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PROMOTORIA PRESTA 

ESCLARECIMENTO SOBRE O 

"PELADAS ITZ" 

A BOATE QUE VOCE 

FREQÜENTA É SEGURA? 

<fr» 
Zj ) 

- PAG. 5 i«- J 

DEFINIDOS OS PARTICIPANTES 

DO CONCURSO DE MARCHINHAS 

PAG, 4 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

O Jornal Correio Popular está contratando representante comercial 

com experiência, interessados, deixar currículo na rua Godofredo 

Viana, 152 - Centro, em horário comercial. 

Telefone: (99) 3525-4043 
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Fisgou o galã 

Fim do mistério sobre o atual grande amor da vida de Xuxa. Segundo o site EGO, a apre- 
sentadora estaria curtindo o momento ao lado do ator Junno Andrade, de 49 anos, que faz o 
papel de Santiago na novela 'Salve Jorge'. De acordo com o EGO, quem deu a confirmação 
foi o próprio irmão de Xuxa, Biad Meneghel, que além de revelar o romance da irmã, também 
disse que está ansioso para conhecer Junno de perto. Até o momento, nem a loira ou o ator 
fizeram declarações sobre o assunto. 

POPULAR 

- 

Pipa com cerol 

O motociclista Marcos Cos- 
ta da Silva ficou ferido no 
pescoço depois de ser atingido 
por uma linha de cerol perto 
do Paranoá, região adminis- 
trativa do DF, na noite desta 
segunda-feira (28). Por conta 
disso, ele perdeu o controle do / 
veiculo, saiu da rodovia e caiu l 
em uma ribanceira. O acidente f*. 
aconteceu por conta das pipas 
que tomam conta do céu da 
cidade nos períodos de férias. 
Foram encontradas pelo menos sete delas sobrevoando a DF-001. O 
eletricista Vitorino Teles passava pelo local e estava atrás de Marcos 
no momento do acidente. — Ele tava muito cortado, com o pescoço 
cortado. Ele prendeu a mão também e entre os dedos jorrava sangue. 
A reação dele na hora foi pedir que levasse ele para o hospital e que a 
moto somente fosse retirada de lá quando a mulher dele chegasse. O 
pedreiro Francisco da Silva Neres, pai da vítima, também ficou preocu- 
pado com a notícia. Ele veio do Piauí só para visitá-lo e quase perdeu 
o filho nesse acidente. / 

Antes de morrer 

Denise Soares dos Reis, de 19 anos, foi encontrada morta na área da casa onde mora- 
va na Vila Aurora, região sudoeste de Goiânia. Ela levou um tiro na cabeça. Segundo a 
polícia, um dos suspeitos de ter cometido o crime é o marido dela, de 21 anos. Eles viviam 
juntos há três meses. Um detalhe chamou a atenção da Polícia Militar: a mãe da vítima 
recebeu uma mensagem do celular da filha antes dela morrer. O texto informava que o 
marido da jovem havia comprado uma arma para matar o ex-marido dela. Testemunhas re- 
lataram aos policiais que ouviram o barulho do disparo na mesma hora que o companheiro 
da vítima saiu de casa, na motocicleta dele. Entretanto, em depoimento à Polícia Civil, 
o jovem afirmou não saber o que aconteceu, pois tinha saído para comprar um lanche e 
quando chegou à casa a mulher já estava morta. 

Trabalho infantil 
Uma auditoria interna 
revelou que 106 pes- 
soas menores de idade 
estão empregadas em 11 
fábricas ligadas à Apple, 
além de uma empresa 
chinesa. O relatório de 
trabalho infantil reve- 
lou que muitos desses 
empregados entraram 
com documentação for- 
jada. Entre os casos, 74 
crianças possuem menos' 
de 16 anos. As 74 crianças estavam empregadas em uma compa- 
nhia da China chamada Guangdong Real Faith Pingzhou Electronics. 
A empresa, segundo a própria Apple, recebe trabalhadores de uma 
agência chamada Shenzhen Quanshun Human Resources. Não foram 
informadas as idades dos empregados, mas sabe-se que são menores 
de idade. Na China, trabalhadores só podem ser contratados a partir 
dos 16 anos. O trabalho das crianças está ligado à rede de1 fábricas de 
suprimentos da Apple. Os dados do relatório vieram em um documento 
anual da empresa sobre sua cadeia de suprimentos, que inclui até 400 
fornecedores de peças. 

/ 

COLUNA DO SANGRES 

O QUE A TRAGÉDIA DE SANTA MARIA 
PODE "ENSINAR" PARA IMPERATRIZ 
(conclusão) 

A boate K/ss, em Santa Maria (RS): mais 
de 230jovens mortos em incêndio na 
madrugada de domingo, 27/12/2013. 

Sobre o incêndio na boate Kiss, no municí- 
pio de Santa Maria (RS), que matou mais de 
230 jovens e sobre alertas, aprendizados e 
providências que outras cidades deveriam 
adotar. 
**• 

PROVIDÊNCIAS - Qual o olhar, qual a sen- 
sibilidade, sobretudo quais as providências 
legais, técnicas, formais, de inspeção, de 
fiscalização e de polícia administrativa for- 
tes, permanentes, inegociáveis, qual o pulso 
forte que saia do refrão de música de cam- 
panha eleitoral e se faça mesmo presente e 
verificável no dia a dia normal do município 
de Imperatriz em relação a essa cadeia de 
interesses comuns, interligados, a serviço 
de eventos de estudantes e, também, de 
outros freqüentadores? 
SAÚDE - Outra pergunta; É suficiente, 
adequado e disponível o número de leitos 
e de profissionais de saúde especializados 
(pneumologistas, especialistas em queima- 
duras etc.) em caso de - Deus livre Impera- 
triz! — grave ocorrência de incêndio? 
CIDADE SÓ - Mais pergunta; Imperatriz e 

seus administradores têm de trabalhar com 
planejamento estratégico, com planos para 
situações de crise. Isso existe? Não, porque, 
como "eles" dizem, "isso é coisa de intelec- 
tual". Isso é que dá a idiotia no poder. São 
administradores por impulso, tomadores de 
providências; não são gestores de pulso, 
provedores de previdências. Eles sabem, ou 
deveriam saber, que Imperatriz está só. Só 
pode contar com ela. Está sozinha com sua 
estrutura hospitalar a centenas de quilô- 
metros de outros centros que lhe possam 
auxiliar em caso de incêndios com grande 
número de vítimas, em caso de queda de 
aeronaves, em caso de desastres de grande 
monta na BR Belém-Brasília, em caso de 
explosões, enchentes nunca vistas, desaba- 
mento de prédios altos e outros infortúnios 
indesejáveis mas possíveis. Imperatriz está 
só. Até para transporte aéreo de vítimas em 
estado grave a cidade está a horas distante. 

ADMINISTRAÇÃO - Assim, temos de, 
primeiro, contar conosco mesmo. Com as 
nossas orações, rezas, batidas de tambor, 
mandingas e o que for espiritual, moral e 
legalmente saudável para afastar calami- 
dades, distanciar catástrofes, descartar 
desgraças. Temos de contar com isso mas, 
indescartavelmente, temos de contar com as 
"providências previdentes": criar planos de 
contingenciamento, previsão de operações 
em situação de crise. Toda omissão, falta 
de vontade, falta de conhecimento, toda 
ignorância é cúmplice de tragédias, colabora 
com o azar, com a má sorte. Administração 
é, também, ciência. Ciência é conhecimento, 
racionalidade, ação, resultado, verificação, 
controle. Existe isso em Imperatriz? Onde? 
Quando? Quem está envolvido? Quem 
sabe? 
MAIS PERGUNTAS - E mais perguntas; A 
propósito, as ditas "casas noturnas" (como 

Edmilson Sanches 

se fogo só pegasse de dia...) têm saídas de 
emergência em quantidade e no tamanho 
adequados, legal e tecnicamente dimen- 
sionados? E o isolamento acústico, cuja 
ausência é motivo até de briga judicial e 
permanente insatisfação de moradores vizi- 
nhos? E dentro desses estabelecimentos os 
materiais que os constituem são comburen- 
tes, combustíveis, queimam muito? E, além 
de queimarem muito, são materiais tóxicos 
e qual a natureza do gás que se forma e 
exala? As ditas "casas noturnas", antes de 
seus "shows", anunciam — como o fazem 
os cinemas, por exemplo — as informações 
de segurança? E seus seguranças, brigam 
mais COM os freqüentadores ou PELA 
vida e incolumidade física destes? Esses 
estabelecimentos, além de saberem cobrar, 
sabem cumprir? E os Poderes Públicos, 
sabem agir preventivamente, planejadamen- 
te ou só sabe apresentar desculpas indes- 
culpavelmente, hipocritamente, cinicamente, 
descaradamente? 

LÁGRIMAS - A tragédia de Santa Maria 
será muito mais trágica se nós não apren- 
dermos com ela. Não podemos ressuscitar 
os mortos. Não sabemos como desinflar o 
peito dos pais, familiares e amigos que arde 
de dor. Não sabemos como desentalar a 
garganta que se sufoca de emoções... 
Só sabemos sentir o olhar perdido e choroso 
dos que choram. Só podemos estender em 
intenção uma mão e um lenço espiritual 
que colha, que apare a lágrima que flutua 
nos cílios e que, pela gravidade e por outra 
lágrima que empurra, cai como pena na 
sensibilidade dos que a têm. 
E que cai como pedra na consciência dos 
que não têm. 
Santa Maria, rogai para que a tua tragédia 
não se abata sobre nós. 
Amém. 

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

- "PELADAS ITZ" 
Causou muita polêmica a matéria e 
as imagens que veiculamos sobre a 
página do Facebook intitulada "Pe- 
ladas ITZ". Acompanhamos vários 
comentários de leitores criticando a 
publicação das fotos de adolescentes 
nuas. Mas não vimos esses mesmos 
leitores debaterem sobre o absurdo 
que é menores de idade se expondo 
voluntariamente pela internet e, o que 
é pior, pessoas que estimulam esse 
tipo de exposição. Sim, a nossa inten- 
ção foi chocar a sociedade quanto ao 
absurdo dessa situação e promover 
um debate sobre a falta de monitora- 
mento na internet. Mesmo que o foco 
principal tenha sido a capa do jornal, 
e não o fato de estudantes mais uma 
vez usar o Facebook para promover 
absurdos, ficamos felizes do mesmo 
jeito, pois a nossa intenção era jus- 
tamente incomodar você, leitor. Por 
mais que alguns usem a mesma rede 
social para afirmar que não fazemos 
"jornalismo de verdade", continua- 
remos publicando o que acharmos 
necessário, pois consideramos que 
jornalismo de verdade é mostrar a 
realidade, sem faltar com respeito, 
pois que fique claro, a matéria e as 
imagens veiculadas não identificaram 
nenhuma das adolescentes e a publi- 
cação foi autorizada pela Vara da In- 
fância e pela Promotoria da Infância 
e Juventude, que inclusive, irá utilizar 
as fotos para a investigação do caso 
e fazer o que muitos deveriam estar 
fazendo: alertar quanto aos perigos 
da internet. 

- SANTA MARIA 
O artigo a seguir foi escrito no último 
domingo, 27, pelo poeta Fabrício Car- 
pinejar. Este retrata o sentimento de 
todas as pessoas que ficaram choca- 
das com a tragédia ocorrida na boate 
Kiss, em Santa Maria, vitimando mais 
de 230 jovens e adolescentes de uma 
forma tão cruel e desoladora; 
'Morri em Santa Maria hoje. Quem 
não morreu? Morri na Rua dosAndra- 
das, 1925. Numa ladeira encrespada 
de fumaça. A fumaça nunca foi tão 
negra no Rio Grande do Sul. Nunca 
uma nuvem foi tão nefasta. Nem as 
tempestades mais mórbidas e elétri- 
cas desejam sua companhia. Seguirá 
sozinha, avulsa, página arrancada de 
um mapa. A fumaça corrompeu o céu 
para sempre. O azul é cinza, anoite- 
cemos em 27 de janeiro de 2013. As 
chamas se acalmaram às 5/730, mas 
a morte nunca mais será controlada. 
Morri porque tenho uma filha ado- 
lescente que demora a voltar para 
casa. Morri porque já entrei em uma 
boate pensando como sairia dali em 
caso de incêndio. Morri porque prefiro 
ficar perto do palco para ouvir melhor 
a banda. Morri porque já confundi a 
porta de banheiro com a de emer- 
gência. Morri porque jamais o fogo 
pede desculpas quando passa. Morri 
porque já fui de algum jeito todos que 
morreram. Morri sufocado de tanta 
morte; como acordar de novo? O pré- 
dio não aterrissou da manhã, como 
um avião desgovernado na pista. A 
saída era uma só e o medo vinha de 
todos os lados. Os adolescentes não 
vão acordar na hora do almoço. Não 
vão se lembrar de nada. Ou entender 
como se distanciaram de repente do 
futuro. Mais de duzentos e cinqüenta 
jovens sem o último beijo da mãe, do 
pai, dos irmãos. Os telefones ainda 
tocam no peito das vítimas estendi- 
das no Ginásio Municipal. As famílias 
ainda procuram suas crianças. As 
crianças universitárias estão eterna- 
mente no silencioso. Ninguém tem 
coragem de atender e avisar o que 
aconteceu. As palavras perderam o 
sentido. ' 
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►CINCO NESTE MÊS 

Veículo tomado de assalto é incendiado 

Ü É?» 

Este é o quinto veículo Incendiado no mês de janeiro 

Antônio Pinheiro 

Está virando rotina veículos sendo in- 
cendiados em imperatriz. Somente 
neste mês de janeiro, já foram cinco 

casos. O último aconteceu no sábado, ao 
lado do novo loteamento, Jardim das Flo- 
res, região do Grande Vitória. O carro des- 
ta vez foi um Pálio Weekend prata, de placa 
NNE-6473-lmperatriz-Ma, que foi tomado de 
assalto no último dia 11 de Janeiro, no muni- 
cípio de Governador Edson Lobão. 

O proprietário do veículo, Vilmar, que 
reside em Imperatriz, estava indo sozinho 
para a localidade Banho do Patrocínio e, ao 

entrar na estrada que dá acesso ao banho, 
foi abordado por dois homens que estavam 
armados com uma pistola e um revólver ca- 
libre 38, anunciando o assalto. Durante este 
período, ele esteve procurando o carro por 
várias cidades da região e ainda não tinha 
encontrado. 

Na tarde de ontem, o Vilmar recebeu a 
informação de que a polícia tinha encontra- 
do um veiculo queimado. Ele foi até o local e 
reconheceu o carro todo destruído pelo fogo. 
Segundo uma moradora de uma chácara 
próxima ao local onde o carro foi incendiado, 
pessoas ouviram na noite de sábado a buzi- 
na do veículo tocar por quase meia hora. 

Polícia investiga achado de malotes de 

banco em Pinheiro 

A Polícia Civil, em Bacabal, já abriu inquéri- 
to para apurar quem são os homens que aban- 
donaram os 17 malotes do Banco do Brasil 
que foram deixados nas proximidades do po- 
voado Cajueiro, localizado na BR-136, que liga 
as cidades de Santa Inês a Bacabal, na tarde 
de segunda-feira (28). Segundo informações 
policiais, os malotes foram roubados durante 
um assalto ocorrido a um veículo responsável 
pelo transporte de valores. 

De acordo com o delegado responsável 
pelas investigações, Jader Alves, titular da 16° 
Delegacia Regional em Bacabal, os documen- 
tos pertencem a sete municípios. Ao todo 47 
malotes foram subtraídos. 

"Uma das testemunhas nos contou que viu 
um carro parar próximo a BR-136 e os ocu- 
pantes abandonarem o material. Ao saber da 

# ■ 

ocorrência, deslocamos imediatamente equi- 
pes para o local a fim de prender os envolvi- 
dos", detalhou o delegado. 

A polícia informou, ainda, que não havia 
dinheiro nos malotes, apenas cheques e docu- 
mentos. Os talões de cheque não foram locali- 
zados pelas equipes policiais. 

Durante a ação criminosa, os assaltantes 
renderam o motorista, que transportava sozi- 
nho, e subtraíram os documentos e o veículo. 
O condutor do carro foi abandonado amarrado 
a alguns metros do local do assalto. Ele disse 
em depoimento, que a ação teria sido cometi- 
da por dois homens em um Siena. 

As Polícias Civil e Militar realizam diligên- 
cias para identificar os envolvidos. O delegado 
intimará outras pessoas para prestar depoi- 
mento. 

Denuncias contra estabelecimentos 

irregulares aumentaram %% em três dias 

Dados do Disque-Denúncia apontam que 
as ligações feitas para informar o funciona- 
mento de boates, casas noturnas e de show 
de forma irregular no Maranhão aumentaram 
cerca de 74%, somente nos últimos três dias. 

A média de ligações, que até antes do 
acidente que vitimou 234 pessoas na cidade 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul, era de 
0,77 por dia, chegou a 1,34. Por conta disso, 
foi criado um serviço especial apenas para 
receber esse tipo de denúncia. 

VISTORIA 
Na segunda-feira (28), uma determina- 

ção do governo exigiu que os estabelecimen- 
tos que realizam eventos em São Luís sejam 
alvos de uma vistoria mais rigorosa, onde 
serão verificadas condições de segurança 
em caso de incêndio, saídas de emergência, 
placa de sinalização, revestimento, suporte 
de extintores ou mangueiras e ainda limite o 
número de público nessas casas. 

A princípio, serão fiscalizadas as cidades 

da região metropolitana, entretanto outros 
municípios também receberão vistorias. 

O Centro de Atividades Técnicas do Cor- 
po de Bombeiros, comandado pelo tenente 
coronel Figueiredo, contará com um aparato 
específico de homens que monitorará esses 
locais no período da noite. 

LIGAÇÕES 
O banco de dados do Disque Denúncia já 

totalizou 1.294 denúncias informando sobre 
bares e casas de festas sem regulamenta- 
ção. Os bairros mais denunciados são: Ci- 
dade Operária, Centro, Anjo da Guarda, São 
Francisco e João Paulo. 

Além de casa de festas e afins, outros 
locais também podem ser denunciados, tais 
quais; hospitais, shoppings, escolas, cine- 
mas e supermercados 

Para registrar denúncias, basta ligar; 
3223 5800 - capital e 0300 313 5800 - inte- 
rior, não é necessário se identificar e o servi- 
ço funciona 24 horas. 

Juíza, promotor e defensor publico 

checam denúncias de advogados 

Delegado Assis Ramos e juíza Ana Beatriz 

Antônio Pinheiro 

Por falta de material humano, advogados 
estão impossibilitados de conversar com seus 
clientes que se encontram presos na 10a Dele- 
gacia Regional de Segurança. Desde a trans- 
ferência dos antigos presos da Regional para 
a Central de Custódia de Presos da Justiça- 

CCPJ, o diretor da Secretaria de Justiça 
e Administração Penitenciária- Sejap, em Im- 
peratriz, retirou todos os monitores e agentes 
penitenciários, mas, mesmo assim, as celas 
da Regional continuam recebendo presos. 
Atualmente, são 17 detentos em quatro celas, 
entre eles está Sebastião Soares da Silva, se- 
qüestrador do garoto Pedro Paulo. 

O diretor regional da SEJAP. Valmir Alves, 
até agora só disponibilizou um agente carce- 
rário para cuidar dos 17 detentos que estão 
distribuídos em quatro celas. Por este motivo, 
o delegado regional não permitiu que apenas 
um agente carcerário fizesse o trabalho que 
antes era feito por várias pessoas. Assis disse 
que não tem como retirar um policial civil que 
está trabalhando em uma investigação para 
fazer o trabalho de agente penitenciário. 

Dessa forma, os advogados também fo- 
ram prejudicados, já que não podem con- 
versar com seus clientes, além disso, outros 
direitos dos presos foram retirados, como re- 
ceber visitas de parentes e ter banho de sol. 
O primeiro a reclamar desta situação, antes 
mesmo da OAB, foi o advogado criminal Val- 
demar de Brito, que fez a denúncia para a im- 
prensa na semana passada. 

Ontem (29), o promotor de Justiça Joa- 
quim Júnior esteve pela manhã conversando 
com Assis Ramos sobre a reclamação dos 
advogados. O delegado explicou todo o pro- 
blema, foram mostradas as quatro celas que 
estão ocupadas, antés eram 22 detentos, cin- 
co foram transferidos para a CCPJ. 

Próximo ao meio dia, a juíza Ana Beatriz, 
titular da 1a Vara Civil, mas atualmente res- 
pondendo pela Vara de Execuções Penais, 
esteve fazendo visita nas celas e conversando 
com detentos. Ela explicou que irá fazer um 
relatório que será encaminhado para o secre- 
tário da SEJAP, Michel Temer, falando de todo 
o problema. Após a visita, ela se reuniu com o 
delgado regional. Ana Beatriz falou que tam- 
bém irá fazer uma visita à CCPJ. 

UMA determina prisão de acusado de 

atear fogo no corpo da esposa 

A 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justi- 
ça do Maranhão (TJMA) reformou decisão do 
juiz de Dom Pedro, Thales Ribeiro, e deter- 
minou a expedição imediata de mandado de 
prisão contra Francisco Carlos Gomes Olivei- 
ra, acusado de assassinar sua companheira, 
ateando fogo no corpo da vítima. O magistra- 
do havia revogado a prisão preventiva contra 
Oliveira, arbitrando fiança de R$ 5 mil reais, 
revertidos em favor de duas escolas e uma 
igreja evangélica. 

Inconformado com a decisão, o Ministério 
Público Estadual recorreu ao TJMA para re- 
formar a determinação do magistrado, sob o 
argumento de que a prisão preventiva ocorreu 
em benefício da instrução criminal e da reco- 
nhecida periculosidade do acusado. O MP 
questionou ainda a destinação da fiança para 
as escolas e a igreja, já que esses valores 
pertencem ao Fundo Especial de Moderniza- 
ção e Reaparelhamento do Judiciário (FERJ). 

Em juízo de retratação, o juiz Thales Ribei- 
ro reconsiderou a destinação da fiança, deter- 
minando seu depósito em prol do Fundo. 

Voto - A relatora do processo, desembar- 
gadora Cleonice Freire, deixou consignado 
que a matéria referente à destinação da fiança 
restou prejudicada, pelo fato do jüiz ter recon- 
siderado parcialmente a decisão recorrida ao 
destinar os respectivos valores ao FERJ. 

Nó que diz respeito à revogação da soltu- 
ra do acusado, a desembargadora observou 
que assiste razão ao MP e destacou a mate- 
rialidade delitiva comprovada nos autos pela 
confissão de Oliveira, que depois de assumir 
a autoria do crime para seu irmão, também o 
fez em seu depoimento prestado à autoridade 
policial. 

"Conforme o parecer do Ministério Pú- 
blico, dou provimento ao recurso para, com 
fundamento no artigo 338 do Código de Pro- 

Desembargadora Cleonice Freire 
cesso Penal, cassar a fiança arbitrada nos au- 
tos, e com fundamento nos artigos 312 e 313, 
também do CPP, determinar, imediatamente, 
a expedição de mandado de prisão contra 
Francisco Carlos Gomes Oliveira", assinalou. 

De acordo com a relatora, o modus ope- 
randi do crime evidencia que o acusado é 
pessoa fria, perigosa e que pode, em razão 
das peculiaridades do temperamento, por em 
risco a vida da criança fruto de seu relacio- 
namento com a vítima. "Os autos indicam a 
sua indiferença ao bem-estar e segurança da 
criança", apontou. 

O Fato - Consta nos autos que Oliveira 
atraiu a vítima até uma estrada vicinal no mu- 
nicípio de Dom Pedro, onde travou possível 
luta corporal e, em seguida, valendo-se da 
superioridade de sua força física, ateou fogo 
em seu corpo com uso de gasolina, abando- 
nando-a para morrer queimada. 

Em seu voto, Cleonice Freire foi acom- 
panhada pelos desembargadores Raimundo 
Melo e Bayma Araújo. 
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►MARCHINHÁS 

Definidos os participantes do Concurso 

Carla Dutra 

Foi dada a largada para o tradicional 
Concurso de Machinhas de Imperatriz. 
A Fundação Cultural de Imperatriz divul- 

gou a lista das bandas carnavalescas selecio- 
nadas para o IV Concurso de 2013. Para esta 
edição, foram escolhidas 15 músicas com le- 
tras voltadas para a cultura da região. 

Assim como nas edições anteriores, as 
músicas finalistas vão compor um CD. De 
acordo com Antônio Fabrlcio, assessor da 
Fundação Cultural de Imperatriz, esses CDs 
serão distribuídos por toda a cidade. Confor- 
me ele, a proposta do Concurso de Marchi- 
nhas é que, no futuro, o carnaval de Imperatriz 
seja animado pelas músicas compostas pelos 
músicos da cidade. 

De acordo com Antônio Fabrício, foi feita 
uma triagem com as músicas, pois as marchi- 
nhas mais irreverentes e de humor apimenta- 
do não puderam participar. "Por ser uma festa 
direcionada também para a família, nós temos 
um cuidado com o teor das músicas", revela o 
critério utilizado para a escolha das músicas. 

As seletivas serão no sábado (09), domin- 
go (10) e segunda-feira (11). Em cada dia se 
apresentarão 5 bandas, dentre essas. 2 fica- 
rão para a grande final, que será na terça-feira 
(12). Para os vitoriosos, a premiação será de 
R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 1.700 para 
o segundo colocado e o terceiro lugar ainda 
leva R$ 1.500. 

CARNAVAL 
Durante os quatro dias de carnaval, de 

acordo com a programação da Fundação Cul- 
tural, a concentração é às 16 horas, na Praça 
Mané Garrincha. De lá, as jardineiras saem 
fazendo o cortejo por algumas ruas em senti- 
do à Praça da Cultura. Depois que todos esti- 
verem no local, o público vai poder prestigiar o 
Festival de Marchinhas. O júri do evento será 
formado tanto pelo júri técnico, com músicos, 
quanto pelo júri artístico. 

A programação do carnaval de Imperatriz, 
além da tradicional festa das jardineiras. na 
Beira-Rio, terá um carnaval com ritmo de axé, 
com bandas de fora e da terra. Para Antonio 
Fabrício, é uma forma democrática que a Fun- 

Estradas vicinais serão recuperadas, 

garante secretário 

A estradas vicinais que dão acesso a po- 
voados e localidades do interior do município 
serão recuperadas pela Prefeitura de Impe- 
ratriz, segundo garantiu ontem (29) à reporta- 
gem, o secretário municipal de Infraestrutura 
(Sinfra), Roberto Vasconcelos Alencar. 

Em entrevista, ele assegurou que a estra- 
da de acesso ao povoado Cajueiro será recu- 
perada com recursos do Governo Federal - 
50 km de extensão. Ele esclareceu que, nesta 
época do ano, não adianta executar os servi- 
ços devido as condições climáticas. "Vamos 
aguardar o período de verão para recuperar 
os 50 quilômetros de estrada", disse. 

O secretário garantiu ainda que outras es- 
tradas vicinais serão recuperadas durante o 
verão pela prefeitura, para facilitar o escoa- 
mento da produção agrícola. A meta é facilitar 
o transporte de mercadorias e da comunida- 
de da zona rural. 

Bairros - Roberto Alencar enfatiza, tam- 
bém, o trabalho realizado na área da infra- 
estrutura, que possibilitou a recuperação, 
abertura e piçarramento de 250 quilômetros 
de ruas dos bairros, e até povoados, do muni- 
cípio de Imperatriz. "Os trechos considerados 
intrafegáveis neste período do ano recebe- 
rão atendimento emergencial para garantir o 
acesso de veículos e pedestres", afirmou. 

Ele explica que a recuperação em definiti- 
vo de ruas e avenidas somente é possível no 
verão. "Temos 400 quilômetros de malha sem 
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Ruas em situação critica serão recuperadas 
asfalto na cidade; a meta do prefeito Madei- 
ra é asfaltar pelo menos 150 neste segundo 
mandato", esclarece. 

O secretário ressalta que os serviços de 
pavimentação asfáltica serão realizados em 
parceria com os governos do município, esta- 
dual e federal. "O prefeito Madeira, em parce- 
ria com a comunidade, elegerá as ruas prin- 
cipais dos bairros que serão asfaltadas nesse 
segundo mandato", concluiu. 

Estão abertas as inscrições para o Projovem 

Adolescente em Imperatriz 

As inscrições para o Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens (Projovem) em Impera- 
triz estão abertas para os adolescentes de 15 
a 17 anos de idade. As matrículas serão rea- 
lizadas até o dia 28 de fevereiro nos Centro 
de Referência de Assistência Social (Cras) na 
zona urbana e rural do município. O Projovem 
Adolescente é um programa federal desen- 
volvido pela Prefeitura por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social (SEDES). 

Atualmente, o Projovem Adolescente 
atende cerca de 300 jovens pertencentes às 
famílias do programa Bolsa Família ou em si- 
tuação de risco social. Nos polos do progra- 
ma, são ofertadas oficinas de música, teatro, 
dança, arte, capoeira, serigrafia e atividades 
esportivas (vôlei, futsal e handebol) para os 
adolescentes. Os jovens participam de três 
horas diárias no programa em contraturno 
escolar. 

A coordenadora do Projovem em Impera- 
triz, Viviane Dacon, ressalta que o programa 
é um espaço onde os adolescentes se prepa- 
ram para o mercado de trabalho. "O programa 
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Muita alegria e animação vão envolver os imperatrizenses no IV Concurso de Marchinhas 
dação Cultural achou para promover alegria 
para todos os públicos. "O que a gente quer 
aqui é um carnaval democrático, com uma 
programação extensa. O carnaval de Impera- 

triz era só à noite e isso restringia o público. 
Agora não, temos mais de 12 horas de pro- 
gramação de carnaval para todos os gostos", 
explica. 

Caravana da Economia realiza ação 

no sul do Maranhão 
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Para trocar a lâmpada, o cliente deve ser cadastrado como baixa renda 

prepara o jovem para que ele atue de forma 
ativa em sua comunidade resgatando os vín- 
culos familiares e comunitários, principalmen- 
te para que ele tenha uma atitude frente ao 
mercado de trabalho", diz. 

Inscrições - De acordo com a coordena- 
dora, os jovens que desejam se inscrever no 
programa devem comparecer na sede dos 
Cras acompanhado por um responsável. Os 
documentos necessários (original e xerox) 
do responsável e do jovem são: registro de 
nascimento, identidade, CPF e comprovante 
de endereço, além de uma foto 3x4 do ado- 
lescente. 

Endereços; 
Cras Bacuri - Rua Dom Pedro I, N0 1398 

- Bacuri 
Cras Santa Lúcia - Rua Madeira. N0 05 - 

Parque Santa Lúcia 
Cras Cafeteira - Rua Onofre Corrêa. N0 

240 - Vila Cafeteira 
Cras Santa Rita - Rua Cândido Mendes, 

N0 750 - Bom Sucesso 
Cras Coquelância - Avenida João XXIII - 

Povoado Coquelândia 

Buscando aproximação com os clientes 
para fornecer informação educativa sobre 
economia de energia, a Companhia Ener- 
gética do Maranhão (CEMAR) realizou mais 
uma caravana da economia nos municípios 
de Davinópolis, Senador La Roque e Ribamar 
Fiquene. Na oportunidade, foram trocadas 
cerca de duas mil lâmpadas incandescentes 
por fluorescentes, que consomem menos 
energia. 

As ações ocorreram em pontos estratégi- 
cos como praças e escolas de cada um dos 
municípios. Em Ribamar Fiquene, a escola 
municipal Senador Henrique de La Roque ce- 
deu o espaço para que a comunidade fosse 
atendida. "A escola está aberta para esses 
momentos e é uma honra receber a CEMAR 
para realizar esse trabalho", declara Maria Zil- 
da, diretora da unidade de ensino. 

Segundo Marcos Túlio de Sousa, técnico 
de Segurança da CEMAR, além de cons- 
cientizar a população, a iniciativa serve para 
aproximar a empresa e os clientes. "Estamos 
envolvidos com a comunidade para diminuir 
o espaço que existe entre a CEMAR e os 
clientes, pois essa ação servirá para reduzir 
o consumo de energia e eles saberão melhor 
utilizá-la". 

Para trocar a lâmpada, o cliente deve ser 
cadastrado como baixa renda ou ter o car- 
tão social do bolsa família ou bolsa escola, 
deve apresentar também a conta de luz e 
levar quatro lâmpadas incandescentes, para 
substituir por fluorescentes. Foi o que fez 
dona Maria das Dores, que mora em Ribamar 
Fiquene há 37 anos. "Achei muito bom, por- 

que aqui nunca tinha visto essas coisas. Eu 
troquei quatro lâmpadas e agora sei que vai 
ficar melhor, pois a conta vai baixar", comenta 
dona Maria. 

A iniciativa, que agradou os clientes re- 
sidenciais da CEMAR, também foi exaltada 
pelo poder público. Marinalva Melo, secretá- 
ria de Ação Social do município de Davinó- 
polis destacou o trabalho desenvolvido pela 
Companhia. "Uma ação como essa é muito 
importante. Eu fico muito contente em rece- 
ber a CEMAR aqui para fazer esse evento 
que beneficia a comunidade carente do mu- 
nicípio". 

Todas as pessoas que levaram sua con- 
ta de energia e lâmpadas incandescentes 
conseguiram trocar por fluorescentes, sendo 
recebidas por funcionários e voluntários da 
Companhia. "Eu pedi para fazer parte desse 
trabalho porque é gratificante o contato com 
o cliente, essa aproximação é muito boa. 
pois para nós da CEMAR o cliente é tudo", 
declara Fabiana Ferreira Araújo que trabalha 
há três meses na Central de Atendimento da 
CEMAR. 

Além disso, participaram do trabalho as 
equipes de manutenção e segurança que ga- 
rantiram com que as pessoas que não tinham 
como trocar as lâmpadas fossem atendidas. 
"Fiquei feliz de mais com esse trabalho da 
CEMAR aqui em Senador La Roque. Eu não 
tinha como retirar minhas lâmpadas porque 
eram muito altas, mas eles vieram, tiraram e 
colocaram quatro lâmpadas novas na minha 
casa", declarou a aposentada Maria das Ne- 
ves. 
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►DEPOIS DE TRAGÉDIA 
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Defesa Civil faz vistorias em boates 

Hyana Reis 

Todo o país se mobilizou com a tragédia 
na boate Kiss, em Santa Rosa, que vi- 
timou mais de 230 jovens. O acidente 

serviu para chamar a atenção quanto a segu- 
rança em danceterias, por isso, ao longo des- 
ta semana, a Defesa Civil realiza uma vistoria 
nestes locais e, previamente, informa: quase 
todas estão fora das normas. 

Normas- Para uma boate funcionar é preci- 
so primeiramente do alvará do Corpo de Bom- 
beiros. que só é liberado depois de atestar 
algumas normas; "a estrutura não pode ter ne- 
nhuma rachadura", explica o tenente do Corpo 
de Bombeiros. Isael Aguiar. 

Ele informa, ainda, que os equipamentos 
são exigidos de acordo com o tamanho do 
local, "se for um local pequeno, são exigidos 
somente os extintores; se for grande, também 
são exigidos hidrantes e chuveiro automático", 
mas todas precisam do equipamento contra 
pânico: iluminação e saída de emergência. 
Após liberação, a Prefeitura por meio da Defe- 
sa Civil, expede outro alvará. 

Vistoria-Autorizadas, existem atualmente 6 
boates em funcionamento na cidade, segundo 
a Defesa Civil, e desde a manhã desta segun- 
da (28), o órgão faz a inspeção para atestar 
estas normas de segurança. As que estiverem 
fora do padrão serão notificadas e, em caso 
grave, até fechadas. A primeira da lista foi uma 
das mais tradicionais e antigas boates da ci- 

dade, de acordo com o órgão, "tudo estava 
dentro dos padrões", afirma o superintendente 
Francisco Chagas. 

A segunda a ser vistoriada não teve a 
mesma sorte, o barzinho recém-inaugurado e 
já muito movimentado apresentou uma série 
de irregularidades: "precisa de sinalização na 
saída de emergência, luminárias também, em 
caso de falta de energia, e extintor de pó quí- 
mico, porque não vimos nenhum no ambien- 
te", explica o agente Danilo Fonseca. 

Ainda esperando pela vistoria, a boate 
Executiva Hall foi a única a abrir as portas para 
a reportagem do Correio Popular. O gerente 
Cícero Queiroz garante que, desde a inaugu- 
ração. 7 meses atrás, a casa vem seguindo 
os padrões de segurança. Percorrendo o local 
ele vai mostrando e explicando as normas: "a 
porta de emergência está sinalizada e é em 
um local de fácil acesso, ela está nos padrões 
nacionais de 2 metros e 10 cm. Temos 4 ex- 
tintores nos dois bares, camarotes e pista de 
dança". 

Por coincidência, na noite da tragédia, 
a boate também realizou uma festa voltada 
para o público universitário e bateu recorde 
de público. "O Corpo de Bombeiros autoriza 4 
pessoas por metros quadrados, então temos 
capacidade para 1.200 pessoas. Na noite de 
sábado, tínhamos 1035 pessoas. Geralmente, 
nós limitamos em cerca de mil pulseiras por 
questão de conforto também". 

Resultados- Mesmo ainda no início da vis- 
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Durante toda a semana, os agentes da Defesa Civil realizam vistorias nas 6 boates em funcionamento 
toria, o superintendente afirma que a maioria 
das boates da cidade precisa fazer muitas 
adequações. "Nós temos algumas falhas, prin- 
cipalmente saída de emergência, essa cultura 
das boates terem apenas uma entrada dificulta 
muito", lembrando que esta foi uma das cau- 
sas que dificultou a salda de muitas pessoas 
da boate Kiss causando mais mortes. 

Mas, de acordo com Francisco, "esta tragé- 

dia serviu para acordar os próprios donos das 
boates" que estavam sendo negligentes com a 
segurança. Ele conta que, em outras vistorias, 
foi preciso mandar cancelar a festa pelo perigo 
que os locais apresentaram, "muitas pessoas 
que estavam na festa brigaram conosco, ou 
seja, não prezam pela própria segurança". Ele 
acredita que agora todos vão se ater mais para 
essas questões. 

Promotoria da Infância e Juventude presta esclarecimento sobre o "Peladas ITZ" 

Hyana Reis 

Na edição anterior do Correio Popular, no- 
ticiamos o caso de estudantes que publicaram 
fotos nuas em uma página criada no Face- 
book, chamada "Peladas ITZ". A Promotoria 
da Infância e Juventude informou que soube 
do caso pelo jornal e que vão iniciar uma in- 
vestigação para identificar as adolescentes e 
os criadores da página. 

Para prosseguir as investigações, dois as- 
pectos serão analisados, segundo o promotor 
da Infância e Juventude João Marcelo Trovão. 
"Existe o aspecto da publicação de crianças 
e adolescentes na internet em situação que 
estão colocando a imagem em risco moral- 
mente, precisamos identificar quem fez isso. 
A outra situação diz respeito a uma exposição 
voluntária, é uma situação diferenciada". 

De acordo com ele, essa exposição volun- 
tária das adolescentes precisa ser resolvida 
de outra forma. "A gente prefere tratar isso 
com a família porque não existe uma forma 
de fiscalizar o tempo todo uma pessoa que 
quer se exibir, e tão pouco vai adiantar punir 
alguém que está se mostrando, porque muitas 
vezes ela não tem consciência da dimensão 
que a coisa vai tomar". 

Mas. criar uma página que estimule esse 
tipo de atitude é crime. "Vamos procurar 
identificar essa pessoa e puni-lo legalmen- 
te", garante o promotor. Caso o criador seja 
adolescente, é constituído ato infracionário e 
o responsável será processado pela própria 
Promotoria. Se for descoberto que foi um 
adulto que promoveu este absurdo, o caso se 
agrava, "é crime, e ele será processado na 
Vara de Crimes contra a Criança e Adoles- 
cente". 

Cuidados- "Ser pai ou mãe tem por obriga- 
ção natural a vigilância", ressalta João Marce- 
lo Trovão. Este é o principal conselho que ele 
dá aos pais de crianças e adolescentes. No 
caso do "Peladas ITZ", o que se observa não é 
só um incentivo, mas também o exibicionismo 
que, de acordo com o promotor, pode gerar 
riscos ainda maiores. 

"Os riscos com relação à internet vão des- 
de o mero exibicionismo até a prostituição in- 
fantil e casos graves de pedofilia, às vezes até 
homicídios desses maníacos sexuais. É uma 
situação muito perigosa que os pais precisam 
estar atentos", alerta o promotor, e ainda afir- 
ma que a internet "é um campo muito propício 
para essas coisas", mas acredita que a solu- 
ção "não é proibir, é acompanhar". João Marcelo Trovão, promotor da Infância c Juventude 
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Monteiro 

"Fico aqui o dia inteiro, de um lado para o outro". 

Hemerson Pinto 

Enquanto o Rio Tocantins corta o território imperatrizense, 
nos últimos dias com um volume de água bem acima do nor- 
mal, as balsas fazem a travessia de veículos e pessoas entre 
os estados do Maranhão e Tocantins. 

Em uma embarcação maior, batizada de 'Lara Fabia', o 
homem de pele morena, sempre trajando short, camisa e um 
boné, faz o mesmo percurso. No barco tocado a motor de 
popa, ele transporta, na maioria das vezes, trabalhadores 
que deixam cedo suas casas no povoado tocantinense Bela 
Vista, e entram em Imperatriz para mais um dia de batalha. 
"Lara Fabia é o nome da minha filha", explica Raimundo 
Monteiro, de 52 anos. 

Raimundo é natural de Imperatriz, mas reside há cinco 
anos do outro lado do rio. Pescador, aprendeu com o pai a 
profissão com a qual se mantém desde cedo. Na verdade, 
o trabalho como barqueiro é feito sempre no período da pi- 
racema, época da reprodução dos peixes, em que o pesca- 
dor profissional recebe benefício do Governo Federal como 
garantia de renda enquanto paralisa as atividades. Monteiro, 
como realmente é conhecido, também aproveita o período de 

praias no Rio Tocantins para descolar um extra. 
O barqueiro pescador lembra que cerca de 20 anos atrás, 

a vida de um pescador que sobrevivia com o que retirava do 
Rio Tocantins era mais fácil. "Era muito peixe até uns 20 
anos, depois disso, começou desaparecer aos poucos. 
Hoje, pergunte a quem pesca aqui a dificuldade de tirar 
pescado da água. Tira esses peixinhos pequenos, pra 
consumo mesmo. Agora tirar da água quantidade como 
a gente tirava antigamente, pergunte pra qualquer pes- 
cador". 

Monteiro lembra que acordava durante a madrugada - 
"longe do dia amanhecer" - e preparava tudo para mais um 
dia de pescaria. "Era só juntar o pessoal e cair na água, o 
resultado era bom e certo: muito peixe". A volta para casa, 
Monteiro diz que era bem mais cedo do que se pensa. "Vol- 
tava cedinho e já dava pra trazer a feira para o almoço". 

Hoje não. Para o pescador que desejar ter um retorno 
maior do trabalho, Monteiro recomenda deixar as redonde- 
zas. como faz a maioria dos profissionais da pesca. Deles, 
levam dias rio abaixo até alcançar as represas, onde os car- 
dumes ficam acumulados. 

Monteiro não abandonou a profissão. Encarou, adaptou- 
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-se. continuou a atividade herdada do pai, por ele e mais dois 
irmãos, e encontrou outro meio digno de sustentar a família. 
E o melhor, sem deixar o velho rio. "Agora, o senhor me 
desculpe, mas já tem muita gente esperando pra atraves- 
sar" 

Encerrou a conversa e colocou uma a uma as bicicletas 
dos clientes dentro do barco. Fez um sinal de positivo, usou 
um pedaço de madeira para deslocar a embarcação e deixou 
o Porto da Balsa de Imperatriz, mas apenas por cinco minu- 
tos. Tempo que gasta para ir e voltar. 
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►REDE NACIONAL 

il 

Sedihc discute Capacitação do SUAS 

a 

Reunião técnica entre representantes da Sedihc, Ufma e Fundação Sousàndrade 

Técnicos da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos, Assistência Social 
e Cidadania (Sedihc) estiveram reu- 

nidos com representantes da Universidade 
Federal do Maranhão (Ufma) e da Fundação 
Sousàndrade, nesta terça-feira (29). O encon- 
tro ocorreu para planejamento e alinhamento 
das ações referentes à adesão do Maranhão 
à Rede Nacional de Capacitação e Educação 
Permanente do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS). 

Em pauta, foram discutidos assuntos rela- 
cionados ao convênio, bolsas para professo- 
res e estagiários, previsões para inícios dos 
cursos, locação de espaços para realização 
das capacitações, tempo para licitação de 
equipe e questões logísticas. 

Por meio do programa, serão oferecidos 
cursos em variados níveis e modalidades, ob- 
jetivando assim a formação permanente dos 
trabalhadores do Sistema Único de Assistên- 
cia Social. "Com isso, busca-se o aprimora- 

mento nos serviços de monitoramento, avalia- 
ção e construção de indicadores e resultados 
nas demandas socioassistenciais", informou a 
secretária-adjunta da Sedihc. Agenilma Go- 
mes. 

Estes cursos têm o reconhecimento do Mi- 
nistério da Educação (MEC) e estarão classi- 
ficados nas áreas de conhecimento estabele- 
cidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal do Nível Superior (Capes). Estão 
previstas 57 turmas, com a formação direcio- 
nada para as áreas de nivelamento, orçamen- 
to e diagnóstico. 

A estruturação e operacionalização das 
atividades são desenvolvidas em parceria en- 
tre a Sedihc e a Ufma, sendo a abrangência 
de execução para todo o estado. Num primei- 
ro momento, é realizado o planejamento e ni- 
velamento das propostas, para, em seguida, 
ocorrer a mobilização dos municípios, progra- 
mação das turmas e distribuição do material 
didático. 

Seminário discute resultados das escolas 

estaduais em avaliações nacionais 

Para analisar e discutir o desempenho das 
escolas da rede estadual nas avaliações na- 
cionais de larga escala: Prova Brasil, Sistema 
de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a 
Secretaria de Estado de Educação (Seduc), 
por meio da Supervisão de Avaliação Educa- 
cional (Suave), promove, nesta quarta-feira 
(30), o 2o Seminário Maranhão - Resultados 
da Prova Brasil/Saeb e Enem. 

O evento terá como foco a análise dos in- 
dicadores educacionais de qualidade que pos- 
suem respaldo técnico-científico para oferecer 
um diagnóstico da qualidade de ensino ofer- 
tada pelas escolas da rede pública de ensino, 
tendo em vista a implementação de políticas 
públicas voltadas para garantia do direito do 
estudante maranhense a uma educação públi- 
ca de qualidade e, ainda, oferecer subsídios 
para planejamento de ações de intervenção 
pedagógica necessárias em 2013. 

O encontro será aberto pelo secretário de 
Educação, Pedro Fernandes Ribeiro, ás 8h, 
no auditório do Palácio Henrique de La Roc- 
que, e terá como público alvo os gestores e 
supen/isores das escolas da rede estadual de 
ensino da Unidade Regional de Educação de 
São Luís, 

"Durante o seminário, serão analisados e 
discutidos os resultados das avaliações na- 
cionais como diagnóstico das aprendizagens, 
identificando os diferentes fatores que contri- 
buíram para o desempenho alcançado pelas 
escolas estaduais na Prova Brasil em 2011, 
bem como o índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) das unidades de en- 
sino e seu progresso desde a implantação do 
indicador," explica a supervisora de Avaliação 
Educacional da Seduc, Vera Lúcia Gonçalves 
Pires. 

Ela acrescentou que o objetivo do semi- 
nário é multiplicar nas escolas os espaços 
de diálogo da avaliação de desempenho da 
aprendizagem. A última Prova Brasil/Saeb foi 
realizada em novembro de 2011 e os resulta- 
dos divulgados pelo Instituto Nacional de Es- 
tudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) em 
agosto passado. 

De acordo com Vera Pires, a ampliação do 
diálogo nas escolas visa uma melhor utiliza- 
ção dos resultados como terreno fértil para no- 
vas e criativas práticas pedagógicas, capazes 
de elevar os índices das escolas da rede esta- 
dual a patamares mais altos de desempenho, 
garantindo o direito do estudante maranhense 
á educação pública de qualidade. 

Seminários Regionais 
A supervisora de Avaliação Educacional da 

Seduc adiantou que seminários semelhantes 
serão realizados este ano nas sedes das Uni- 
dades Regionais de Educação com o propó- 
sito de fomentar o debate sobre o desempe- 
nho das escolas da rede estadual de ensino 
nessas avaliações. Os seminários regionais 
reunirão profissionais da educação para que, 
juntos, analisem a qualidade do ensino público 
maranhense, a partir dos resultados alcança- 
dos pelas escolas nas avaliações na edição de 
2011. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Edu- 
cação Básica (Saeb) e a Prova Brasil são in- 
dicadores educacionais de qualidade que for- 
necem um diagnóstico sobre a qualidade de 
ensino ofertado pelas escolas da rede pública 
e privada do pais. 

As avaliações fornecem elementos de aná- 
lise que devem orientar a organização do pro- 
jeto pedagógico de cada unidade de ensino, 
estabelecendo metas e ações apropriadas a 
cada contexto social. 

Os resultados dos testes do Saeb e Pro- 
va Brasil combinados a taxa de aprovação, 
informada pelo censo escolar, compõem o 
índice de Desenvolvimento da Educação Bá- 
sica (Ideb), que tem se consolidado como o 
principal indicador de qualidade da educação 
básica. 

De acordo com Vera Lúcia, esse indicador 
é importante ao permitir o monitoramento do 
sistema de ensino e possibilitqr o norteamen- 
to de ações políticas focalizadas na melhoria 
do sistema educacional. Neste sentido, para 
que o Ideb de um estado, rede ou escola se 
eleve, é necessário que os estudantes apren- 
dam. não repitam o ano e freqüentem a sala 
de aula. 

Yice-governador reúne prefeitos 

em Brasília 
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Vice-Governa dor reunido com gestores municipais do Maranhão e representantes de ministérios 

O vice-govemador Washington Luiz reu- 
niu em Brasília, no auditório do Conselho 
Nacional de Saúde, 25 gestores municipais 
do Maranhão com representantes dos Minis- 
térios da Saúde, Educação e Desenvolvimen- 
to Social. O objetivo foi promover ações de 
intercâmbio com o Governo Federal, passar 
orientações e debater propostas que possam 
trazer benefícios aos municípios e á popula- 
ção. 

Ações do Brasil Sem Miséria, Brasil Cari- 
nhoso, Programa de Ação Articulada (PAR), 
Programa de Atenção Básica e Programa 
Saúde da Família (PSF) foram alguns dos te- 
mas debatidos entre técnicos dos Ministérios 
e gestores municipais, que receberam instru- 
ções de onde encontrar os programas, como 
proceder, a quem se dirigir, como realizar o 
cadastramento etc. 

Participaram da reunião prefeitos, vice- 
-prefeitos, vereadores, secretários e asses- 
sores municipais. Eles fizeram perguntas e 
esclareceram dúvidas. O prefeito de Alcân- 
tara, Domingos Araken, ressaltou a necessi- 
dade de se dar continuidade aos encontros. 
"O vice-govemador está de parabéns pela 

iniciativa de promover uma reunião dessa na- 
tureza, que é de suma importância para os 
prefeitos que precisam de orientação para re- 
alizar projetos que, de fato, possam mudar a 
realidade do município". 

Washington Luiz agradeceu a presença 
e o empenho dos gestores em participar da 
reunião e colocou a Vice-Governadoria e o 
Governo do Estado à disposição dos prefei- 
tos para sanar dúvidas, encaminhar e acom- 
panhar os projetos dos municípios. "É uma 
satisfação ver que os administradores atuais 
estão conscientes das suas responsabilida- 
des e da necessidade de se implantar uma 
nova cultura de gestão nos municípios e esse 
foi o intuito do nosso encontro, que é orientar 
e instigar os prefeitos a aproveitar o máximo 
os programas do governo federal e assim me- 
lhorar os índices sociais do Maranhão", sa- 
lientou o vice-govemador. 

Washington Oliveira defendeu a realiza- 
ção de novos encontros com esse formato, 
buscando o engajamento de mais prefeitos, 
dando continuidade e abrangendo outras áre- 
as, como infraestrutura, saneamento básico, 
cultura, esporte e lazer e outros. 

Roseana Sarney determina intensificação 

de vistoria em boates e casas de eventos 

A governadora Roseana Sarney deter- 
minou ao secretário de Estado de Seguran- 
ça Pública, Aluisio Mendes, que o Corpo de 
Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) re- 
alize vistoria em todas as casas de eventos 
e boates em São Luís e interior do estado, 
com a finalidade de verificar as condições de 
regularidade, funcionamento e de segurança 
desses estabelecimentos. 

A decisão da governadora tem como ob- 
jetivo prevenir tragédias como a que aconte- 

ceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 
Na vistoria, o Corpo de Bombeiros avaliará 
as condições das casas de eventos e boates, 
no que se refere a saídas de emergência, 
sinalização, localização de palco, existência 
de extintores contra incêndio, entre outros 
itens. 

A SSP e o Comando do Corpo de Bombei- 
ros já estão definindo o planejamento das vis- 
torias, a partir do mapeamento de todos esses 
estabelecimentos, existentes no estado. 

Governo cederá Centros Sociais Urbanos ao 

TRE para recadastramento biométrico 

O Governo do Estado, por meio da Secre- 
taria do Desenvolvimento Social e Agricultura 
Familiar (Sedes), e a União Federal, por inter- 
médio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 
assinam nesta terça-feira (30), às _15h. no Pa- 
lácio dos Leões, termo de cooperação técni- 
ca para'cessão dos Centros Sociais Urbanos 
(CSUs) da Cohab e do Vinhais para utilização 
pela Justiça Eleitoral. 

O terrpo de cooperação será assinado pelo 
secretário de Estado do Desenvolvimento So- 
cial e Agricultura Familiar, Fernando Fialho, e 
pela presidente do TRE/MA, desembargadora 
Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz. 

Os Centros Comunitários da Cohab e 

do Vinhais serão cedidos para que a Justiça 
Eleitoral instale postos de atendimento para 
recadastramento biométrico dos eleitores. Os 
postos de cadastro das impressões digitais 
dos eleitores vão funcionar nos CSUs, no perí- 
odo de Io de fevereiro a 31 de dezembro deste 
ano. 

"Estamos contribuindo com a União em 
apoio ao funcionamento da Justiça Eleitoral 
para a prestação de serviços de interesse pú- 
blico. Disponibilizamos locais de fácil acesso 
à população, com capacidade de atendimento 
de eleitores e acomodação de funcionários e 
do público destinatário dos serviços", informou 
o secretário Fernando Fialho. 
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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 Eie tem cuidado qe ■ 
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FÉRIAS 
Galera jovem c bonita da city c região se esbaldou na pista de dança, na noite de sábado 
(26), sob o comando do Dj Internacional Victor Mora, que animou o público juntamente com 
o Dj Fábio Pontes e a dupla Juliano Reis e Jordão. Confira flashes! 
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CAMERAS DE SEGURANÇA % 

♦ 4 

A FESTA E OPEN BAR! 

Feijão, samba e folia vão esquentar a 
galera vip da city em majestoso evento 
que acontece neste sábado, na Romanos 
Pub, promovido pela repórter e advogada 
Janaína Reis. A programação contará com 
a animação do grupo de samba da capi- 
tal maranhense "Espinha de Bacalhau" e 
será open Bar. Adquiro com antecedência 
sua camisa, já que essas são limitadas, e 
obtenha mais informações pelo telefone 
(99) 9124-1116, fale com Janaina ou Otília 
- 8111-5537. 
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BAMBAZ 

A importância do sistema de cãmeras de segurança, ou circuito fechado 
de TV (CFTV) , instalados em pontos estratégicos é fundamental para 
indústrias, empresas, residências e condomínios, sendo um dos equipamentos 
eletrônicos de segurança mais utilizados na proteção. Esses equipamentos 
permitem que se 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 benefício. 

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 patrimônio, visto que elas estão alerta 24 horas por òia.7 dias na semana e em tempo 
real. Sendo, este, considerado, "vigia eletrônico"que fica sempre alento e de "olho" no que acontece. 

O sistema deve ser completo, ou seja, todas suas câmeras devem possuir gravação, serem monitoradas e estarem 
em pleno funcionamento, para que quando necessitem das imagens, estas possam ser utilizadas. 0 registro e a visualização 
dos pontos estratégicos ampliam sobremaneira a segurança de uma propriedade permite reconhecimentos e registra fatos e 
atos de como e quando ocorreram. Podendo ser usado como prova criminai. 
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O grupo Espinha de Bacalhau aterrissa na city, neste 
sabado. na Rornanos Pub 
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Para ter um bom sistema de segurança através de câmeras é necessário um analise de todo o local por técnicos 
especializados. Com avaliação dos pontos vulneráveis e 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, qualquer pessoa ou funcionário treinado poderá monitorar um grande número 
de câmeras. 

COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCAI 
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. Monitorado 24h Portões Automáticos - Cerca 

fchado de TV ■ Câmeras - Interfone e Fechadura 
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(99) 3525-7215 / 3154-3237 / 9157-0544 

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

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhão 

Os bríncantes da "Terra do Frei" 
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Imperatriz-MA 
Quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 

DROGARIA POPULAR DO MARANHÃO (AV. BERNARDO SAYÃO - NOVA IMPERATRIZ) 

FARMÁCIA DO MENOR PREÇO (RUA DUQUE DE CAXIAS - VILA LOBÃO) 
DROGARIA FÁBIO JÚNIOR (RUA LEÔNCIO PIRES DOURADO, 1771 - BACURI) 
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Educação é quase tudo 

Está a mãe e a filhinha de 6 anos no supermercado, a menininha cutuca a mãe; 
-Mamãe, eu quero fazer xixi! 
-Filha, não fale assim! É muito feio! Fale que você quer cantar. 
E assim foi... passado uma semana, a menina vai dormir na casa da avó; 
-Vovó, eu quero cantar! 
-Mas minha netinha, agora todos estão dormindo! 
-Mas eu quero cantar, vovó! 
-Esta bem, cante aqui no ouvido da vovó... 

Pouco cisarro 

Duas amigas conversando: 
- Seu marido fuma? 
- Sim, mas somente após o sexo. 
- Nossa, mas ele não se preocupa com a saúde? 
- Bem, acho que dois ou três cigarros por ano não faz mal pra ninguém. 

www,coquetel com.br/jogos 

C/tÇ/l-P/U/IVlMí 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

www coqiietei, com ,bf/jogos 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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□ NOVELAS 

Malhaçâo 
Globo, 17h45 - Vitor relembra do incidente que causou sua 
prisão. Gil confessa para Marcela que gosta de Ju, mas que 
se sente confuso em relação a Lia. Lia tenta acalmar Vitor, 
que conta toda sua história para a menina. Vitor tenta beijar 
Lia, mas ela pede que eles sejam apenas amigos. Fatinha 
convence Vitor a lhe dar uma carona até o hostel. Lia se emo- 
ciona ao ler uma antiga carta de Dinho, e Tatá a conforta. O 
programa de Pilha entra no ar na TV Orelha. Ju visita Lia e 
pergunta sobre seu passeio com Vitor. Bruno vê Fatinha com 
Vitor e enfrenta o motoqueiro. 

Lado a Lado 
Globo, 18h15 - Laura interpreta mal a conversa com Edgar e 
conclui que o ex-marido está com Heloísa. Isabel deixa claro 
para Albertinho que vigiará sua aproximação de Elias. Celi- 
nha e Constância discutem. Praxedes dá voz de prisão para 
Mário, Frederico e Luciano. Edgar conta para Jurema que es- 

creverá uma matéria no jornal e pede segredo, revelando que 
assinará o texto com nome falso. Zé Maria aceita desafiar o 
lutador de jiu-jítsu, quando Isabel chega para tentar impedir. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Juliana e Nando se explicam para Charlô. Dino 
pede para falar com Roberta. Nieta se lamenta com Carolina. 
Otávio reclama de Charlô ter saído com Zenon. Felipe leva 
Natália ao zoológico. Frô implica com Nieta. Nando pede aju- 
da a Ulisses sobre seu dilema entre Roberta e Juliana. Dino 
pede demissão. Juliana 
diz a Vânia que está cada vez mais interessada em Nando. 
Frô pensa em ser modelo. Felipe começa a ter fantasias no 
zoológico. Olívia ouve Otávio contratar um detetive para in- 
vestigar Zenon e conta para Charlô. Nieta faz um bolo e deci- 
de levá-lo para o marido. Roberta pede para Dino desistir de 
sua demissão. 
Felipe discute com o guarda do zoológico. Charlô procura Ze- 

non, e Carolina se irrita. Nando presencia o encontro entre 
Fábio e Juliana. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Berna diz não reconhecer Wanda. Antonia 
pede dinheiro a Livia para pagar a fiança de Wanda. Lívia 
marca de se encontrar com Morena. Théo exige que More- 
na conte o que está escondendo. Érica lamenta o jeito como 
agiu com Théo. Bianca liga para Stenio. Wanda manipula um 
dos policiais. Celso é rude com Antonia na rua. Alda procu- 
ra Nunes. O coronel afirma a Wanda que pagará sua fiança. 
Mustafa avisa a Pepeu que tem como saber se foi ele quem 
roubou o dinheiro de sua casa. Irina fala para Rosângela que 
sua vida vai mudar quando Russo voltar. Lívia espera Morena 
em frente à casa de Théo. Lucimar e Nilceia combinam de 
ir ao apartamento de Helô. Morena discute com Théo. Lívia 
descobre que Morena pretende encontrar Helô para contar 
toda a verdade. 

T Áries 21-03/19-04 
Mergulhe de cabeça em seus projetos usando 
toda sua criatividade. A harmonia de Lua e Vê- 
nus em sua área profissional indica que você 
tende a se destacar por suas idéias. Projete sua 
imagem, mas saiba dividir as vitórias! 

Touro 20-04/20-05 
Seu lado mais espiritual é colocado em foco pela 
harmonia Lua-Vênus. Busque a companhia de 
pessoas com interesses em comum aos seus 
e crie um clima agradável. Preste atenção, pois 
boas parcerias poderão surgir! 

HGêmeos 21-05/21-06 
Lua e Vênus formam trígono, entre suas quar- 
ta e oitava casas, lhe chamando a atenção para 
as questões afetivas. Você tende a refletir sobre 
suas próprias emoções. Bom momento para es- 
tar junto a pessoa amada, aproveite! 

£! Câncer 22-06/22-07 
Que tal se dedicar aos projetos de vida? O trígo- 
no Lua-Vênus, entre suas terceira e sétima ca- 
sas indica que este é um bom momento para 
curtir a vida afetiva. Estimule o clima de afeto, 
reúna as pessoas queridas e aproveite! 

SI Leão 23-07/22-08 
Procure realizar atividades que lhe sejam praze- 
rosas e que estimulem sua autoestima. A harmo- 
nia entre Lua e Vênus favorece seu bem-estar 
emocional e lhe incentiva a criatividade. Permita- 
-se ser feliz, você merece! 

TT5 Virgem 23-00/22-09 
Seu jeito carismático e marcante lhe coloca em 
destaque diante dos grupos. A harmonia Lua-Vê- 
nus em sua área de prazeres lhe aconselha a se 
divertir, estimulando sua mente com programas 
culturais e boas conversas! 

:0: Libra 23-09/22-10 
Bom momento para cuidar do lar com mais ca- 
rinho e atenção. Lua e Vênus formam trígono, 
estimulando os vínculos afetivos e favorecendo 
as conciliações e consensos com os mais próxi- 
mos. Trabalhe os interesses conjuntos! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Momento de cumplicidade e trocas afetivas. A 
harmonia Lua-Vênus, entre suas áreas de ami- 
zades e de comunicação, lhe aconselha a buscar 
a companhia e o conforto de pessoas em quem 
você confia. Esteja aberta para as conversas! 

/^Sagitário 22-11/21-12 
Você enxerga os investimentos sob uma nova 
perspectiva, pois a Lua passa por sua área pro- 
fissional e forma trígono com Vênus, trazendo 
um clima de empolgação em relação aos seus 
projetos. Seu trabalho tende a ser um prazer! 

CD S CZ CD 

l/S Capricórnio 22-12 /19 01 
Você se sente internamente fortalecida, com o 
trígono Lua-Vênus entre sua área espiritual e seu 
signo, o que favorece todos os aspectos de sua 
vida. Faça o que lhe é prazeroso e curta bons 
momentos ao lado de quem você ama! 

^Aquário 20-01/18-02 
Você se sente mais forte para enfrentar seus de- 
safios afetivos, com o trígono de Lua e Vênus em 
sua área de crise. Este é um momento de deixar 
ir o que não lhe serve mais e virar a página de 
vez. Valorize-se e renove-se! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você percebe com mais clareza as necessidades 
emocionais de seus amigos. A harmonia estabe- 
lecida entre Lua e Vênus favorece as boas trocas 
e estimula a cumplicidade em suas amizades. 
Aproveite o clima de apoio mútuo! 
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"Eu moro a(lui nessa »reaf tem 13 anos. Sempre foi assim e ninguém 
nunca se importou. Umas máquinas passaram aqui um tempo atrás e 
acabaram foi quebrando alguns canos. A gente precisou comprar outros" 
Francisco Neves da Silva, lavrador. 

Üi Dmm *' t s 

A voz da comunidade 

Ruas com problemas no Parque Amazonas 

Hemerson Pinto 

Francisco Neves é morador do bairro 
Parque Amazonas há mais de uma dé- 
cada e afirma que, desde que chegou 

ao locai, o bairro enfrenta problemas com 
infraestrutura. Ruas com buracos, esgoto a 
céu aberto, mato e lama no período chuvoso. 
Mesmo a passagem de máquinas no perí- 
odo em que, segundo ele, o bairro recebeu 
alguns serviços de pavimentação, não foi o 

suficiente para amenizar os transtornos. 
"Máquina pesada passando por aqui, 

quebraram o cano que a gente tinha coloca- 
do para tirar a água suja da porta. Foi preciso 
a gente comprar outro e colocar", diz o mo- 
rador da rua Venezuela. Caminhando alguns 
metros com o lavrador, seu Francisco aponta 
a rua ao lado: "Essa aqui é a São Joaquim. 
Olha a situação que tá", referindo-se à lama 
e buracos. 

Dona Maria do Socorro também lamenta 
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a situação de outras ruas do bairro, desta- 
cando o cruzamento das ruas Santo Antônio 
e União. "É só uma passadinha para olhar o 
jeito que ficou depois da última chuvinha que 
caiu. Mesmo assim, em dias que não chove, 
tem água do mesmo jeito, é um esgoto que 
passa pela rua toda", afirma. 

Na mesma esquina, a dona de casa que 
pediu para não se identificar, lembra que 
água acumulada, mesmo suja. atrai mosqui- 
tos "e a gente fica com medo da dengue ata- 

car nossas crianças, que ficam a maior parte 
do tempo brincando na porta da rua. É uma 
água empoçada que não seca nunca", teste- 
munha. 

Retornando a conversa com seu Francis- 
co, o morador do Parque Amazonas diz que 
espera que um dia chegue uma frente de ser- 
viço que mude a realidade dos moradores. 
"Sei que um dia vem. como tá indo pra outros 
bairros. Tô velho, mas ainda queria ver isso 
chegar aqui", finaliza. 
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Lama no cruzamento de ruas do Parque Amazonas prejudica a vida de moradores M 

Esgoto percorre parte da rua Santo Antônio, a pZcosmetrosdas^^ 
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Na rua Sâo Joaquim, o esgoto que corre a céu aberto se mistura à lama provocada peto!zSwas 

DIREITOSDOCONSUMIDOR 

Empresa 116 ®nibus lesará indenização por dano em coluna tenncal de passageiro 

^?'!eL ^Unaide Jus"Ça do Dis,rito Fede- posição da lombada em alta velocidade. A nrove Hnc, „k.„,„ y 

<£" 

A 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Fede- 
rai e dos Territórios (TJDFT) confirmou sentença da 12a Vara 
Cível de Sobradinho. condenando a empresa Viação Valmir 
Amaral a pagar R$ 12 mil a um passageiro que teve sua colu- 
na cervical lesionada, quando o ônibus da Viação passou dire- 
to por um quebra-molas sem diminuir a velocidade. A empresa 
ainda terá de pagar a diferença entre o salário que o passa- 
geiro recebia como vigilante (R$ 1.259.70) e o valor do auxílio 
doença (R$ 833,00) que recebia mensalmente do INSS, pelo 
período em que não pode trabalhar por causa da lesão cerca 
de 6 meses. 

A empresa alegou que não teve culpa no acidente, pois 
o quebra-molas não estava sinalizado, e quem deveria arcar 
com a indenização deveria ser o Governo do Distrito Federal. 

Ao sentenciar, a juíza afirmou que "o contrato de transporte 
de pessoas envolve obrigação de resultado, devendo o trans- 
portador levar o passageiro de forma incólume até o seu des- 
tino. Em caso de acidente, a culpa da empresa concessionária 
de serviço público é presumida, cabendo apenas a aferição do 
nexo de causalidade e do dano suportado". 

Ela ainda ressaltou ser "incontroverso que o autor (pas- 
sageiro) estava no interior do veículo, bem como que a lesão 
corporal que sofreu foi causada pelo impacto do veículo no 
momento em que o motorista deixou de frear e fez a trans- 

posição da lombada em alta velocidade. A prova documental 
comprovou que o autor sofreu fratura-luxação na coluna e foi 
submetido á intervenção cirúrgica, com risco de tetraplegia. 
ficando afastado de suas atividades laborais". 

Após a condenação, a empresa recorreu à Segunda Ins- 
tância do TJDFT, mas a 5a Turma Cível manteve a sentença 
em sua integralidade. A decisão foi unânime e não cabe recur- 
so de mérito. 

Correntista será indenizado por ser impedido de sacar 
apesar de ter saldo 

O Banco Santander terá de indenizar um correntista que 
teve o saque frustrado, durante viagem programada, apesar 
de dispor de saldo em sua conta corrente. A decisão é da 1a 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. 
O autor alega ter sofrido constrangimentos ao não conse- 

guir efetuar saque em terminal eletrônico, a despeito de pos- 
suir saldo bancário. Conta que, diante da mensagem de que 
o limite máximo de saque ou compra diário fora excedido, o 
saque não era concluído. Sustenta que. durante 23 dias em 
outro estado, passou por necessidades, visto que não havia 
agência do banco réu na localidade onde se encontrava. Ten- 
do procurado o gerente dos bancos locais, credenciados á 
rede 24 horas para solucionar o problema, ainda assim, não 

obteve êxito. 
A ré alega que o autor utilizou o cartão bancário na moda- 

lidade de débito durante a viagem e que. portanto, não teve 
seu crédito restrito. Aderindo a esse entendimento, o juiz ori- 
gmáno extinguiu o processo por julgar incabivel o pedido de 
indenização. 

Em sede recursal, no entanto, a relatora verificou estar de- 
monstrado, por meio da documentação juntada pelo autor, a 
veracidade de suas alegações. Considerando que a teoria do 
risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade 
objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a magistrada 
concluiu pela responsabilidade da ré, registrando que a res- 
ponsabilidade objetiva prescinde da demonstração de prova 
do alegado, nos termos do Art. 37. § 6o da Constituição Fe- 
deral. 

Ainda de acordo com a ementa do julgado: "Demonstrada 
a falha na prestação de serviço entre a impossibilidade de sa- 
que em caixa automático, a despeito da existência de saldo 
em conta corrente, resta evidenciada a ocorrência do dano 
moral em face da restrição indevida de crédito, respondendo o 
recorrido na forma do Artigo 14, do CDC". 

Diante disso, a Turma deu provimento ao recurso para 
condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização, o valor 
de 4 mil reais, corrigido monetariamente e acrescido dos juros. 
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Vocalista admite uso de sinalizador 

O vocalista da banda Gurizada Fan- 
dangueira, Marcelo Santos, admitiu 
em seu depoimento à Polícia Civil 

que segurou um sinalizador aceso durante o 
show na boate Kiss, de acordo com o pro- 
motor criminal Joel Oliveira Dutra, que acom- 
panha o caso. O músico negou, no entanto, 
que as faíscas do artefato tenham provocado 
o incêndio e disse que já havia manipulado 
esse tipo de sinalizador por diversas vezes 
em outras apresentações. 

"Ele confirmou que usou e que era algo 
freqüente nas apresentações dele, mas ele 
acredita que isso não tenha provocado o 
fogo", afirmou Oliveira Dutra. 

As causas do incêndio que provocou a 
morte de mais de 230 pessoas no domingo 
(27), em Santa Maria (RS), são investigadas 
pela polícia. Testemunhas relataram que o 
fogo começou depois que o vocalista acen- 
deu uma espécie de sinalizador e faíscas 
atingiram o teto da casa noturna. Delegados 
aguardam o resultado da perícia para verifi- 
car o que ocorreu e onde as chamas come- 
çaram. 

O delegado Marcos Vianna, responsável 
pelo inquérito, disse que uma soma de quatro 
fatores contribuiu para a tragédia: 1) o fato de 
a boate ter apenas uma saída e a porta ser de 
tamanho reduzido; 2) o uso de um artefato si- 
nalizador em um local fechado; 3) o excesso 
de pessoas no local e 4) a espuma usada no 
revestimento do teto, que pode não ter sido a 
mais indicada e ter influenciado na formação 
de gás tóxico, contribuindo para as mortes. 

A promotora Waleska Agostini, responsá- 
vel pelo caso, disse nesta terça (29) que, ao 
depor à polícia, um integrante da banda "deu 
a entender" que o fogo não foi causado pelo 
sinalizador. "Ele disse que o material não ti- 
nha pólvora e que seria de fogo frio. Portanto, 
não teria a capacidade de queimar", afirmou 
a promotora, sem dizer quem foi o integrante 
que deu a declaração. 

Na segunda, o delegado regional de San- 
ta Maria, Marcelo Arigony, disse em entrevis- 
ta coletiva que, nos depoimentos colhidos até 
aquele momento, ninguém havia assumido 
ter soltado o sinalizador. 

O baterista Eliel de Lima, de 31 anos, e 
o guitarrista Rodrigo Lemos Martins, de 32 
anos, disseram que não viram quem acio- 
nou o efeito pirotécnico e que não sabem de 
quem é a responsabilidade. "Não sei dizer 
quem começou a queima dos fogos. Normal- 
mente é a equipe técnica que decide isso", 
contou Eliel, que toca com o grupo há nove 
meses. "Nunca gostei do cheiro que deixava. 
Mas somos empregados, quem manda são 
os donos", falou Rodrigo. 

O vocalista Marcelo Santos e um res- 
ponsável pela segurança do palco da banda 
foram presos na segunda-feira (28) por de- 
terminação judicial. Além deles, Mauro Ho- 
ffmann, um dos sócios da boate, teve a pri- 
são temporária decretada pela Justiça por 5 
dias e foi encaminhado ao Presídio de Santo 
Antão, a cerca de 7 km do centro de Santa 
Maria. Elissandro Spohr, o Kiko, que também 
é sócio da casa noturna, foi detido em um 
hospital de Cruz Alta e está sob custódia da 
polícia. Ele está internado para tratar uma in- 
toxicação causada pela fumaça. 

DEPOIMENTOS APONTAM PARA USO 
DE SINALIZADOR 

Segundo o chefe da Polícia Civil do Rio 
Grande do Sul, delegado Ranolfo Vieira Jú- 
nior, os depoimentos prestados até o momen- 

to apontam para a versão de que o vocalista 
usou o sinalizador. "Tanto depoimentos colhi- 
dos por nós com o público quanto com inte- 
grantes da banda comprovam que o vocalista 
usou o sinalizador", afirmou. 

A versão foi corroborada pelo delegado 
responsável pelo inquérito, Marcos Vianna, 
titular do 1o Distrito Policial de Santa Maria, 
onde os integrantes da banda foram ouvidos. 
Conforme Vianna, jovens que estavam na bo- 
ate no dia da tragédia deram mesmo relato. 

Até o momento, apenas os dois integran- 
tes da banda presos foram ouvidos. Os de- 
mais não prestaram depoimento formal. Em 
entrevista, o baterista Eliel de Lima, de 31 
anos, e o guitarrista Rodrigo Lemos Martins, 
de 32 anos, disseram que não viram quem 
acionou o efeito pirotécnico. 

'FOGO FRIO' PODE QUEIMAR SUPER- 
FÍCIE INFLAMÁVEL 

Especialistas foram questionados sobre o 
uso do "fogo frio" em artefatos pirotécnicos. 
Segundo eles, o termo "frio" não significa que 
o fogo de artificio não possa queimar tanto a 
pele quanto superfícies inflamáveis. 

De acordo com Leonardo Amato Gatti, 
diretor-técnico da Associação Brasileira de 
Pirotecnia, este efeito especial para ambiente 
interno é considerado "frio" porque tem uma 
perda de calor durante o processo de com- 
bustão. o que não isenta o risco de incêndio. 
"Quando você acende o produto, as primei- 
ras faíscas liberadas [na direção de baixo 
para cima] são quentes e podem queimar. É 
um material que dá combustão", explicou. 

Gatti complementou que há produtos des- 
te tipo vendidos no mercado paralelo e fabri- 
cados com materiais de baixa qualidade, com 
grande procura devido ao preço menor. 

Sobre o uso do equipamento chamado 
"Sputnik", ele disse que o produto é "termi- 
nantemente proibido" de ser utilizado em 
ambientes fechados já que é "extremamente 
inflamável e gera muita fumaça". 

"Nunca pode usar o Sputnik em lugar fe- 
chado ou em qualquer tipo de palco. Na em- 
balagem vem escrita a restrição. Tem que 
ter, pelo menos, uma distância de 15 metros 
entre o artefato e as pessoas, carros ou qual- 
quer vegetação", afirmou Gatti. 

O professor de química Raphael Salles 
Silva, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
explicou que o verdadeiro "fogo frio" refere- 
-se a uma experiência química utilizada prin- 
cipalmente no ambiente escolar para explicar 
o fenômeno da absorção de solventes, como 
a acetona e isopropanol, sem queimar um 
tecido. "Quando você coloca fogo no tecido, 
o fogo absorve o solvente orgânico. O calor 
não ataca o tecido, que permanece intacto", 
esclareceu Silva. 

'É MUITO PREMATURO RESPONSABI- 
LIZÁ-LOS' 

Tanto o delegado regional de Santa Ma- 
ria, Marcelo Arigony. quanto a promotora Wa- 
leska Agostini, que atua no caso, afirmaram 
que existe a possibilidade dos donos da bo- 
ate e dos músicos serem acusados de homi- 
cídio culposo. 

"É possível, mas ainda é muito prematu- 
ro responsabilizá-los. Necessito do inquérito 
policial concluído para tomar alguma atitu- 
de", declarou a promotora, que estimou em 
pelo menos 30 dias o prazo de conclusão do 
inquérito policial. "Por necessitar de muita 
prova pericial, laudos, dificilmente esse caso 
será solucionado antes desse prazo". 

Golpistas aproveitam 

tragédia para agir 

Em meio ao caos criado pela tragédia 
que matou mais de 230 pessoas em Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul, alguns golpis- 
tas resolveram agir durante o momento de 
dor dos familiares das vítimas. Segundo a 
Polícia Civil, ligações telefônicas foram feitas 
a essas pessoas com o intuito de se obter 
dinheiro. 

Nas ligações, os golpistas se diziam 

amigos das vítimas e pediam dinheiro para 
ajudar a chegar aos velórios em questão. A 
ação é semelhante às praticadas por bandi- 
dos em falsos sequestros, utilizando telefo- 
nes descartáveis. 

De acordo com a Polícia Civil, apesar dos 
relatos que chegaram até os oficiais, nenhuma 
investigação sobre o caso foi aberta, pois não 
foram registradas queixas até o momento. 

Passo a passo da tragédia em Santa Maria, RS 

A festa 

"'Agromerados' foi uma festa 
organizada por estudantes ds 
vários cursos da Universidade 
Federal de Santa Maria 

O Incêndio 
Segun-da banda da noite, a 
Gurizada sobe ao palco 
por volta das 2h30. 
Durante a música 'Amor de 
chocolate", 
pirotécnicos são acionados 

■ atingem 

Â banda 

Gurizada Fandanguetra é um grupo 
de sertanejo universitário de 
Maria. São conhecidos pelos 
shows com efeitos pirotécnicos 

A casa noturna 

A Kiss tem capacidade de mil 
pessoas. Um dos sócios admitiu que 
a casa estava com a licença de 
funcionamento vencida desde ago/12 

tiUHlífiu «f;.»111BBííiKtKílfet. « II 

H4M] M»IU»**lV:V»lí»IWlníi»l» liiii n/Ti' í i 

Banheiros 
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©Tumulto 
Devido à fumaça, 
público não localiza 
a saída s muitos 
correm para os 
banheiros. Sem 
perceber de 
imediato o fogo, 
seguranças 
impedem a saída 
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'Desenho festo a partir tíe relatos dos bombeiros 

y Grades 
Um 'biombo' 
trancava a porta de 
entrada/saída e 
atrapalhou a 
evacuação. Do lado 
externo! grade do 
tumódromo' íoi outro 
empecilho 

Mezan 

Bar 

©Resgate 
Sobreviventes tentaram 
tirar vitimas do local e 
quebraram as paredes 
fachada, No banheiro, 
havia centenas de 
pessoas asfixiadas 

Número de mortos em boate no RS é 

revisado para 23A, diz instituto 

O Instituto Geral de Perícias informou 
nesta terça-feira (29) que o número total de 
mortos no incêndio em festa universitária na 
boate Kiss, em Santa Maria (RS), foi de 234, 
e não 231, como divulgado pelas autoridades 
até o momento. A Secretaria da Saúde do 
Rio Grande do Sul confirmou a alteração. O 
Ministério da Saúde ainda não se pronunciou 
sobre os novos números. 

Segundo a chefe do Instituto Geral de Pe- 
rícias em Santa Maria, Maria Angela Zucche- 
to, não foram registradas novas mortes desde 
o último domingo. De acordo com ela, o que 
houve foi um erro na contabilização dos nú- 
meros de mortos. "Foram 234 deste o come- 
ço. Não morreu mais ninguém. O que houve 
é que talvez a policia não tenha computado 

esse número", disse a chefe do instituto. 
Procurada pela reportagem, a assessoria 

de imprensa do IGP em Porto Alegre disse 
que três corpos não foram numerados quan- 
do as vitimas ainda estavam no ginásio do 
Centro Municipal de Desportos, de Santa Ma- 
ria. Dois deles não chegaram a ser encami- 
nhados ao local, sendo levados diretamente 
ao Posto Médico Legal de Santa Maria, onde 
familiares fizeram o reconhecimento. Um ter- 
ceiro estava no ginásio, mas também não re- 
cebeu a numeração. 

De acordo com o Ministério da Saúde, em 
relatório divulgado pela manhã, outras 118 
pessoas ainda estão internadas em hospitais 
de Santa Maria e Porto Alegre. Destas, 75 se 
encontram em estado considerado crítico. 
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ECONOMIA 

Brasil precisa de mão de obra estrangeira para continuar crescendo 

O ministro da Secretaria de Assuntos Es- 
tratégicos (SAE) da Presidência da Repúbli- 
ca. Moreira Franco, afirmou hoje (30) que, 
para compensar a escassez de profissionais 
qualificados, especialmente nas áreas técni- 
cas, é necessário facilitar a vinda de estran- 
geiros gabaritados para o país. 

"Esse é um problema grave. Precisamos 
de uma sociedade aberta, amigável, para 
criar um ambiente de negócios favorável à 
meritocracia, ao empreendedorismo e à ino- 
vação visando ganhos de produtividade e 
inovação", disse Moreira Franco ao ponderar 
que falta uma política migratória mais atraente 
para o estrangeiro qualificado. "Mas também 
precisamos ter uma sociedade mentalmente 
aberta e o debate sobre política migratória 
deve passar pelo plano político", destacou o 
ministro durante o seminário Política Migrató- 
ria Produção e Desenvolvimento, promovido 
pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil- 
-Alemanha na sede da Federação das Indús- 
trias do Rio de Janeiro (Firjan). 

Ele destacou que, nos últimos 100 anos, 
o Brasil retrocedeu e parou no tempo ao difi- 

cultar a entrada de mão de obra estrangeira. 
Segundo ele, apenas 0,3% da população bra- 
sileira é composta por imigrantes e um terço 
desse total tem mais de 65 anos. Em 1900 
o país chegou a ter 7.3% da população com- 
posta por imigrantes. "No passado, muito da 
nossa inovação tecnológica e da agricultura 
deveu-se a esse fluxo migratório." 

Ainda segundo o ministro, o Brasil preci- 
saria ter cinco vezes mais imigrantes para al- 
cançar a média latino-americana, dez vezes 
mais para alcançar a média mundial e 50 ve- 
zes mais para chegar aos números da Améri- 
ca do Norte e Oceania. 

Além de mecanismos para diminuir a bu- 
rocracia, Franco propôs também a moderni- 
zação do processo de concessão de vistos 
e criação de tratamento diferenciado para os 
imigrantes interessados em trabalhar em al- 
guns setores mais carentes de profissionais 
qualificados. 

"Sem ampliar a mão de obra qualificada, 
teremos grandes dificuldades de conseguir 
aumentar a produção e estimular a inovação", 
defendeu, ao lembrar que o pais não está for- 

mando profissionais na mesma velocidade 
em que cresce a demanda por mão de obra 
em determinados setores. 

O cônsul-geral de Portugal no Rio, Nuno 
Bello, salientou a necessidade de se acabar 
com a burocracia nas universidades e entida- 
des de classe, responsáveis pelos processos 
de validação de diplomas e registros profis- 
sionais. "Tenho conversado com empresário 
aqui e lá em Portugal e tenho visto uma falta 
de diálogo dessas instituições com as estran- 
geiras." 

Para o presidente em exercício da Firjan, 
Carlos Mariani Bittencourt, o novo fenômeno 
da imigração de mão de obra apresenta de- 
safios cruciais que o país precisa ultrapassar. 

"Nos últimos dois anos, houve 64% de au- 
mento de profissionais expatriados no Brasil, 
sobretudo no setor de petróleo e gás devido 
à descoberta do pré-sal. A entrada de estran- 
geiros para suprir necessidades eventuais é 
bem-vinda", declarou Bittencourt, que disse 
ainda que o estado do Rio está sofrendo mui- 
to com a burocracia para a concessão de vis- 
tos de trabalho para estrangeiros. 

Confiança da indústria fica quase estável no início de 2013, diz FGY 

O (ndice de Confiança da Indústria (ICI) 
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) 
ficou praticamente estável entre dezembro e 
janeiro, passando de 106,4 para 106,5 pon- 
tos, o maior nível desde junho de 2011 (107,1 
pontos). O levantamento foi divulgado nesta 
terça-feira (29). 

A estabilidade resulta do ligeiro aumento 
do índice da Situação Atual (ISA) e do leve 
recuo do índice de Expectativas (IE). O ISA 
avançou 0,3%, para 106,8 pontos, nível supe- 
rior ao da média histórica recente. O IE atingiu 
106,1 pontos, com variação negativa de 0,1%. 

"Apesar da estabilidade no mês, o ICI man- 

teve-se pelo quinto mês consecutivo acima da 
média histórica. Analisado em conjunto com 
a ampliação do uso da capacidade instalada 
em janeiro, o resultado sugere aceleração do 
crescimento do setor industrial na virada de 
ano", disse a FGV. 

O que mais contribuiu para o aumento 
do ISA foi o quesito nível de demanda, com 
alta de 1,1% em relação a dezembro. O indi- 
cador atingiu 105,8 pontos, o maior patamar 
desde julho de 2011 (107,8). A parcela de em- 
presas que avaliam o nível de demanda atual 
como forte aumentou de 14,7% para 16,4%, 
enquanto a proporção das que o consideram 

fraco passou de 10,1% para 10,6%. 
O quesito produção prevista foi determi- 

nante no comportamento do IE. Após des- 
tacar-se positivamente na edição anterior, o 
indicador recuou 2,3% em janeiro, para 132,2 
pontos. 

A proporção de empresas esperando me- 
nor produção aumentou de 4,1% para 8,4%, 
enquanto a parcela das que preveem maior 
produção, passou de 39,4% para 40,6%. 

O Nível de Utilização da Capacidade Ins-- 
talada (NUCI) avançou 0,3 p.p. em janeiro, ao 
passar para 84,4%, o maior desde fevereiro 
de 2011 (84,5%). 

EDUCAÇÃO 

Mercadante reconhece as dificuldades dos estados e municípios 

O ministro da Educação, Aloizio Merca- 
dante, disse hoje (29) que o piso nacional do 
magistério, tal como foi aprovado, "tensiona" 
as contas dos estados e municípios ao longo 
dos anos. Ele defendeu uma solução conjun- 
ta entre governantes e professores para va- 
lorizar o professor de forma compatível com 
as receitas estaduais e municipais. 

Sancionada em 2008. a Lei 11.738, que 
estabelece o piso nacional do magistério pú- 
blico da educação básica, determinou um va- 
lor mínimo que deve ser pago pelos estados 
e municípios a professores da rede pública 
com jornada de 40 horas semanais. 

"A lei como está, ao longo dos próximos 
anos, tensiona demais as finanças municipais 
e estaduais, e temos que ter crescimento sa- 
larial dos professores que seja sustentável, 
progressivo e compatível com os recursos or- 
çamentários", disse o ministro, ao participar 
do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e 
Prefeitas. Na avaliação de Mercadante, é im- 
portante que a questão seja resolvida ainda 
este ano. 

De acordo com Mercadante, entidades 

como a Confederação Nacional dos Traba- 
lhadores em Educação (CNTE) e a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Edu- 
cação (Undime) reconhecem que a lei que 
trata do piso precisa de ajustes e apresen- 
taram propostas de alteração que estão em 
discussão no Congresso Nacional. 

"Reconhecemos que tem problemas da 
forma como a lei foi aprovada e há o com- 
promisso da CNTE e Undime para se chegar 
a um entendimento que ajuste a legislação 
para valorizar o professor de forma compatí- 
vel com a receita dos municípios e estados", 
completou. 

O ministro disse que a posição do Minis- 
tério da Educação é que o piso nacional do 
magistério precisa continuar crescendo de 
forma sustentável e progressiva, para atrair 
bons profissionais. Ele apontou como alter- 
nativa de financiamento a destinação dos re- 
cursos dos royalties do petróleo para a edu- 
cação. "Se tivermos recursos dos royalties, 
vamos resolver o problema de financiamento, 
inclusive salarial dos professores". 

No início deste mês, o MEC anunciou que 

o reajuste do piso salarial nacional do ma- 
gistério da educação básica para 2013 será 
7.97%. Com o aumento, o piso passa de R$ 
1.451 para R$ 1.567 e já será pago por esta- 
dos e municípios em fevereiro. 

Gasto com material escolar deve crescer 11% em 2013, diz Ibope 

Os brasileiros devem gastar 11% mais 
com material escolar e artigos de papelaria 
este ano, segundo levantamento do Ibope In- 
teligência. Com a alta, o gasto deve alcançar 
R$ 6,8 bilhões este ano. Por pessoa, o valor 
médio deve passar dos R$ 37,62 registrados 
no ano passado para R$ 41,54. 

A classe C deve ser responsável por RS 
2.8 bilhões desses gastos, ou 42% do total. 
Já a classe B tem um consumo estimado em 
R$ 2,7 bilhões, 39% do total. Em 2012, as 
classes B e C tinham um potencial estimado 
de R$ 2,6 bilhões e RS 2,4 bilhões, respecti- 
vamente. 

... 
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Segundo a pesquisa, também devem 
crescer os gastos com mensalidades e ma- 
trículas. Neste ano, os brasileiros devem de- 
sembolsar RS 52,4 bilhões com esses ser- 
viços, 6% a mais do que em 2012. A classe 
B será responsável por 57% deste consumo, 
alcançando RS 29,7 bilhões. 

O estudo mostra, também, que a região 
Sudeste concentra metade do potencial 
de consumo de material escolar do país, 
com RS 3,43 bilhões. Mas, por habitante, o 
Centro-Oeste apresenta maior potencial de 
consumo, com RS 46,55, seguido da região 
Sudeste (R$ 45,16) e Sul (RS 44,81). 

www.jornalcorreiopopular.com 
jornalismo@jornalcorreiopopular.com 

Telefone: (99) 3525-4043 
Uma publicação da "A.W. Comércio LIDA" 
Rua Godofredo Viana, 152 - Centro - Imperatriz 
Cartas e Artigos assinados não refletem 
necessariamente a opinião do Jornal 

MA 

Diretor Geral: Alfredo Wagner 
(comercial@jornalcorreiopopular.com) 
Produção: Karoiine Damião 
Diagramação: Wilson Alves 
Impressão: Correio Popular 

Revisão: Jael Martins 
Repórteres: 
Carla Dutra 
Hemerson Pinto 
Hyana Reis 
Welbert Queiroz 

Ú 

Saúde e % 

Bem Estar 

ESTUDO REVELA 

INFLUÊNCIA DOS AMIGOS 

PARA ADOLESCENTE 

COMECARABEBER 

Um estudo conduzido pela Univer- 
sidade de lowa, nos Estados Unidos, 
mediu a influência dos "melhores ami- 
gos" na iniciação de adolescentes à 
bebida alcoólica. 

A pesquisa, publicada na revista 
científica "Pediatrics", revela que os 
jovens cujo melhor amigo consome ál- 
cool apresentam o dobro do risco de 
provar o primeiro gole e podem ser até 
três vezes mais propensos a começar 
a beber regularmente. 

"Mesmo as crianças que vêm de fa- 
mílias que apresentam problemas com 
álcool não recebem a primeira bebida 
de seus familiares. Eles recebem os 
primeiros goles de seus amigos", diz 
Samuel Kuperman, um dos autores do 
estudo e psiquiatra de crianças e ado- 
lescentes na Universidade de lowa. 

O estudo tomou como base dados 
extraídos de um grupo de 820 ado- 
lescentes de seis locais dos Estados 
Unidos. Os participantes tinham entre 
14 e 17 anos - média de 15,5 anos, 
quase idêntica à idade típica em que 
ocorre o primeiro contato com a bebi- 
da alcoólica, segundo levantamentos 
anteriores. 

INDICADORES 
Kuperman e sua equipe estabele- 

ceram cinco indicadores principais que 
levam os adolescentes a beber, com 
base em pesquisas prévias e relató- 
rios de institutos americanos dedica- 
dos ao assunto. São eles: comporta- 
mento perturbador, histórico familiar 
de dependência de álcool, baixa socia- 
bilidade e companhia de amigos que 
bebem. 

Os cientistas analisaram, então, 
como essas cinco variáveis trabalha- 
ram em conjunto e descobriram que 
"ter um melhor amigo que bebe ou tem 
acesso a bebidas alcoólicas" foi o fator 
que mais influenciou na iniciação dos 
jovens. 

"O histórico familiar não necessa- 
riamente determina a idade do primei- 
ro consumo", observa Kuperman. que 
estuda a iniciação dos adolescentes 
no álcool há mais de uma década. 

"O que determina é o acesso. Nes- 
sa idade (14 ou 15 anos), esse fator 
supera todos os demais. À medida 
que envelhecemos, a história familiar 
desempenha um papel maior", avalia 
Kuperman. 

De acordo com os cientistas, o es- 
tudo reforça a constatação de que os 
jovens que começam a beber antes de 
completar 15 anos são mais susceptí- 
veis a abusar do álcool ou a tornar-se 
dependentes depois. 

Mais de oito em cada dez entrevis- 
tados vieram do que os pesquisadores 
consideram "famílias de alto risco", 
embora mais de metade deles não 
tivesse pais dependentes. Entre os 
adolescentes que relataram ter con- 
sumido bebidas, quase quatro em dez 
disseram que seus melhores amigos 
também bebiam. 

A pesquisa foi financiada pelo Ins- 
tituto Nacional de Saúde (NIH) dos 
EUA, pelo Instituto Nacional de Abuso 
de Álcool e Alcoolismo e pelo Instituto 
Nacional sobre Abuso de Drogas do 
país. 
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JV Liderai realizará avaliação técnica 

Hy xllCtxU. 

H 

- i 

A avaliação é para os jogadores nascidos em 1994 e 1995 

No próximo sábado, dia 02 de fevereiro, 
a partir das 8h, no estádio Walter Lira, 
será realizada uma avaliação técnica 

com os atletas da cidade de Imperatriz e Re- 
gião Tocantina . 

A avaliação é para os jogadores nascidos 
em 1994 e 1995, as inscrições são gratuitas. Os 
destaques vão se juntar aos remanescentes do 
atual elenco, como os meias Fernando e Marty, 
o ala-direito Edson, os volantes Thallysson, o 
zagueiro Gil, o goleiro Gabriel e jogadores do 
sub-17 que foram efetivados para o time sub- 

19, 
Os observadores da avaliação técnica do 

JV Liderai, formada pelos competentissimos 
professores Cassyus Kennedy, Jairo Nasci- 
mento e William Zaparoly, esperam um sucesso 
total, pois nossa região tem muitos atletas com 
o nivel técnico muito bom, que podem vestir a 
camisa mais vitoriosa dos últimos 5 anos, 

O time do JV Liderai teve uma excelente 
participação na 44a Copa São Paulo de Fute- 
bol Júnior, na qual a imprensa de São Bernardo 
elogiou nossa equipe pela organização e o fu- 
tebol que praticaram. Foi nesse momento que 
apareceram muitas propostas para nossos jo- 
gadores e as portas de abriram para grandes 
clubes do Brasil e até fora do país. Portanto, 
esta é a grande oportunidade para você, garo- 
to que nasceu nos anos de 1994 e 1995, fazer 
parte desta agremiação do Trator do Camaçari, 
É só mostrar seu talento para os avaliadores do 
JV Liderai. 

Esperamos, na avaliação do JV, atletas da 
nossa Imperatriz, Região do Sul do Maranhão, 
Região do Bico do Papagaio no Estado do To- 
cantins e norte do Pará. Uma coisa é certa, 
quem sonha em jogar no Tricolor do Camaçari 
é uma ponte ideal para realizar seus sonhos de 
ser um jogador profissional e vai jogar na es- 
trutura que é uma das melhores do Norte-Nor- 
deste do Brasil e poderá seguir o caminho dos 
jogadores quer brilharam na Copa São Paulo 
de Futebol júnior, em 2013. 

José Aldo diz que Frankie Edgar é o maior 

desafio de sua carreira 

Depois de 22 lutas na carreira, com 21 
vitórias e uma derrota e invicto desde 2005, 
José Aldo-vai enfrentar pela primeira vez um 
lutador que já foi campeão do UFC. Frankie 
Edgar atuava na categoria de cima, o peso- 
-leve, onde foi dono do cinturão de 2010 a 
2012. Depois de perder duas vezes para Ben 
Henderson, decidiu descer para o peso-pena, 
e logo na sua primeira apresentação ganhou 
a chance de desafiar o número 1 da divisão. 
Por toda essa bagagem que o americano tem, 
Aldo acredita que terá um grande adversário 
pela frente, talvez o mais difícil que enfrentou 
até hoje. 

- Estou muito motivado para esta luta. 
Creio que será um combate muito dinâmico e 
empolgante. O Edgar é um adversário muito 
qualificado, com poucas deficiências em seu 
jogo. Quero mostrar que estou pronto para o 
maior desafio da minha carreira - disse o bra- 
sileiro via assessoria de imprensa. 

José Aldo e Frankie Edgar disputarão a 
luta principal do UFC 156, neste sábado, em 
Las Vegas (EUA). Além do manauara, o Brasil 

será representado por outros quatro lutado- 
res. Na sexta-feira, o SPORTV.COM e o canal 
Combate exibem a pesagem ao vivo a partir 
de 22h. No sábado, o SPORTV.COM acom- 
panha todas as lutas em Tempo Real a partir 
de 21 h. O canal Combate transmite o evento 
completo ao vivo. Confira o card completo: 

UFC 156 
2 de fevereiro de 2013, em Las Vegas (EUA) 

CARD PRINCIPAL 
José Aldo x Frankie Edgar 

Rashad Evans x Rogério Minotouro 
Alistair Overeem x Antônio Pezão 

Jon Fitch x Demian Maia 
Joseph Benavidez x lan McCall 

CARD PRELIMINAR 
Gleison Tibau x Evan Dunham 

Tyron Woodley x Jay Hieron 
Jacob Volkmann x Bobby Green 

Yves Edwards x Isaac Vallie-Flagg 
Chico Camus x Dustin Kimura 

Edwin Figueroa x Francisco Rivera 

Alexandre Gallo é o novo técnico da 

seleção brasileira sub-20 

Após confirmar Bebeto na última se- 
mana como coordenador das seleções de 
base, a CBF anunciou nesta terça-feira (29) 
o técnico Alexandre Gallo como novo trei- 
nador da Seleção sub-20. Gallo aceitou o 
convite do presidente José Maria Marin e 
deixou o comando do Náutico. 

De acordo com o superintendente de 
futebol do Náutico, Gallo ainda comanda 
o time nesta quarta-feira no jogo contra o 
Pesqueira e depois deixa os Aflitos. O con- 
vite foi feito pelo presidente da CBF, José 
Maria Marin, nesta segunda-feira. Freitas 
explicou que o presidente alvirrubro, Paulo 
Vanderley, recebeu uma ligação de Marin e 
não teve como recusar ao pedido da CBF. 

- Quero aproveitar para agradecer ao 
Náutico, que não criou nenhum obstáculo 
para que o Gallo venha ser o técnico da 
sub-20. Trata-se de um profissional expe- 
riente que vem fazendo um bom trabalho 
pelos clubes que passou e por isso está 
credenciado para comandar a sub-20 - dis- 
se Marin, ao site da CBF. 

No Náutico, desde as semifinais do 
Campeonato Pernambucano do ano passa- 
do, Gallo comandou o Timbu no Brasileirão, 

quando levou a equipe á 11a colocação e 
classificou de forma inédita o clube per- 
nambucano para a Copa Sul-Americana. 
Após longa e arrastada negociação, o téc- 
nico renovou até o fim de 2013. 

Gallo assume a Seleção sub-20 no lu- 
gar de Émerson Ávila em um momento de 
reformulação, após a melancólica campa- 
nha no Sul-Americano da categoria. Na Ar- 
gentina, o Brasil ficou na última colocação 
do Grupo B e foi eliminado na primeira fase 
do torneio pela segunda vez em sua histó- 
ria, De quebra, os brasileiros ainda ficaram 
fora do Mundial sub-20, que acontece nes- 
se ano na Turquia. 

Contra Federação e organizadas, Flamengo 

mantém preço de ingresso 

O Flamengo mostrou que é um novo clube 
também na política de preço dos ingressos 
Em reunião nesta terça-feira (29), o Rubro- 
-Negro enfrentou a Ferj e decidiu não redu- 
zir o valor das entradas nos jogos contra os 
pequenos no Carioca. A medida desagradou 
também a algumas torcidas organizadas 

O mesmo pedido foi feito ao Botafogo 
O clube de General Severiano ainda não se 
pronunciou à Ferj, mas a coluna apurou que 
ele vai manter os preços atuais. A postura da 
dupla é uma resposta às taxas cobradas pela 
entidade a cada jogo. As duas diretorias en- 
tendem que para compatibilizar os gastos é 
necessário manter os preços 

A recomendação da Ferj foi feita na se- 
gunda-feira (28), durante reunião que contou 
com representantes de Fluminense e Vasco 
A entidade queria que fosse praticado um 
preço único de R$ 20 na arquibancada para 
a entrada inteira, valor mínimo estipulado pela 
Ferj no regulamento da competição A direto- 
ria do Flamengo manteve a posição de cobrar 
esse valor apenas nos setores atrás dos gols. 
Nos lugares nas laterais do campo, os mais 
centrais, o preço continuará a ser de RS 40. 

Essa posição visa deslocar as torcidas 
organizadas para os locais menos nobres do 
estádio, seguindo uma prática do mundo todo 
- os lugares centrais são sempre os mais ca- 
ros. A Torcida Jovem, que tradicionalmente 
fica nos cantos do estádio, não sentiu a mu- 
dança, mas outras, inclusive a raça Rubro- 
-Negra, a maior do Rio, que sempre ocupa o 
centro da arquibancada, se colocaram contra 
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Essa posição visa deslocar as torcidas orqani/adas 

Na primeira rodada do Carioca contra c 
Quissamâ. há dez dias as torcidas Nação \y 
Raça Rubro-Negra e Fia Manguaça fizcan 
uma manifestação pacifica contra o aumento 
de preço (de RS 30 para RS 40v 

Diretores da Raça dizem que a razão do 
protesto é que não recebem ingressos e que 
compram pelo valor inteiro Dirigentes de ou 
tras torcidas dizem que a Raça como todas 
as outras, compra pelo valor de meia entrada 

VASCO E FLU 
Diante do pedido da Feq o Vasco 'esp.r.n 

deu que já colocava em pratica os vaF 
comendados Já o Tricolor ficou qe estudai 
proposta e unificar os valores 
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Alexandre Gallo assume a Seleção sub-20 


