamental. Eles não querem 
sair da escola, pretendem conciliar as horas de 
estudo com as jornadas nas empresas. Antes 
disso, ainda no 5o ano - abaixo dos 14 anos, 
proibidos por lei - 14% dos alunos de escolas 
públicas já trabalham foram de casa. 

Os dados foram levantados pelo QEdu: 
Aprendizado em Foco, uma parceria entre a 
Meritt e a Fundação Lemann, organização 
sem fins lucrativos voltada para a educação. 
A pesquisa foi feita com base nos questioná- 
rios socioeconômicos da Prova Brasil 2011, 
aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
divulgada em agosto do ano passado. 

Dos 1.992.296 de alunos do 9o ano que 
responderam à pesquisa, 1.075.628 (55%) 

pretendem estudar e trabalhar, 614.838 (31%) 
querem continuar apenas estudando e 33.487 
(2%) querem largar os estudos e se dedicar 
apenas ao trabalho. No 5o ano, de 2.280.315 
alunos, 294.011 (14%) trabalham. Quando 
se trata de alunos do 9o ano, o perfil muda. 
O número maior de estudantes que preten- 
dem estudar e trabalhar está em regiões mais 
ricas: Distrito Federal (65,7%), seguido por 
Santa Catarina (65,1%) e pelo Espírito Santo 
(62,5%). Os estados com maior porcentagem 
de alunos que pretendem apenas estudar es- 
tão no Norte e Nordeste; Maranhão (41,2%), 
Acre (41%) e Amapá (40,8%). As maiores por- 
centagens de estudantes que querem apenas 
trabalhar estão em São Paulo (2,5%), Pernam- 
buco (2.2%) e no Ceará (2%). 

De acordo com a secretária executiva do 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil, Isa de Oliveira, o trabalho 
a partir do 9o ano pode ser positivo se for como 

aprendiz. "O programa vai exigir do adolescen- 
te a continuidade dos estudos, além de cobrar 
um bom desempenho escolar. Em outras con- 
dições, trata-se de uma inserção no mercado 
de trabalho que pode motivar o abandono e a 
negligência com a escola." 

Os dados do Ministério do Trabalho mos- 
tram, no entanto, que em 2012 foram admiti- 
dos apenas 286.827 novos participantes no 
Programa Jovem Aprendiz - uma parceria do 
governo com empresas particulares para in- 
serção dos jovens no mercado de trabalho. O 
número corresponde a 14,4% dos estudantes 
que desejavam trabalhar e estudar. Segundo 
o ministério, há capacidade para maior ab- 
sorção. Caso todas as empresas de médio e 
grande porte destinassem um mínimo de 5% 
das vagas para os adolescentes, como de- 
termina a legislação (Lei 10.097/00 e Decreto 
5.598/05), haveria pelo menos 1.236.051 no- 
vas admissões por ano. 

MEC estabelece critérios para ampliação de vagas em medicina 

O Ministério da Educação (MEC) estabele- 
ceu, por meio de portaria publicada hoje (4) no 
Diário Oficial da União, os critérios para auto- 
rização de ampliação do número de vagas de 
graduação em medicina nas faculdades brasi- 
leiras. Entre os procedimentos necessários, o 
MEC levará em consideração, principalmente, 
a demanda social por médicos em cada unida- 
de da Federação, com base em dados atuali- 
zados anualmente pelo Ministério da Saúde. O 
MEC informou que a norma vale apenas para 
os pedidos feitos até o dia 31 de janeiro. Para 
os próximos pedidos, novas regras serão pu- 
blicadas. 

De acordo com o MEC, a Secretaria de 
Regulação e Supervisão da Educação Supe- 
rior (Seres) da pasta optou por sistematizar 
os critérios de deferimento de cursos de me- 
dicina "para garantir mais transparência aos 
processos". A legislação prevê que o Conselho 
Nacional de Saúde, em parecer, manifeste-se 
sobre a abertura do curso. A partir de agora, 
porém, os procedimentos serão normatizados 
por meio de portaria do MEC. 

Quanto à documentação, serão requeri- 
dos: um demonstrativo técnico que fundamen- 
te a relevância social da ampliação de vagas e 
um memorial do curso, que conste, entre ou- 

tros documentos, o reconhecimento do curso 
pelo MEC. 

Para que tenha o pedido atendido, a insti- 
tuição deverá ter índice Geral de Cursos (IGC) 
vigente igual ou maior que 3, Conceito Institu- 
cional (Cl) igual ou maior que 3 e não poderá 
ter passado por supervisão institucional ativa 
ou supervisão instaurada em cursos na área 
de saúde. O número de vagas será proporcio- 
nal ao número de médicos e de habitantes no 
estado. 

O MEC também observará a infraestrutu- 
ra de equipamentos públicos e programas de 
saúde existentes e disponíveis no município 
de oferta do curso. A concessão da autoriza- 
ção depende da existência de pelo menos três 
programas de residência médica nas especia- 
lidades prioritárias - clínica médica, cirurgia, 
ginecologia-obstetrícia, pediatria, medicina de 
família e comunidade. 

Na semana passada, em Brasília, a falta 
de médicos foi um dos problemas apresenta- 
dos em Brasília no Encontro Nacional com No- 
vos Prefeitos e Prefeitas 2013. Para resolver 
a questão, foi pedida a ampliação das vagas 
nas faculdades de medicina e mais facilidades 
para a contratação dos profissionais formados 
no exterior. 

Para o presidente da Associação Brasileira 
de Municípios (ABM), Eduardo Tadeu Pereira, 
a medida de transparência é positiva, no en- 
tanto, a ABM ainda espera "uma medida que 
determine que as universidades criem mais 
vagas". A associação defende que sejam cria- 
das 50% a mais de vagas em todo o país. "Os 
recursos das faculdades, os equipamentos, 
são subaproveitados", diz. 

Para o Conselho Federal de Medicina, o 
cerne do problema não é a quantidade de pro- 
fissionais e sim o desestímulo ao trabalho em 
áreas remotas, que gera graves problemas de 
distribuição. 

Em visita ao Rio de Janeiro, em dezembro 
do ano passado, quando anunciou a criação 
de leitos em hospitais públicos, o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, admitiu que faltam 
médicos nas unidades federais, mas defen- 
deu que a carência desse tipo de mão de obra 
ocorre, principalmente, porque poucos profis- 
sionais de qualidade estão sendo formados. 

"Nossos números mostram isso. Não 
adianta ter apenas mais médicos, precisamos 
de profissionais formados para as necessida- 
des de saúde da população. O Brasil precisa 
de um plano estratégico de formação de mé- 
dicos". 
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MÉDICOS ALERTAM 

POPULAÇÃO PARA 

CUIDADOS BÁSICOS COM A 

SAÚDE NO CARNAVAL 

O carnaval começa oficialmente 
na próxima sexta-feira (8), mas vá- 
rios blocos já vêm arrastando multi- 
dões por todo o país desde janeiro. 
Preocupados com a saúde desses 
foliões, médicos do Rio de Janeiro 
fazem um alerta: é preciso não es- 
quecer os cuidados básicos com a 
saúde nesse período. 

O clínico geral Aloisio Fonseca, 
do Hospital Universitário Pedro Er- 
nesto e professor da Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 
destacou hoje (4). em entrevista à 
Agência Brasil, que uma das prin- 
cipais preocupações deve ser com 
a a hidratação porque, mesmo com 
a chuva, o tempo continua quente. 

Ele ressaltou que as pessoas 
devem beber bastante líquido, não 
fazer jejum prolongado e manter as 
condutas de higiene que têm no dia 
a dia, como por exemplo lavar as 
mãos antes das refeições, depois 
de irão banheiro, lavar frutas, legu- 
mes e verduras antes do consumo. 
Fonseca salientou que as medidas 
de higiene contribuem para evitar 
infecções intestinais, que podem 
levará desidratação. 

Na hora da alimentação, a reco- 
mendação é preferir comer em lo- 
cais idôneos ou que vendam muita 
comida, porque significa renovação 
freqüente dos alimentos. Comer 
em barraquinhas de ambulantes, 
na rua, "deve ser evitado, dentro 
do possível". Caso a necessidade 
obrigue a se alimentar nesse tipo 
de serviço, a receita é procurar 
gente que faça comida a toda hora 
e "não comer maionese e nada que 
possa estar feito de um dia para 
outro". Na rua, a orientação é co- 
mer arroz, salada verde, legumes e 
frutas. Evitar comidas muito pesa- 
das, para não passar mal depois. 

O médico recomenda que se 
beba água mineral ou filtrada, de 
preferência. Segundo ele, as be- 
bidas alcoólicas pedem consumo 
moderado. "O mínimo possível, 
sempre, que permita um carnaval 
gostoso", alertou. "Principalmente, 
se for dirigir, é zero (consumo)". Ele 
lembrou que é muito comum nes- 
sa época se ver nas emergências 
dos hospitais gente alcoolizada, 
bêbada, que se feriu em brigas e 
acidentes. 

Para os passistas, que muitas 
vezes desfilam em mais de duas 
escolas na mesma noite, ele re- 
comendou que a atenção deve ser 
redobrada. Eles devem "se manter 
sempre bem hidratados e bem ali- 
mentados". Fonseca lembrou que 
o uso da camisinha durante o car- 
naval "é fundamental, para todos, 
para não serem surpreendidos de- 
pois". 

Para todas as pessoas, a reco- 
mendação de Luís Fernando Cor- 
reia é que bebam moderadamente. 
"Não adianta encher a cara no pri- 
meiro dia e perder o resto do carna- 
val no hospital ou em casa mesmo, 
com uma ressaca danada". 
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FELIPE AVISA: 
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'Continuem falando mal do Fia' 

* J 

\0Â 

i 

mi 
* 

l * 
V 

f 

$ „ « íí tf. « Camisa 1 rvbro-nogro não liga paras as críticas feitas ao time e toma partida contra o Vasco como exemplo 

Pior equipe carioca no Brasileirão do 
ano passado. Foi assim que o Fla- 
mengo encerrou a temporada de 2012. 

Troca na presidência, elenco enfraquecido 
e muita expectativa pautavam o início deste 
ano no Rubro-Negro. Com o passar do tem- 
po, todos esses fatores parecem estar sendo 
deixados para trás e o time comandado por 
Dorival Júnior, enfim, começa a reconquistar 
a confiança dos torcedores. 

Atualmente líder do Grupo A. o clube da 
Gávea tem 13 pontos, dois a mais do que o 
Fluminense - apontado como um dos favori- 
tos ao título do Estadual. Segundo o goleiro 
Felipe, a desconfiança e as criticas destina- 
das ao Flamengo neste início de ano só ser- 
viram para fortalecer o elenco. 

"Eu quero que continuem falando mal da 
gente. O futebol é resolvido dentro de cam- 
po, são 11 contra 11 quando a bola começa 

a rolar. Falavam que o nosso time era o mais 
fraco do Rio de Janeiro. Tinha um pessoal 
da imprensa que falava que nós éramos uma 
equipe fraca, mas a opinião já está mudan- 
do", disse o arqueiro. 

O camisa 1 admite que a equipe rubro- 
-negra começou a ser vista de outra forma 
principalmente depbis da convincente vitória 
sobre o Vasco. Mas, após ter conseguido um 
simples triunfo em cima do Nova Iguaçu, Fe- 
lipe garante que o objetivo é que o time tome 
a vitória sobre o Cruz-Maltino como exemplo 
até o fim do campeonato. 

"Depois da bela atuação em um clássico, 
a gente sabia que a cobrança ia ser maior. 
Nós podemos repetir aquela atuação contra 
o Vasco. Sabemos do que somos capazes e 
vamos continuar trabalhando pra podermos 
repetir o que fizemos naquele jogo", comen- 
tou. 

Felipâo, sobre Ronaldinho: 'Elevai me 

mostrar se estou certo ou errado' 

Ronaldinho Gaúcho mais uma vez apare- 
ce na seleção brasileira como esperança de 
bom futebol. Pentacampeâo do mundo em 
2002, principal nome de 2006 e preterido em 
2010, o craque do Atlético-MG, aos 32 anos. 
voltará a ter cobrança de garoto por parte de 
Luiz Felipe Scotari. O técnico avisou que to- 
dos são iguais no elenco. 

"Não é pelo Neymar ter 21 anos que a 
cobrança nele será diferente da que eu vou 
ter com o Ronaldo. Que todos se compor- 
tem dentro e fora de campo, mas naqueles 
momentos que estiverem envolvidos com a 
Seleção. Aliás, hoje dois craques fazem ani- 
versário: o Neymar e o Cristiano Ronaldo", 
declarou Felipâo. 

Provável titular no amistoso contra a In- 
glaterra, nesta quarta-feira (06), em Wem- 
bley, Ronaldinho Gaúcho é um dos mais 
veteranos do novo grupo montado pelo trei- 
nador campeão do mundo de 2002. A aposta 
nessa experiência é do mesmo tamanho da 
cobrança que o comandante projeta para o 
jogador do Galo. 

"O Ronaldinho é um jogador que tem 32 
anos, mas é um atleta que no ano passado 
fez um campeonato espetacular pelo Atléti- 

Ronaldinho Gaúcho, ao chegar no hotel em Londres 

co-MG e foi líder daquele grupo. Tem lide- 
rança e capacidade para jogar alguns anos. 
Ele vai me mostrar se estou certo ou errado 
à medida que for se integrando à equipe", 
acrescentou o treinador. 

A partida desta quarta-feira, contra a In- 
glaterra, em Londres, às 17h30 (de Brasília), 
será transmitida ao vivo pela TV Globo, Spor- 
TV e GLOBOESPORTE.COM. O site tam- 
bém acompanha os lances em Tempo Real. 

Palmeiras aceita receber menos da Kia, 

mas fala em reduzir tamanho da marca 

O presidente do Palmeiras, Paulo No- 
bre, disse também que o contrato com o 
patrocinador máster da camisa palmeiren- 
se, a montadora Kia, que expirou no dia 31, 
pode ser renovado com valores reduzidos. 

"Eu me reuni com o presidente da Kia e 
ele já tinha dito ao Palmeiras que nas mes- 
mas condições - cerca de RS 18 milhões 
por ano - teria uma certa dificuldade", disse. 

Segundo ele, está em estudo a possi- 
bilidade de reduzir o espaço da marca na 
camisa para chegar a um valor que caiba 
no orçamento na fabricante de automóveis 

sul-coreana. 
"A boa vontade da marca é gigante com 

relação ao Palmeiras. Acredito que temos 
boas possibilidades de continuar com a 
Kia. Estamos em conversação. O diálogo 
está bem adiantado", completou. 

Na quinta-feira (07), contra o Atlético 
de Sorocaba, pelo Campeonato Paulista, a 
tendência é que a Kia permaneça na cami- 
sa mesmo se o contrato não for renovado. 
Além do Estadual, o Palmeiras jogará em 
2013 a Copa do Brasil, Libertadores e a se- 
gunda divisão do Brasileiro. 

Deco e Gum devem desfalcar o Fluminense 

na estreia da Libertadores 

✓ 
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Deco está em fase fina/ de recuperação de lesões musculares 
Os jogadores do Fluminense ainda estão 

ajustando a parte física neste começo de tem- 
porada. Dois titulares da equipe, o meia Deco 
e o zagueiro Gum, na fase final da recupera- 
ção de lesões musculares, ainda não devem 
estrearem 2013 e são desfalques praticamen- 
te garantidos na estreia pela Copa Libertado- 
res, contra o Caracas. 

"Eles já estão sob o comando da prepara- 
ção física. O Deco treinou no sábado ainda em 
fase de transição. Esperamos que evolua ao 
longo dessa semana. Acho difícil que possam 
ser liberados para o jogo de sábado, principal- 
mente por ser uma semana curta", declarou o 
preparador físico Cristiano Nunes em entrevis- 
ta à Rádio Brasil. 

Mesmo que não atuem contra o Caracas, 
porém, Deco e Gum já estão próximos do 

retomo. "Se eles realmente não jogarem na 
quarta, eles devem ficar disponíveis no domin- 
go para o Abel avaliar a condição deles e deci- 
dir se devem estrear já contra o Volta Redonda 
ou não", afirmou Nunes. 

Os dois jogadores voltaram a fazer ativi- 
dades no gramado na semana passada. En- 
quanto Deco se recupera de um estiramento 
na coxa direita, Gum está com um estiramento 
na panturrilha direita. Focando na Copa Li- 
bertadores, o técnico Abel Braga vem promo- 
vendo um rodízio no time titular para poupar o 
desgaste físico dos atletas. 

O jogo contra o Caracas será hoje, quarta- 
-feira, dia 13, às 22h (de Brasília), na capital 
da Venezuela. No Campeonato Carioca, o Tri- 
color das Laranjeiras soma 11 pontos na vice- 
-liderança do Grupo B. 
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