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Foto polêmica 

A IAM demitiu o piloto e o copiloto que permitiram que o cantor Latino entrasse na cabine 
do voo que ia de Recife, onde o cantor havia feito um show, para o Rio de Janeiro. O artista 
postou fotos na rede social Instagram com a legenda "Foi assim a minha primeira experiência 
ontem como copiloto!! Já comecei por cima num 737. Amei...". Pelas imagens, que mostravam 
Latino sentado na cadeira esquerda da cabine, foi possível analisar que o avião estava em 
voo. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibe a entrada de passageiros na cabine 
do avião durante o voo. Em nota. a TAM afirma "que a situação em que as fotos foram tiradas 
foi totalmente identificada, e que as devidas ações disciplinares e de prevenção para que 
ocorrências similares não voltem a acontecer foram tomadas". A companhia ainda reiterou que 
veta o ingresso de pessoas não autorizadas à cabine de comando durante o voo e que consi- 
dera falta grave o desrespeito a essa norma. 
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Desaparecidas 

Duas jovens desapareceram quan- 
do foram comprar o presente do Dia 
das Mães, em Manaus. As irmãs 
Fernanda Costa, 21 anos, e Lisan- 
dra Gomes, 15 anos, foram vistas 
pela última vez na noite no sábado 
(11), na praça de alimentação de um 
shopping na Avenida Djalma Batista. 

Zona Centro-Sul da capital. Segundo o pai das jovens, o auxiliar de 
escritório Jefferson Soares, elas saíram de casa para comprar o pre- 
sente da mãe, passando primeiro em um shopping às 19h30 e, em 
seguida, em outro shopping situado na mesma avenida, onde desde 
então desapareceram. "Às 22h, ainda falamos com elas e depois das 
23h não conseguimos contato", relatou o pai. Ele revelou ainda que não 
há motivo para o sumiço das jovens ser voluntário, pois, segundo o pai, 
ambas têm um bom relacionamento familiar e Fernanda Costa tem uma 
filha deficiente. "Não houve nenhum problema familiar, elas estavam 
felizes. Inclusive, a Fernanda tem uma filha especial de um ano e qua- 
tro meses, que mora conosco no bairro Monte Pascoal, sendo que ela 
não larga a menina de jeito nenhum. Ela chegou a trancar a faculdade 
para cuidar da filha. Já a minha filha mais nova está no primeiro ano 
do ensino médio", enfatizou Jefferson Soares. O pai das jovens desa- 
parecidas disse ainda que as duas sempre andavam com os celulares 
e mantinham o hábito de ficar nas redes sociais. A repentina falta de 
contato está causando mais apreensão na família. Após registrar o de- 
saparecimento na Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao 
Adolescente (Depca), os pais seguiram na manhã desta segunda-feira 
(13) para os shoppings onde as jovens foram vistas no sábado. Ima- 
gens das câmeras de vigilância serão verificadas em busca de pistas. 

Panicat causa tumulto 

»> 

Neste domingo (12), no estádio do Pacaembu lotado, uma brincadeira 
do programa Pânico na Band quase acaba mal. Ana Paula Minerato foi 
de biquíni junto com o humorista Daniel Peixoto, o Alfinete, ao estádio e 
a torcida quase rompeu o circulo de seguranças e assediou a panicat. A 
moça foi gravar um quadro do programa junto à torcida do Cohnthians 
no jogo contra o Santos, na primeira partida da final do Campeonato 
Paulista. Com apenas três seguranças, quando a moça tirou o roupão e 
ficou de biquíni, os torcedores romperam o cerco e por muito pouco não 
agarraram a beldade. A produção do programa calculou mal o número 
de seguranças, mas a Panicat conseguiu sair rápido do local da arqui- 
bancada e foi para o campo. Ana Paula também é a musa do time do 
Corinthians, eleita pela torcida Gaviões da Fiel. 

Mordeste lidera 

A Pesquisa Nacional sobre Liquidação de Cheques feita pela TeleCheque mostra que o nível de inadimplência 
dos nordestinos em abril apresentou pequena alta na comparação com o mês de março: o índice alcançou 4,60% 
dos valores transacionados no mês passado, enquanto o de março havia sido de 4,43% - crescimento do índice 
de apenas 3,84%. Na comparação com abril de 2012, quando o número foi de 4,38%, a inadimplência cresceu 
5,02%. No entanto, o resultado de abril de 2013 colocou o Nordeste no primeiro lugar entre as regiões brasileiras. 
Nos valores inadimplentes do Nordeste, a falta de fundos permanece como o principal motivo, com 74,57%. Os 
demais motivos foram: cheques sustados, 12,17%; roubados ou furtados, 2,83%; fraudados, 0,65%; e outros 

> 4 % motivos, 9,57%. Com 4,60% de inadimplência na liquidação de cheques, o Nordeste ficou em primeiro lugar entre 
as regiões brasileiras. O Norte ficou em segundo lugar, com 3,93%; o Centro-Oeste ficou em terceiro, com 3,39%; a região Sudeste ficou na quarta 
colocação, com 3,30%; e a região Sul em último, com 2,55% de inadimplência. Durante o mês, o valor médio dos cheques emitidos no Nordeste 
registrou alta de 1,71% na comparação com o mês anterior: o "ticket médio" passou de R$ 442,73 em março para R$ 450,32 no mês passado. Na 
comparação com abril do ano passado, houve crescimento de 18,91% no valor do ticket médio, que havia sido de R$ 378,70. 

COLUNA DO SANCHES 

CONTRA   
Há 26 anos... 
Publicado em jornais de 
São Luís e Imperatriz, 
em maio de 1987; 
"Cafeteira não reconhe- 
ce qualquer vantagem 
econômica da região de 
Imperatriz, que postula 

ser a capital do Maranhão do Sul". 
Segundo a matéria, "o governador Epitácio Ca- 
feteira, reiteradas vezes, tem dito que a criação 
de um novo Estado 'não passa de interesses 
políticos'. (...) 
E advertiu: 'A separação nada mais é que um 
desserviço'". 

MARANHÃO DO SUL 
Dividir mais para 
administrar melhor. No 
começo do século 20, 
o mundo tinha só 57 
países. Hoje são quase 
200 - e nem por isso 
o planeta desabou. 
(Dependendo dos crité- 
rios para se definir o 
que é um país, o total 

chega a mais de 200). 
Quando (se?) o território maranhense for dividido, 
a parte sul (o novo estado) terá 49 municípios. A 
outra parte ficará com 169. 
Na década de 1950, o Maranhão tinha apenas 89 
municípios, 

A PRIMEIRA ELEIÇÃO DE IMPERATRIZ 

No dia 13 de maio de 1858, o presidente da 
Província do Maranhão, Francisco Xavier Paes 
Barreto, envia ofício à Vila de São Pedro da Caro- 
lina determinando que se efetive a criação da Vila 
Nova da Imperatriz, com a eleição dos primeiros 
vereadores. Essa providência do presidente pro- 
vincial ocorre dois anos depois de o presidente da 
Assembléia Legislativa da Província do Maranhão, 
Manoel Gomes da Silva Betfort (o Barão de Coro- 
atá), ter promulgado a Lei n0 398, de 27 de agosto 
de 1856, que dá autonomia de município para 
Imperatriz. Diz-se que o atraso deu-se por conta 
das divergências políticas existentes entre as vilas 
de Imperatriz e de Porto Franco. 

"FIRMEZA E HUMANIDADE" 
Há 51 anos. em 13 de maio de 1962, era fundada 
a Loja Maçônica Firmeza e Humanidade Impe- 
ratrizense. Sua sede é na praça Tiradentes e o 
primeiro venerável é Renato Cortez Moreira, que 
foi duas vezes prefeito de Imperatriz. 

QUESTÃO AGRÁRIA 
Em 13 de maio 
de 1986 o 
Conselho Fede- 
ral da Ordem 
dos Advoga- 
dos do Brasil 
aprova, por 
unanimidade, a 
moção sobre a 
questão agrária 
brasileira, 

especialmente diante do assassinato do padre 
Josimo Moraes Tavares, em Imperatriz. 

Edmilson Sanches 

EA SUJEIRA CONTINUA... 
Há 23 anos, em 13 de 
maio de 1990, realiza-se 
mutirão contra a sujeira 
em Imperatriz. Uma 
semana antes começa a 
campanha de esclare- 
cimento na Imprensa 
(rádio, jornal e televisa). 

O objetivo é abolir o lixo da cidade. 

O VIGÁRIO 
Há 90 anos, em 14 de maio 
de 1923, Frei Cherubim de 
Carpiano é empossado o 
primeiro vigário permanente da 
Paróquia Santa Teresa d'Ávila, 
em Imperatriz, 

BRIGA DE ARTISTAS 
Há 30 anos, em 14 de maio de 1982, ocorrem 
divergências entre o Grupo Oásis e Pedro Hanay, 
fundador do Príncipe Teatro de Imperatriz (PRI- 
TEI). Hanay fecha o PRITEI e muda de residência 
para o Bico do Papagaio, no Goiás (hoje. norte do 
Tocantins). Os integrantes do Oásis fundam em 
junho a ASSART1 (Associação Artística de Impe- 
ratriz). Uma passeata é realizada e a ASSARTI 
passa a administrar o PRITEI. 

A FRASE 
"Fale suavemente e carregue um grande porrete. 
Você irá longe". 
A nada diplomática frase acima é de Theodore 
Roosevelt (1858—1919), 26° presidente dos Esta- 
dos Unidos. 

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

- CADÊ O DINHEIRO? 
Um debate foi fomentado por meio 
das redes sociais a respeito das blitz 
que estão sendo realizadas para fis- 
calizar o transporte público de Impe- 
ratriz. Um cidadão postou em sua pá- 
gina do Facebook que é a favor das 
blitz, mas que elas devem ser realiza- 
das com mais responsabilidade e in- 
teligência, pois o maior prejudicado é 
o cidadão comum que precisa do ôni- 
bus para se locomover durante o dia. 
Segundo esse cidadão, os ônibus são 
parados e os passageiros são obriga- 
dos a descer, e não importa se está 
perto ou longe do seu destino final, a 
empresa não devolve o dinheiro que 
o passageiro pagou pela passagem. 
Um outro cidadão que comentou na 
publicação deu, como sugestão, que 
as blitz fossem realizadas dentro do 
terminal da integração, na saída da 
garagem, ou nos pontos finais das 
linhas. Dessa forma, os passageiros 
não seriam prejudicados. Atento a 
tudo que rola nas redes sociais, o ve- 
reador Rildo Amaral também comen- 
tou na publicação feita no Facebook 
e disse que entrou em contato com 
o Tenente Coronel Edeilson Carva- 
lho, e o mesmo garantiu que, a partir 
deste momento, as blitz acontecerão 
na entrada do terminal. Atitude de 
quem está de olho nas reclamações 
da população da cidade. Ponto posi- 
tivo! 

- SEMANA DA PÁTRIA 
Com o título; "Os desfiles cívicos da 
Semana da Pátria nos 160 anos de 
Imperatriz", o escritor e professor Ed 
Nobre lança, nesta quarta-feira (15). 
o seu terceiro livro no 11° Salão do 
Livro de Imperatriz- SALIMP 2013. 
Sobre a obra, Ed Nobre destaca a im- 
portância do tema para a história de 
Imperatriz. "O livro mostra a história 
da cidade contada através de suas 
ruas e avenidas, revelando assim 
uma festa que todos os anos é reali- 
zada pela Prefeitura de Imperatriz, a 
Semana da Pátria, que faz alusão ao 
Dia da Independência do Brasil. Nos 
desfiles realizados em comemoração 
aos 160 anos da cidade vimos inú- 
meras homenagens, expostas pelas 
Escolas das três esferas e outras ins- 
tituições. O livro expõe ao público os 
históricos das escolas e demais ins- 
tituições que participaram dos desfi- 
les de 2012, revela um pouco sobre 
o perfil dos instrutores das bandas/ 
fanfarras das escolas da rede muni- 
cipal, depoimentos de alunos parti- 
cipantes dessas fanfarras e outras 
informações pertinentes de valor his- 
tórico para Imperatriz, perpetuando 
quem de fato fez acontecer esta festa 
cívica". Ed explicou ainda que em 
Imperatriz são realizados desfiles em 
diversos polos da cidade e iniciam-se 
com a "Corrida do Fogo Simbólico", 
integrando a programação da Sema- 
na da Pátria, que, em 2012, houve um 
diferencial. 

- UNIDADES HABITACIONAIS 
Deu início a construção de 1.000 
unidades habitacionais do programa 
"Minha Casa, Minha Vida" no bairro 
Brejo do Pinto II. na cidade de Estrei- 
to. Será construído, dotado com toda 
estrutura para os futuros moradores, 
incorporando ao projeto uma avenida 
de mão dupla. A previsão de CICIN 
é de entregar 1.500 unidades habi- 
tacionais até 2014, disse. A progra- 
mação das festividades contou com 
várias atividades e Shows, como a 
Unidade Móvel "VIVA MULHER", uni- 
dade de Oftalmologia, Feira Literária, 
apresentações teatrais, apresenta- 
ções musicais, missa campal, show 
de prêmios, culto e show gospel, 
show com Bandas regionais, e um 
grande Show com a Banda chiclete 
com banana. 
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► COM TIRO NA NUCA 

Vigilante do Comando Preto é executado 
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O tiro teria sido disparado por alguém que estava na garupa da moto de Halo 

Antônio Pinheiro 

A semana se inicia com um assassinato. 
O vigilante Itak) (do Comando Preto), 
que trabalhava na área da vila Macedo, 

foi executado com um tiro na nuca. Ele estava 
há pouco tempo trabalhando como vigilante. 
Segundo amigos da mesma associação, italo 
iniciava o trabalho às 23h, por isso nâo sabiam 
o que ele estava fazendo no horário do assas- 
sinato (às 19h30) no bairro Imigrante, onde 
aconteceu o crime. 

Populares que moram próximo ouviram 
apenas os disparos Eles informaram que vi- 
ram dois homens passando em uma moto an- 
tes de acontecerem os disparos. Pela forma 
como o corpo foi encontrado, o atirador estava 
na garupa da moto. O corpo de Italo estava so- 
bre a moto. O crime aconteceu na Rua 4. bairro 
Imigrante. 

Os amigos de profissão só reconheceram o 

corpo depois que a perícia tirou o capacete da 
cabeça da vítima. Com ele. não foi encontra- 
do nenhum documento. Os amigos disseram 
que italo era morador do bairro Bacuri (tendo 
dúvida sobre a rua; 7 ou Cel. Manoel Bandei- 
ra). Até o fechamento desta edição, não tinha 
sido identificado o nome completo da vitima. 
Ele estava em uma moto Titan preta (de placa 
NWX-6134-lmperatriz-Ma). 

INFORMAÇÃO DE ÚLTIMA HORA 
Ao final desta edição, a redação do Jornal 

Correio Popular recebeu a informação que mais 
uma pessoa foi assassinada em Imperatriz. O 
crime aconteceu por volta das 21h30min. na 
Vila Vitória, rua 02. Segundo populares, a viti- 
ma que foi identificada como Felipe Rodrigues 
Martins de 28 anos. recebeu vários golpes de 
faca. pauladas e pedradas, Com esses dois cri- 
mes desta segunda-feira (13). o número de as- 
sassinatos subiu para sete só no més de maio. 

Dois assassinatos foram registrados 

no domingo em Imperatriz 

Mesmo com as constantes apreensões 
de armas de fogo por parte da Policia Mi- 
litar, duas pessoas foram assassinadas na 
noite de domingo (12) em Imperatriz. O pri- 
meiro crime aconteceu às 21h, na Avenida 
Industrial, em frente ao Sport Bar. Em uma 
discussão entre os amigos Claudemir e Jho- 
nata, o segundo saca um revólver da cintura 
e efetua três tiros contra o outro, que mor- 
reu no local. 

A vitima Claudemir Sousa Nascimento, 
31 anos. conhecido por 'Piritinha*. trabalha- 
va de frentista no Posto Regina. O acusado 
de ter efetuado os tiros, Jhonata Costa Go- 
mes. 22 anos. conhecido por "Nenzin". resi- 
de ao lado da casa de Claudemir. Os dois 
estavam bebendo juntos quando discussão 
se iniciou por causa de uma mulher. 

Os tiros acertaram o rosto, o pescoço e 
o tórax de Claudemir. que morreu no local. 
No momento em que a vitima estava sen- 

Família procura por idosa 

desaparecida há cinco dias 

do alvejada, uma viatura da Policia Militar 
estava passando pelo local. O acusado de 
efetuar os tiros saiu correndo para pular o 
muro. Os policiais tiveram que efetuar al- 
guns disparos. A área foi cercada pelos po- 
liciais, pegando Jhonata no quintal de uma 
residônda. A arma do crime não foi locali- 
zada pela polida. Jhonata foi autuado em 
flagrante por homiddio e encontra-se preso 
numa cela da regional, onde aguarda ded- 
sâo da justiça. 

O segundo assassinato de domingo 
aconteceu às 22h. na Vila JK. Ueveton Silva 
Nasdmento, 24 anos. foi alvejado com três 
tiros e socorrido pelo Samu. Ele não resistiu 
e morreu antes de dar entrada no Socorrôo. 
Ueverton era natural de Grajaú e estava 
morando em Imperatriz há três meses. Se- 
gundo uma irmã dele, ele tinha passagem 
pela policia e havia vindo morar em Impera- 
triz devido broncas em sua ddade. 

O drama da familía de Maria Marta da 
Conceição, de 81 anos, começou na semana 
passada, quando ela saiu de casa. como cos- 
tumava passear pelo bairro, no Conjunto Brasil 
Novo. A sobrinha dela. Marinalva da Silva, diz 
que a tia sofre de esquizofrenia, uma doença 
que se caracteriza pela perda do contato com 
a realidade. A idosa teria dito que precisava ir 
á Caixa Econômica sacar dinheiro, uma quan- 
tia muito alta. que segundo a família, era sem- 
pre uma das histórias que ela contava quando 
apresentava as crises de doença. 

Maria Marta mora há sete anos em Impe- 
ratriz e participa das atividades da Casa do 
Idoso, no Jardim Tropical. Mas desde a última 
quarta-feira (8). quando ela tomou a vacina 
contra a gripe na Instituição, ela também nôo 
foi mais vista no local. 

A família está desesperada porque a apo- 
sentada toma remédio diariamente, que ajuda 
a controlar a doença. O desaparecimento já 

João Rodrigues / Imlranle Imperatriz 

foi registrado no Plantão Central. 
Qualquer informação pode ser passada 

pelo telefone (99)91621790 ou no endereço 
de Marinalva da Silva, na rua São Francisco. 
n0 32. Conjunto Brasil Novo. (Imirante) 

Fogo destrói residência e 

loja no mesmo horário 

& 
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O segundo Incêndio aconteceu na Loja Star tâen. localizada no Centro 

Antônio Pinheiro 

Dois incêndios na manhã de ontem (13), 
quase no mesmo horário, mostrou que o Cor- 
po de Bombeiros precisa ser descentralizado 
e criado um grupamento em outra parte da ci- 
dade. No momento em que dois veículos es- 
tavam apagando o fogo em uma residência, 
no Parque das Estrelas, outro incêndio estava 
acontecendo na área central da cidade. 

O primeiro foi em uma residência de ma- 
deira. na rua Tapajós, bairro Cinco Estrelas. A 
casa ficou toda destruída pelas chamas. De- 
vido á distância e o trânsito, os dois carros de 
bombeiros demoraram a chegar. Porém, eles 
conseguiram impedir que o fogo se alastrasse 
para a residência ao lado. 

O segundo incêndio aconteceu na Loja 
Star Men. localizada na rua Sousa Lima. en- 
tre Luis Domingues e Benedito Leite. Devido 
à demora do carro dos bombeiros (aproxima- 
damente 40 minutos), populares tentavam 
apagar as chamas. 

O fogo foi apagado com a chegada de um 
carro do Corpo de Bombeiros, enquanto outro 
veiculo ficou no outro incêndio. Segundo um 
funcionário, o prejuízo pode chegar a R$ 80 
mil. A Creche Casa da Criança Menino Jesus, 
que fica ao lado da loja e abriga 40 crianças, 
teve que ser retirar as pessoas ás presas, 
devido a fumaça. A suspeita é que um curto- 
-circuito tenha provocado o fogo nos dois in- 
cêndios. Só um laudo da pericia irá dizer a 
causa exata 

Policia Militar prende rapaz 

acusado de tráfico de drogas 

Darflson Wlllan Santos Silva, 19 anos 

Antônio Pinheiro 

A Policia Militar prendeu, na tarde de ontem 
(13). Darfison Wilian Santos Silva. 19 anos. A 
prisão aconteceu na rua Nova, região Porto da 
Balsa. Darfison estava em companhia de uma 
menor de 13 anos. Com ele. foram encontra- 
das 37 cabeças de crack, já embaladas para 
vendas, outra porção de crack, uma grande 
quantidade de maconha, três celulares e um 
utensílio usado para descascar a maconha. 

Além da droga, foi encontrada a quantia de 

R$ 407. Para a policia, a menor tinha ido pe- 
gar droga para distribuir no bairro. Darfison já 
teve duas passagens pela polícia por peque- 
nos delitos. A policia chegou até o acusado de 
tráfico depois de investigação do Serviço de 
Inteligência da Policia Militar. 

Os policias informaram que, ao fazerem 
a abordagem, o acusado tentou se livrar do 
flagrante, jogando a droga para menor. Darfi- 
son foi apresentado na Delegacia Regional de 
Segurança e autuado em flagrante por tráfico 
de droga 
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►ATENDIMENTO AMPLIADO 
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CEO do bairro Três Poderes é reinaugurado 

Carla Dutra 

O Centro de Especialidades Odon- 
tológicas (CEO) dos Três Poderes 
reinaugurou as novas instalações 

na manhã desta segunda-feira (13). Na 
ocasião, estiveram presentes o prefeito 
Sebastião Madeira, a secretária de saúde 
Conceição Madeira, a coordenadora da 
saúde bucal do município, Célia Maria No- 
ronha e convidados. 

Na oportunidade, o prefeito Sebastião 
Madeira ressaltou a alegria de estar rei- 
naugurado o Centro de Especialidades 
Odontológicas. "Na verdade, o trabalhou 
já existia, mas com a reforma física dá me- 
lhores condições de atendimento à popu- 
lação", assegura o prefeito, em seu discur- 
so. Ele também parabenizou a atuação de 
Célia Maria Noronha durante esses quatro 
meses de coordenação. "A gente já vê os 
resultados, e claro, com orientação da se- 
cretária de saúde", afirma Madeira. 

Segundo a coordenadora Célia Noro- 
nha, a reforma do CEO foi realizada de 
acordo com as exigências da Vigilância 
Sanitária: com colação de lajotas nas pa- 
redes e reformação dos banheiros, além 
de outros benefícios para melhor atender 
a população. Para o vice-prefeito Pastor 
Posto, vale a pena garantir esse benefício 
para os imperatrizenses. Ele ainda fala; "O 
bom, enquanto a gente passar por desa- 
fios, novos passos se dá. Urha rua é asfal- 
tada. O equipamento público é entregue à 
população", comenta. 

ATENDIMENTO NO CEO - Para serem 
atendidos nos CEO's, os pacientes devem 
primeiro passar pelos postos de saúdes 
de seus bairros, e só se precisar, são en- 
caminhados para os CEO's. "Os pacientes 
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ReinauguraçSo do CEO do posto Três Poderes 

que vão ser atendidos aqui são aqueles 
que precisam fazer o tratamento de canal, 
próteses e pacientes especiais", explica 
Célia. 

CEO - Na cidade há dois Centros de 

Especialidades Odontológicas, esse do 
posto de saúde Trés Poderes e outro no 
Posto Anhanguera. De acordo com Célia, 
a demanda é muito grande para os dois 
centros, que contam com dentistas espe- 
cialistas, auxiliares ontológicos e técnicos 

de radiografia. Ela garante que essa inicia- 
tiva é muito importante para os cidadãos, 
pois o tratamento odontológico é muito 
caro. "Muitas pessoas não têm condições 
de arcar com essas despesas", lembra a 
coordenadora. 

Joenf discute evolução e 
$ 

atualidade da Enfermagem 

Últimos dias de inscrições no Programa 

Trainee 2013 para CEMAR e CELPA 

Welbert Queiroz 

É com o tema "A evolução da enferma- 
gem e seu contexto na atualidade" que, este 
ano, a Universidade Federal do Maranhão 
(campus Imperatriz), por meio do curso de 
Enfermagem, realiza a V Jornada de Enfer- 
magem (Joenf). 

"Já estamos na quinta edição da Joenf 
e. ao longo desses anos. a jornada tem sido 
um grande sucesso com lotação de público. 
O objetivo é reunir profissionais, discentes 
e acadêmicos para debater os assuntos da 
área para promover uma atualização de con- 
teúdo. Neste ano, estamos com o tema 'A 
evolução da enfermagem e seu contexto na 
atualidade'. Esse contexto abrange desde os 
marcos históricos", afirma o organizador do 

evento, Vitor Pachelle, estudante do 4o perío- 
do do curso de enfermagem. 

A Jornada permanece até sexta-feira (17) 
e encerra suas inscrições hoje pela manhã. 
A organização informa que este ano o núme- 
ro de inscrições é limitado, contando apenas 
com 400. "Este ano. para evitarmos transtor- 
no e falta de comodidade, abrimos apenas 
400 inscrições, que já estão acabando. O 
valor para se inscrever é de R$ 20 para es- 
tudante e R$ 30 para profissional", declarou 
Vitor. 

O evento vai contar com palestras, mini- 
cursos e mostra cientifica, e o participante 
deve receber certificado correspondente a 
40h. As inscrições podem ser realizadas no 
C.A. de Enfermagem, na Universidade Fede- 
ral do Maranhão. 

O Programa Trainee 2013 chega a seus 
últimos dias de inscrições, que vão somente 
até o dia 17 de maio. O programa visa captar e 
desenvolver jovens talentos de qualquer lugar 
do Brasil com potencial para exercer atividades 
desafiadoras em duas das empresas do grupo 
Equatorial Energia: CEMAR - Companhia Ener- 
gética do Maranhão, única empresa maranhen- 
se a estar no ranking das melhores empresas 
para trabalhar no Brasil de acordo com a "Great 
Place to Work® - Melhores Empresas para Tra- 
balhar" (publicada pela revista Época) e "Pes- 
quisa Melhores Empresas para Você Trabalhar" 
(publicada pela Revista Você S/A) e CELPA - 
Centrais Elétricas do Pará, que está passando 
por um amplo e planejado processo de reestru- 
turação e oferece muitas oportunidades. 

As inscrições podem ser efetuadas aces- 
sando os sites www.cemar116.com.br, www. 

celpa.com.br ou www.equatorialenergia.com. 
br, no período de 15 de abril a 17 de maio. Ao 
fazer a inscrição em um dos sites, o candidato 
estará concorrendo à vaga de Trainee das duas 
empresas do grupo Equatorial Energia. Neste 
ano, os selecionados passarão por um proces- 
so de formação em que terão a oportunidade de 
conhecer as duas empresas. 

A oportunidade é para graduados entre 
Junho/2011 e Junho/2013 nas áreas de Enge- 
nharia de Controle e Automação, Engenharia 
da Computação, Engenharia Elétrica, Adminis- 
tração de Empresas, Ciências da Computação, 
Ciências Contábeis, Economia e Marketing. 
Além disso, para ser um Trainee é desejável 
que o candidato apresente excelente desempe- 
nho escolar, domínio em inglês e informática e 
disponibilidade para residir em cidades do Ma- 
ranhão e Pará. 

Semana discutirá Exploração Sexual mfantojuvenil 
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O evento é uma das ações pelo Dia Nacional de Luta Contra o Abuso e Exploração Sexual de crianças e adolescentes, 18 de Maio 

Será aberta hoje (14), às 8h, a Semana de 
Combate e Enfrentamento ao Abuso Sexual 
Contra Criança e Adolescente em Imperatriz. 
Promovida pela Prefeitura Municipal, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento Social 
(SEDES), A "Semana 18 de maio" acontece 
no auditório da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) e objetiva conscientizar a população de 
Imperatriz para o enfrentamento da violência 
sexual infantojuveniL 

Organizado pelo Centro de Referência Es- 
pecializado em Assistência Social (CREAS), o 
evento tem a parceria do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA, Promotoria da Infância e Juventude, 
Defensoria Pública e empresas privadas do 
município. 

A secretária de Desenvolvimento Social, 
Míriam Reis, ressalta que foi preparada uma 
programação bem vasta a ser desenvolvida 
pelos Centros de Referência em Assistência 

Social (CRAS), contemplando também a Zona 
Rural de Imperatriz através do Cras Coque- 
lândia. "Iniciamos ontem (13) a Semana no po- 
voado Coquelândia, em praça pública, a fim 
de beneficiarmos também as pessoas daque- 
la região", disse Míriam. 

Jucilene Reis, coordenadora do Creas, 
afirma que esse primeiro momento da Sema- 
na, superou as expectativas, tendo em vista 
que houve a participação ativa da comunida- 
de de Coquelândia. "Os Cras do Bacuri, Santa 
Rita, Cafeteira e Santa Lúcia, darão continui- 
dade a programação e esperamos que as co- 
munidades assistidas por esses Centros tam- 
bém participem". 

Durante toda a semana será realizada 
panfletagem nas principais praças da cidade 
e concurso de desenho com o tema relacio- 
nado. Na sexta-feira (17), o encerramento da 
Semana será na Praça de Fátima, após cami- 
nhada percorrendo as principais ruas da cida- 
de, apresentação do grupo de dança do Projo- 
vem Adolescente, do Coral Curumim, formado 
pelas crianças do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (PETI) e premiação dos 
vencedores do concurso de desenho. 
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Mais de 20 mil pessoas passaram pelo Salimp 

70 expositores vindos de todo o pais vendem livros no 11* Salimp 

Hyana Reis 

Um público de mais de 20 mil pessoas 
passou pelo 11° Salão do Livro de Im- 
peratriz- Salimp durante este final de 

semana, de acordo com a organização do 
evento. Este ano, 70 expositores de todo o 
pais vendem livros no maior evento literário 
do Maranhão. 

Durante a manhã desta segunda feira (13), 
centenas de pessoas passeavam pelo Salão. 
Os estudantes das escolas públicas que não 
estão em greve lotavam os corredores, reple- 
tos de livros. 'É importante trazer os alunos 
para dar estimulo à leitura, e é uma oportuni- 
dade para que eles sintam o gosto pela leitu- 
ra", afirma Maria dos Remédios, coordenado- 
ra da escola São Francisco. 

A coordenadora trouxe 150 alunos da sua 
escola para visitar a feira e elogiou o evento 
deste ano: "Percebi que têm muitas novida- 
des de livros, de palestras, de shows e atra- 
ções. E o Salimp está sempre superando as 
nossas expectativas. Observa-se que sempre 
há uma programação bem vasta, então é mui- 
to bom". 

Apesar do grande público, a venda de li- 
vros ainda é considerada regular pelos expo- 
sitores. "Este começo de evento, as vendas 
ainda estão regulares pelo movimento está 
um pouco mais fraco que o ano passado. Mas 
esperamos que. até o fim do salão, melhore", 
comenta o expositor Mário Paiva, que veio de 
Teresina (PI). 

Nesta segunda-feira (13), a programação 
do Salimp contou com a apresentação da Cia. 
de Teatro Cata e Conta - Contaçâo de Histó- 
rias e Companhia de Teatro Trup de Quimera 
apresentando o espetáculo da "Dançando no 
navio negreiro". Finalizando a programação 
cultural, teve o show da companhia de música 
nordestina "Em Canto e Poesia" de Recife. 

No Café Literário, houve a palestra de Cel- 
so Vasconcelos sobre 'Formação Continua- 
da: Para Reconstruir a Prática Pedagógica", 
uma sobre o "Imaginário e Literatura: As Con- 
seqüências da Extinção do Lixão Municipal 
no Trabalho dos Catadores de Materiais Reci- 
cláveis" e também as "Interfaces entre Dança 
e Literatura". Também foi ministrada uma ofi- 
cina sobre oratória pela professora do curso 
de jornalismo da UFMA, Patrícia Teixeira. 

Aberto 34° Festejo em Honra 

a Santa Rita de Cássia 

Welbert Queiroz 

A Igreja Católica lança a programação para 
o 34° Festejo em Honra a Santa Rita de Cássia 
e convida a população para participar hoje (14) 
da adoração, às 17h30. A procissão terá saida 
às 18h30 da Comunidade N. Senhora do Ro- 
sário e chegada à Igreja Matriz de Santa Rita 
de Cássia. 

A Santa Missa, que será celebrada ás 
19h30, traz o tema: "Amai-vos uns aos outros 
como Eu vos amei". A missa será presidida 
pelo Pe. Agenor Mendonça (SCJ), com benção 
das gestantes e das mães. "O festejo nosso 
tem um diferencial: que começa primeiro pelas 
comunidades. Temos 17 comunidades, com 
14 capelas, onde percorremos com a Santa. 
Todo dia, teremos adoração, e. cada dia, até o 
dia 22, teremos temas e benções em especí- 
fico. Hoje será destinada para as gestantes e 
as mães", proferiu. 

Em preparação para o "Ano da Fé", a Igreja 
convida a todos os fiéis a ler e meditar atenta- 
mente a Carta apostólica "Porta fidei" do Santo 
Padre Bento XVI. Este ano, os temas do fes- 
tejo abrangem todos os segmentos, com um 
foco especial para a juventude de Imperatriz. 

Este ano. serão investidos 50% dos fundos 
arrecadados durante o 34° Festejo com o ob- 
jetivo de financiar 50% da passagem para a 
Jornada Mundial da Juventude para até 54 jo- 
vens, e o restante será investido na ampliação 
da obra em Imperatriz. "Vamos financiar 50% 
das passagens dos jovens, para participarem 
da Jornada Mundial da Juventude, para que 
possam confraternizar com os católicos do 

Pe. Agenor Mendonça - SCJ (Sagrado Coraçio de Jesus) 

mundo inteiro, e uma oportunidade para co- 
nhecer o Papa", declarou Pe. Agenor. 

"Nós convidamos a todos os fiéis católicos 
a participar da missa, da adoração e da procis- 
são e também da confraternização, pois uma 
coisa está ligada a outra. É preciso celebrar o 
mistério de cristo nas celebrações, mas, tam- 
bém, se confraternizar entre nós. Então, fica o 
convite à população a participar do festejo de 
Santa Rita para honra e glória de nosso Se- 
nhor Jesus Cristo", abençoou. 

FESTEJO 
Após as celebrações, os participantes do 

festejo poderão ainda confraternizar com as 
comidas típicas da cidade, além de boa mú- 
sica ao vivo. 

Igreja Vida promove conferência para jovens de Imperatriz 

Carla Dutra 

Na intenção de mostrar que os jovens de- 
vem se divertir, mas. na presença de Jesus 
Cristo, a Igreja Vida (Ministério Vida) promo- 
ve. nos dias 18 e 19. a 1' Conferência Jovem 
"Vamos nos permitir". Para o encontro, a co- 
ordenação espera reunir cerca de 500 jovens 
de todas as denominações religiosas de Im- 
peratriz. 

Diante de uma sociedade que convive dia- 
riamente com prostituição, drogas, bebidas 
alcoólicas, entre outros problemas evolvendo 
jovens, de acordo com Cláudia Marinho, uma 
das coordenadoras do evento, o tema escolhi- 
do para a conferênda vem justamente perpas- 
sar esses problemas em Imperatriz: "O após- 
tolo Paulo diz: 'tudo nós podemos, mas nem 
tudo nos convém", ressalta. Segundo Cláudia, 
adorar e dançar para o Senhor, com decên- 
cia, pode. "Agente vê nossos jovens na igreja, 
muitos deles não se fixam na igreja porque o 
mudo dá muita oportunidade, e esse encontro 

é uma forma de resgatar esses jovens para 
perto de Deus", assegura. 

Nos dois dias de conferência, começando 
no sábado à noite, os jovens imperatrizenses 
poderão apreciar peças teatrais, apresenta- 
ções de danças e participar de várias dinâmi- 
cas. Além de louvar e agradecer a Deus. na 
mesma noite, logo após o encerramento da 
conferência, todos poderão conferir e entrar 
na onda da "balada diap' (estilo boate), com 
músicas totalmente voltadas para estilo gos- 
pel. No domingo pela manhã, a organização 
realizará uma dinâmica com os jovens que 
são frustrados sentimentalmente, momento 
denominado como "Ato Profético". "Vamos 
profetizar sobre a vida da juventude. Aquelas 
pessoas que estão sentimentalmente feridas 
e frustradas, vamos orar na intenção de que 
Deus dê uma nova direção à vida", adianta 
Cláudia. 

As atrações musicais são algumas das 
apostas da organização do encontro para 
atrair mais jovens para a Conferência. A can- 

tora Gabriela Rocha, do Rio de Janeiro, que 
participa do CD de Thalles Roberto, é presen- 
ça confirmada no encerramento do encontro, 
no domingo à noite. Também estarão presen- 
tes no evento a cantora Mikaela Noléto. o can- 
tor Allef Mendes e o Ministério NPA (Nascidos 
para Adorar). O outro convidado para o evento 
é o Apóstolo Bueno de Araguaina, líder do Mi- 
nistério Vida. juntamente com a esposa. Am- 
bos irão ministrar a Palavra de Deus no encon- 
tro. Além disso, tem a presença do bispo da 
Igreja Vida de Imperatriz. Rubens, ministrando 
a palavra de Deus no último dia. "Tudo vai 
ser voltado para o público jovem: com dança, 
figurino e decoração", garante. 

Enfatizando a intenção da Ia Conferência 
Jovem "Vamos nos permitir", Cláudio afirma 
que o objetivo principal do encontro é mostrar 
para a juventude que ser evangélico não é ser 
careta. "Às vezes, os jovens deixam de ir à 
igreja porque pensa que vai deixar de se diver- 
tir. Na verdade, não é nada disso, somos um 
povo feliz em Deus", garante a coordenadora, 

acrescentando: "A gente vai trazer um alegria 
que não tem danos depois. A nossa diversão 
em cristo é pura alegria. Você se diverte. Você 
dança e se preenche sem precisar usar dro- 
gas, se prostituir e sem se frustrar no final", 
explica. 

Esse encontro é um pontapé inicial para a 
realização de outras conferências. De acordo 
com Cláudia, esse projeto é fruto da vontade 
de Deus, por isso a intenção é propagar a 
"boa nova" também para públicos específicos. 
A equipe pretende, a partir desse evento, ex- 
pandir a conferência para as escolas. E para 
finalizar a obra, busca também focar nas facul- 
dades de Imperatriz. "Hoje, o papel da igreja 
não é só mostrar a doutrina e dogmas, não é 
estipular leis. é amar acima de tudo", finaliza. 

ENCONTRO - O evento acontece na sede 
da Igreja Vida, na rua Tancredo Neves, no 
bairro Jardim São Luis. O valor do passaporte 
é de R$ 15 para os dois dias. Os interessados 
em participar somente um dia pagam R$ 10. 

Raui a, ili 
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Palhaço Soneca 

"É mais difícil o palhaço fazer rir do que se equilibrar em pernas de pau". 

Hyana Reis 

Com suas grandes pernas de pau, roupas espalhafatosas e 
o nariz vermelho que tanto caracterizam um palhaço, ele anima 
as crianças que visitam o Salimp. Trata-se do "Soneca", palhaço 
interpretado por Leonardo Conceição. 

Apesar do nome ser "Soneca", o palhaço anda longe de can- 
saço e sonolônda, pelo contrário, esbanja alegria e animação. 
Ele diverte a todos com malabares, piadas e brincadeiras. Junto 
com a Cia Canta e Conta, ele narra histórias para as crianças na 
Arena Multicultural. 

O Palhaço Soneca nasceu de uma oficina de artes circenses, 
segundo o seu intérprete. "Houve uma oficina em 2009, aqui, 
em Imperatriz, ministrada pela palhaça Keke, que tem mes- 
trado nessa arte pela Universidade de Olinda. Fizemos esse 
intercâmbio e assim surgiu o palhaço Soneca". 

A parceria com outras palhaças que formam a companhia. 
Laranjinha e Peteleco, também surgiu nesta oficina. "Eu conhe- 

ci elas na oficina e então começamos a trabalhar juntos", 
conta o palhaço. Eles transformam a literatura em algo mais 
interessante ao contá-la de maneira diferente, com alegorias, di- 
nâmicas e interpretações. 

Mas a habilidade com perna de pau e malabares veio de ou- 
tra época, quando ainda nâo sonhava em ser palhaço, mas já 
se interessava pelo circo. "Eu vinha do movimento Ocupart, 
onde eu trabalhava somente com a arte circense, mas então 
eu entrei na companhia e Juntei isso com o Palhaço Sone- 
ca". conta Leonardo. 

No Salão do Livro, o Soneca nâo é apenas palhaço, mas 
"recreador, narrador de história, malabarista, tudo junto", 
ressalta. Porém, Soneca garante que fazer tudo isso ao mesmo 
tempo nâo é a sua maior dificuldade, mas sim fazer rir: "É mais 
difícil o palhaço fazer rir do que se equilibrar em pernas de 
pau. Às vezes, é muito difícil atingir o público com o nosso 
Intuito, que não é só fazer uma sátira, mas informar". 

O palhaço diz saber que colaborou de alguma forma para o 

aprendizado das crianças: "Está sendo muito satisfatório fa- 
zer esse trabalho, principalmente em relação aos elementos, 
que são os livros. E, a partir da contaçâo de histórias, abrir 
esse mundo de interesse pela leitura para as crianças". 
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►EM ESTREITO 

Secretário Luís Fernando entrega obras 
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Inauguração do Estádio Professor Sabiá 

O secretário de Estado de Infraestrutura, 
Luis Fernando Silva, encerrou neste sá- 
bado (11), em Estreito, a extensa agen- 

da de compromissos iniciada na sexta-feira 
(10), na Região Tocantina. Durante dois dias, 
a comitiva do governo também percorreu os 
municípios de Imperatriz, Amarante, Buritirana, 
Senador La Roque e João Lisboa. 

A programação em Estreito, que comemo- 
rou 31 anos de emancipação política no sábado 
(11), o lançamento e a inauguração de obras. 
Entre elas, destacam-se as realizadas em par- 
ceiras com o Governo do Estado, como o as- 
faltamento de 3,5 km de ruas, a nova sede do 
Sistema Nacional de Emprego (Sine), a nova 
Unidade Básica de Saúde no bairro Brejo do 
Pinto e o Estádio Municipal José de Ribamar Al- 
ves dos Santos - Professor Sabiá - esta última, 
também em conjunto com o governo federal. 

No inicio da noite de sábado (11), o secretá- 
rio Luís Fernando participou, ao lado do prefeito 
de Estreito Cícero Morais, da inauguração da 
revitalização da quadra da Cidadania, que faz 
parte com complexo esportivo Professor Sabiá. 
Em seguida os representantes dos governos 
municipal, estadual e federal participaram da 
entrega ao município de quatro ônibus escola- 
res, que atenderão alunos das zonas rurais e 
urbana de Estreito, e de mais uma retroescava- 
deira que será utilizada na abertura de açudes 
e poços para os moradores da zona rural incen- 
tivando a criação de peixes. 

Logo após, aconteceu a entrega do Estádio 

Municipal Professor Sabiá. A solenidade tam- 
bém contou com a presença de representantes 
do legislativo municipal de Estreito, de todo o 
secretariado e mais lideranças políticas da re- 
gião. Presentes, ainda, os prefeitos Sebastião 
Madeira (Imperatriz), Ubiratan Jucá (Carolina), 
Ivanildo Paiva (Davinópolis), José Aldo (São 
João do Paraíso), Valmir Morais (Campestre); 
os deputados estaduais Leo Cunha. Antônio 
de Pádua e Valéria Macedo; a presidente da 
Câmara Municipal, Mariana Leite; e o superin- 
tendente do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra/MA), José Inácio Ro- 
drigues. 

Na ocasião, houve a assinatura da ordem 
de serviço para a melhoria do revestimento pri- 
mário da MA-138, que liga Estreito a São Pedro 
dos Crentes. O secretário Luís Fernando desta- 
cou o trabalho intenso que está sendo realizado 
pelo Governo do Estado de atuação junto aos 
municípios. "Fico muito feliz que no aniversário 
da cidade, Estreito esteja ganhando presente 
do Governo do Estado. O município tem uma 
Unidade Básica de Saúde, construída com re- 
cursos do estado e do município. É muito bom 
realizar esse trabalho conjunto e ver que o re- 
curso repassado foi transformado em benefício 
para população", destacou. 

A obra de melhoria do revestimento primá- 
rio dos 132 km de extensão da MA-138 já foi 
iniciada. O serviço terá um investimento de R$ 
621.288,79 e deve ser concluído no prazo de 
90 dias. O prefeito de Estreito, Cícero Morais, 
destacou a importância das obras entregues 
para o município. 

Ele ressaltou, ainda, o incremento que a 
obra de recuperação da MA-138 proporcionará 
para a economia local, pois está é principal via 
para escoamento da produção agrícola rural de 
Estreito e São Pedro dos Crentes. "É por essa 
via que escoa nossa produção rural. É também 
por ela que vêm os produtos que o povo estrei- 
tense precisa", destacou. 

Morador de Estreito há 36 anos, o carpintei- 
ro Evanilson Alves Cunha declarou sua alegria 
de ver a estrada passando por melhorias. "Fico 
muito feliz com essa recuperação. Aqui o sofri- 
mento era muito grande, no verão é muita po- 
eira, no inverso é lama que quando temos que 
sair para algum lugar, saímos limpos e chega- 
mos sujos. Agora, será melhor", disse. 

Ministério Publico vai realizar 

encontro estadual de educacão 

O II Encontro Estadual de Educação do 
Ministério Público do Maranhão vai aconte- 
cer no período de 22 a 24 de maio de 2013, 
em São Luís, no Rio Poty Hotel. Com o tema 
"Educação de qualidade: direito de todos os 
maranhenses", o evento é destinado a mem- 
bros do Ministério Público brasileiro, gestores 
municipais de educação, integrantes de con- 
selhos sociais de educação e de conselhos 
tutelares. 

O objetivo do encontro é realizar uma am- 
pla capacitação dos atores dos sistemas edu- 
cacionais e promotores de justiça com atua- 
ção na defesa do direito à educação, infância 
e juventude e defesa do patrimônio público. 

Na solenidade de abertura, está prevista a 
participação do ministro da Educação. Aloizio 
Mercadante, para proferir a conferência "Polí- 
ticas públicas educacionais: para onde cami- 
nha o Brasil e o Maranhão". Também fazem 
parte da temática do encontro os eixos do fi- 
nanciamento da educação, educação infantil, 
transporte escolar, controle, funcionamento 
dos conselhos sociais da educação, direito 
fundamental à alimentação, educação inclusi- 
va e combate à corrupção. 

As inscrições seguem desta segunda-fei- 
ra, 13. até o dia 20 de maio e podem ser fei- 
tas pelo site da Procuradoria Geral de Justiça 
(www.mp.ma.gov.br/eventos/educacao). 

A procuradora-geral de justiça, Regina 
Lúcia de Almeida Rocha, afirma que o evento 
é desenvolvido a partir das deliberações do 
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais 
de Justiça (CNPG) e das conclusões do pla- 
nejamento estratégico do Ministério Público 
do Maranhão. "O nosso projeto tem o propó- 
sito de promover uma ação em nível estadual 
para viabilizar a interação dos promotores de 
justiça da Educação com os sistemas de edu- 

cação e, ainda, discutir as possibilidades e os 
desafios para a concretização das políticas 
públicas de educação", garante. 

INFORMAÇÕES 
Quem desejar obter mais informações 

sobre o evento poderá contatar a Secreta- 
ria para Assuntos Institucionais do Ministério 
Público do Maranhão, pelo email: secinst@ 
mp.ma.goy.br, ou pelos telefones: (98) 3219- 
1740/3219-1637. Também pode ser acionada 
Coordenadoria de Planejamento do MP, pelo 
email: planejamento@mp.ma.gov.br ou pelo 
telefone: (98) 3219-1698. 

PARCEIROS 
São parceiros da Procuradoria Geral de 

Justiça do Maranhão na organização do II 
Encontro Estadual de Educação do MPMA 
os promotores de justiça de defesa do direi- 
to á Educação, Infância e Juventude e De- 
fesa do Patrimônio Público; servidores do 
Ministério Público; secretários municipais de 
educação; gestores estaduais e regionais 
da educação; Tribunal de Contas do Estado; 
Ministério Público Federal; Ministério Público 
de Contas: Defensoria Pública; Comissão de 
Educação da Assembléia Legislativa; Fun- 
do das Nações Unidas pela Infância (Unicef; 
União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação(Undime): Federação dos Mu- 
nicípios do Maranhão (Famem); Sindicato 
dos Profissionais da Educação do Estado 
do Maranhão (Sinproessema); Conselho Es- 
tadual de Educação; Centro de Defesa Pe. 
Marcos Passerini; Poder Judiciário: Conse- 
lho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;Uniâo Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educação (UNCME); Instituto 
de Pesquisas Socioeconômicas e Cartográfi- 
cas do Maranhão. 

MPMA vistoria preparo de alimentos 

para o sistema prisional 

T 
* 
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ü 
Fachada da Promotoría de Imperatriz 

A 5a Promotoria de Justiça Criminal de 
Imperatriz e o Conselho Carcerário da Or- 
dem dos Advogados do Brasil (OAB) reali- 
zaram uma vistoria no estabelecimento que 
fornece alimentação aos detentos do siste- 
ma prisional em Imperatriz. Participaram o 
promotor Domingos Eduardo da Silva, os 
membros do Conselho Carcerário da OAB, 
Helena Amorim e Jimmy Deyglisson e a nu- 
tricionista Janaina Lima. 

A inspeção foi realizada a partir de recla- 
mações dos presos a respeito da qualidade 
da alimentação fornecida. Um inquérito civil 
da 5a Promotoria Criminal de Imperatriz vem 
acompanhando a situação do sistema carce- 
rário no município. 

A empresa terceirizada que fornece a 

alimentação ao sistema prisional atende, 
em média, a 500 presos. Foi verificado que 
o alvará de funcionamento da empresa está 
vencido e que a estrutura física do prédio 
necessita de reformas. Durante a vistoria, 
também foi detectado que há uma diferença 
entre o cardápio das refeições dos presos e 
o servido aos funcionários do sistema prisio- 
nal. 

A partir da inspeção, foi solicitada uma 
avaliação da alimentação fornecida aos pre- 
sos, que será feita por uma nutricionista. 
A partir dos dados coletados, a promotoria 
deverá emitir uma Recomendação na qual 
orienta para as reformas necessárias no am- 
biente de produção dos alimentos e em rela- 
ção às alterações necessárias no cardápio. 
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FARMÁCIA PAIVA (RUA SIMPLÍCIO MOREIRA. 1740-CENTRO) 

DROGARIA POPULAR SANTA RITA (RUA SANTA RITA, 490-SANTA RITA) 
DROCAFARMA (RUA DO ARAME, 280a-VIUNHA) 
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Surpreendendo de verdade 

- Querido, o que você comprou pra mim de presente de natal? 
- Olha, vem aqui... tá vendo aquela Mercedez prata estacionada ali na rua? 
- Sim! Que carro lindo! Amor, te amo! Adorei!!!! 
- Então, é a mesma cor da bolsa que irei te dar... 

O preço do arrependimento 
Um policial vem à igreja para se confessar. O padre perguntou-lhe; 
- Qual é o seu pecado, meu filho? 
- Padre, eu sou muito ganancioso e cobro propina das pessoas para não multá-las. 
- Oh filho, este é um grande pecado. Reze 10 Pai-Nosso aqui e quando sair da igreja, dê R$ 50,00 

para a primeira pessoa que cruzar seu caminho. 
- Como? 50 reais para o primeiro que eu ver? 
- Meu filho, se você está realmente arrependido, deve começar com isso. 
O policial ouviu aquilo, rezou e saiu da igreja. Ninguém por perto! Continua andando e vê uma garota 

parada na esquina, unhas grandes, saia curta, salto muito alto, maquiagem pesada, quase bêbada... 
Ele pensou e resolveu seguir o conselho do padre. Tirou 50ão da carteira, entregou pra moça e disse. 

- Tome, espero que lhe sirva... 
- Não, não é suficiente, o valor é R$ 100,00! - exclama a moça. 
- Por quê 100? Acabei de sair da igreja e o padre me disse que eu precisaria dar cinqüenta reais? 
- Bem, desculpe-me senhor, mas não se compare... o padre é um cliente regular e por isso ele tem 

desconto...    
wvAv.coqueiel.com.br/joaos 

GAÇA-PAWVRAS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Sal invade a casa de Lia, que se desespera. Bruno fin- 
ge sair com Ulla e Louise para provocar Patinha. Ju se sente culpada 
por tomar sorvete com Gil. Vitor briga com Sal. Bruno considera a idéia 
de cursar a faculdade de Direito Ambiental, e Olavo aprova. Ju resolve 
seguir o conselho de Tábata. Vitor se despede de Lia e vai embora. 
Marta se preocupa ao ver Ju passando mal. Lorenzo e Marcela veem 
Vitor cair da moto. Sal impede Kika de ir a seu encontro. Lia fala com 
Raquel, e Kika a observa. Nando e Tizinha convencem Morgana a as- 
sistir ao treino de Orelha. Raquel conta para Tatá e Lia que pode per- 
der o apartamento. Paulina sugere que Raquel peça ajuda a Lorenzo. 
Patinha pede para Vitor fingir que está com ela na frente de Bruno. Lia 
destrata Kika. Patinha vê Kika colocar seu celular na mochila de Lia. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Amaralina conta para Duque que fundou o fã-clube de 
Cristal. Dom Rafael vai ao confessionário, mas o padre lhe avisa que 
só conseguirá o perdão de Deus se antes for perdoado pelas pessoas 
a quem fez mal. Lindaura convence Samuel a não denunciar Dionísio. 
Dom Rafael resolve pagar o que deve a Duque pela antiga sociedade 
dos dois. Amaralina mostra a foto de seu avô para Amparo, que não 

percebe que se trata de Duque quando jovem. Samuel confirma para 
Cassiano que a pedra do cincerro de Ariana é a turmalina paraíba. 
Cassiano devolve o cincerro de Ariana e combina com Candinho uma 
ida até o local onde a pedra foi encontrada. Alberto tenta fazer a ca- 
beça de Samuca contra Cassiano. Cristal liga para Cassiano. Ester 
sente ciúme. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Verônica discute com Natan. Maurício questiona Amora 
sobre Bento. Perácio fala para Rosemere que assumirá a paternidade 
de Filipinho após o exame de D NA. Natan comunica sua separação de 
Verônica a Maurício. Charlene não deixa Bento falar com Wilson. Fabi- 
nho leva um fora de Sílvia. Damáris fica furiosa ao ver Brunetty no Kim 
Park. Vitinho tem um surto depois de falar com Tina. Edu, Cléo e Karol 
interrogam Júlia sobre seu suposto namorado. Xande descobre que 
Filipinho quer ser ator de musical. Charlene enfrenta Wilson. Damáris 
briga com Brunetty e Sueli Pedrosa grava toda a confusão. Vinny fica 
com vergonha dos pais. Malu se declara para Maurício e o beija. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Russo mente para Wanda. Vanúbia é mandada de volta 

ao Brasil. Mustafa diz a Pescoço que conseguirá um emprego para 
ele. Um homem suspeito vai até o bar de Diva e coloca sonífero no 
suco de Lucimar e Neuma. Mustafa avisa a Delzuite que Aisha fica- 
rá com ela por um tempo. Lurdinha leva Aisha para o baile. Jéssica 
é seqüestrada. Morena torce para que Théo vença sua prova. Lívia 
descobre que Théo mudou de hotel. Carlos conta para Antonia que ela 
perdeu a guarda de 
Raissa. Isaurinha não consegue contar para Leonor que Celso é filho 
de Gustavo. Barros questiona Pescoço sobre uma ligação feita de seu 
telefone para Lívia. Mustafa volta para a Turquia com Zoe e Fatma. 
Celso diz a Isaurinha que reivindicará a paternidade de Gustavo. Ha- 
roldo lamenta ter se aproximado de Rosângela. Drika anuncia para 
Stenio que está grávida. Lucimar se desespera ao saber que Jéssica 
sumiu. Érica conta para Áurea que Théo e Morena têm uma filha, e que 
ela foi seqüestrada. Haroldo atropela Érica. 
Lívia manda seus capangas levarem Jéssica para a Turquia. Élcio 
é desclassificado e Théo é declarado campeão. Rosângela avisa a 
Wanda que voltará para o Brasil. Érica perde o bebê. Farid obriga 
Berna a ir ao show no restaurante de Cyla. Bianca revela a Zyah que 
contou sobre eles para Ayla. Helô avisa a Théo e Morena que Jéssica 
foi seqüestrada. 

HP Áries 21-03/19-04 
Suas áreas familiar e profissional são tensiona- 
das pela oposição Lua-Plutâo, que traz à tona 
situações fora de controle. Mantenha o centra- 
mento ao lidar com pressões e use-a inteligência 
emocional para lidar com mudanças! 

tí Touro 20-04/20-05 
Seu emocional é desestabilizado com o compor- 
tamento ditatorial e dominador de algumas pes- 
soas. Aprenda a lidar com estas atitudes mais 
fortes dos outros, porém, não seja submissa. 
Procure agir de maneira diplomática! 

tíGemeos 21-05/21-06 
Não se deixe abater pelas frustrações. Lua e Plu- 
tão se opõem e lhe pedem mais compreensão e 
tolerância com as fraquezas alheias. Ainda que 
se sinta decepcionada, tenha paciência, pois as 
coisas vão voltar ao normal! 

S2 Câncer 22-06 / 22-07 
As pessoas tendem a não respeitar este seu mo- 
mento mais inquieto. Lua e Plutão se opõem e 
lhe aconselham a se preservar, evitando se expor 
emocionalmente. Não busque compensações ex- 
ternas, fortaleça seu interior! 

♦ílLeao 23-07/22-08 
Problemas mais difíceis podem lhe deixar des- 
gastada. Lua e Plutão se opõem, lhe aconse- 
lhando a ficar mais recolhida para preservar suas 
energias. Adie grandes decisões, buscando defi- 
nir melhor suas metas e estratégias! 

TI9 Virgem 23-08/22-09 
Não se sobrecarregue de informações na vida so- 
cial, pois isso pode comprometer seu bom senso. 
A oposição Lua-Plutâo lhe aconselha a sacrificar 
o lazer se for preciso, mas não deixe de cumprir 
seus compromissos! 

^ Übra 23-09/22-10 
O excesso de demandas pode lhe sobrecarregar, 
portanto, não absorva mais atividades do que dá 
conta. Lua e Plutão se opõem, pedindo que você 
saiba se impor, mesmo que tenha que dizer não 
para pessoas que você gosta! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Contradições emocionais são afloradas pela opo- 
sição Lua-Plutâo, que afeta seu modo de agir, e 
evidencia opiniões controversas. Ainda que se 
sinta pressionada, não se envolva em questões 
com as quais você não tem afinidade! 

/Sagitário 22-11/21-12 
Você se sente dividida entre seus desejos e as 
demandas que se apresentam no momento. Lua 
e Plutão se tencionam, e lhe desafiam a se or- 
ganizar para assim buscar a conciliação dessas 
tendências. Faça tudo com prazer! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Os problemas em suas relações pessoais podem 
lhe deixar bastante desgastada. Lua e Plutão se 
opõem, alertando que você deve se manter fir- 
me em sua atitude e desejos, não se deixando 
influenciar pela instabilidade alheia! 

^Aquário 20-01 /18-02 
Sua performance no trabalho é prejudicada por 
problemas com parceiros do trabalho. Ao forma- 
rem oposição, Lua e Plutão lhe incentivam a ser 
corajosa, não se entregando aos sentimentos de 
derrota ou impotência. Confie em si! 

K Peixes 19-02/20-03 
Conflitos de interesse podem comprometer suas 
relações sociais, neste momento em que Lua e 
Plutão se opõem. Procure ficar longe de conflitos 
de qualquer tipo, e se a convivência ficar difícil, 
prefira ficar afastada! 
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"Com a rede de esgoto entupida e a modificação de algumas ruas nas proximidades daqui, 
que resultou o crescimento do fluxo de veículos, ocasionou o aumento dos buracos", reclama 
da situação o morador 

a 

mmw 

A voz da comunidade 

Há mais de três meses, a rua Gonçalves 

Dias com a rua Y sofre com buracos 

Vjkar WifyjSÊÊÊW £W TrfrfmI 

Carla Dutra 

Na rua Y com Gonçalves Dias, ao lado da 
Praça Mané Garrincha, há mais de três me- 
ses existem buracos que causam transtornos 
para os condutores de veículos e pedestres. 
Os carros e motos trafegam com dificuldades 
no local, atrapalhando até o acesso a um lava 
a jato e a um posto de combustível. 

Quando chove, a água se aglomera no lo- 
cal, um dos motivos que causou os buracos. 
Além disso, a água que escorre do Lava a jato 
para a rede de esgoto, por causa do bueiro 
da rua entupido, faz a água voltar. "A rede 
de esgoto da rua está entupido e faz a água 
acumular", reclama o cidadão que não quis se 
identificar. 

Além dos buracos, a água prejudica o trá- 
fego dos veículos, e, se ela continuar no local, 
pode aumentar os buracos da rua. De acordo 
com morador, a Companhia de Água e Esgoto 

do Maranhão (Caema) foi comunicada e ficou 
de ir ao local; no entanto, não apareceu ainda. 
Ele também acrescenta: "Agora, chamamos a 
prefeitura, e afirmou que essa semana o pro- 
blema seria resolvido", conta. 

De acordo com o morador, a equipe da 
Infraestrutura esteve no local, fez a limpeza 
e afirmou que a previsão é que essa semana 
colocaria a equipe "tampa buraco" para re- 
solver o problema. O morador disse que vai 
esperar a equipe, mas, se o problema não for 
solucionado, vai atrás novamente para que 
seja resolvido. 

O cidadão que não quis se identificar acre- 
dita que a equipe da prefeitura e da Caema 
não resolvem com rapidez os problemas de 
infraestrutura, não por falta de vontade, mas 
sim, por terem uma grande demanda na ci- 
dade. "Como aqui é Centro, deveria ter prio- 
ridade, pois aqui tem escolas e lanchonetes", 
reclama o morador. 
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Bueiro que entope com águas das ruas e com água do Lava a Jato 
IIhÍIIIIIII^^ 
Ciclistas também têm dificuldades de passar no local 

rv-c • ^ - m Sf» 

» % DIREITOS DO CONSUMIDOR Ü M 

Mulher receberá indenização devido à retirada de seu útero 

O Juiz de Direito Substituto da 6a Vara Cível de Brasília 
condenou o Hospital Santa Helena ao pagamento de R$ 
25.000, a título de indenização por dano moral, devido à 
realização de retirada do útero da paciente após uma ce- 
sariana. Cabe recurso. 

A autora afirma a responsabilidade do Hospital Santa 
Helena e dos médicos, que promoveram seu atendimen- 
to. em consulta pré-parto, no ato cirúrgico de realização 
da cesariana e no atendimento médico, que culminou na 
histerectomia (retirada do útero). Segundo a autora, houve 
falta de cuidado dos médicos que lhe atenderam, pois dias 
antes do parto, já reclamava da perda de líquido para o 
médico, e após o parto, passou a se queixar de dores, e 
ainda assim obtivera alta hospitalar. Ao retornar dias após 

no hospital, não obtivera o adequado atendimento médico. 
Segundo a paciente, na situação houve um quadro de ne- 
gligência. que culminou na histerectomia. 

Os réus contestaram alegando a ausência de respon- 
sabilidade em relação ao evento, em face do devido aten- 
dimento da paciente, com destaque para o fato de que a 
histerectomia ocorreu em face da existência de placenta 
acreta, sem qualquer culpa dos profissionais pela situa- 
ção. Os réus médicos apontam que a autora não conse- 
guiu atribuir qualquer tipo de evento causador da conduta 
deles no evento ocorrido. Por fim, requereram a improce- 
dência do pedido da autora. 

O Juiz de Direto Substituto decidiu que "como é notório, 
a manipulação de pacientes, sem o adequado procedimen- 

to de afastamento de campos de risco infecciosos dentro 
de um ambiente hospitalar pode levar ao fato relatado pela 
autora. Embora os profissionais da saúde não respondam 
pelo evento sem que se demonstre a culpa na conduta in- 
dividualizada de cada um, prescindível se torna a compro- 
vação da culpa para a responsabilização do hospital - art. 
14, caput, do CDC. Faz-se presente a responsabilidade 
objetiva para o hospital, diferentemente dos profissionais 
médicos que se exige a comprovação da culpa ou dolo. 
Houve uma falha na prestação do serviço, eis que do ato 
de realização de uma cesárea decorreu um processo in- 
flamatório, infeccioso, com a conseqüente histerectomia. 
Deste modo, a primeira ré deve responder pelo dano esté- 
tico sofrido pela autora". 
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Hospital realiza Semana de Luta Antimanicoinial 
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Exposição dos trabalhos realizados nas oficinas terapêuticas dos CAPS 

O Hospital Estadual Nina Rodrigues deu 
início, nesta segunda-feira (13), à Semana de 
Luta Antimanicomial, com atividades que se- 
rão desenvolvidas até a próxima sexta-feira 
(17) e incluem exposição dos trabalhos rea- 
lizados nas oficinas terapêuticas, missa em 
Ação de Graças, palestras sobre drogas, pas- 
seios, torneios esportivos e stand na Semana 
de Enfermagem com apresentação de vídeos. 
"A nossa intenção é mostrar as mudanças no 
modelo assistencial em saúde mental, que dei- 
xa de ser asilar para ser comunitária", explicou 
o diretor geral do Nina Rodrigues, Ruy Cruz. 

A exposição dos trabalhos realizados nas 
oficinas terapêuticas do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS III) Álcool e Drogas, CAPS 
Bacellar Viana e Hospital Nina Rodrigues mar- 
cou o inicio das ações da Semana Antimani- 
comial. "A assistência de saúde mental deve 
ser feita de forma digna e a nossa intenção é 
mostrar para a sociedade que internação hos- 
pitalar deve ser feita somente em casos de cri- 
ses", comentou Ruy Cruz. 

A rede de assistência em saúde mental 
envolve Programa Saúde da Família (PSF) e 
CAPS. A técnica do departamento de saúde 
mental do Nina Rodrigues, Janete Valois, ex- 
plicou que existem 70 CAPs habilitados a fun- 
cionar no Maranhão prestando atendimento 
às pessoas com problemas de saúde mental 
e uso de drogas. "O CAPS não resolve tudo 
e, por isso, temos uma rede de cuidados que 
vai desde a atenção primária até a internação 
hospitalar em hospital geral, quando existe es- 
tado de crise ou intoxicação", justificou. 

O CAPS Álcool Drogas é um serviço es- 
pecializado em saúde mental que atende pes- 
soas com problemas decorrentes do uso ou 
abuso de álcool e outras drogas em diferentes 
níveis de cuidado: intensivo (diariamente), se- 
mi-intensivo (de duas a três vezes por sema- 
na) e não-intensivo (até três vezes por mês). 
É um serviço ambulatorial territorializado que 
integra uma rede de atenção em substituição 
à "internação psiquiátrica", e que tem como 
princípio a reinserção social. Realiza ações de 
assistência (medicação, terapias, oficinas te- 
rapêuticas, atenção familiar), de prevenção e 
capacitação de profissionais para lidar com os 
dependentes. 

O serviço do CAPS é a porta de entrada 
do paciente dependente de álcool e drogas no 
Sistema Único de Saúde. É importante res- 
saltar que apenas são atendidos os pacientes 
que buscam ajuda, já que o tratamento é aber- 

to, isto é, não há internação ou qualquer outro 
procedimento contra a vontade do dependen- 
te. 

Patrícia Soares, ex-paciente e atualmen- 
te oficineira do CAPS, disse que a força de 
vontade do paciente e o apoio da família são 
fundamentais no processo de recuperação. "A 
equipe do CAPS ajudou muito nesta recupera- 
ção e agora estou inserida no mercado de tra- 
balho como monitora de outros dependentes 
que chegam aqui. Isto faz com que cada dia 
que passa eu sinta mais forte a minha recupe- 
ração", comentou. 

A programação terá continuidade nesta ter- 
ça-feira (14), com missa na Igreja Nossa Se- 
nhora da Conceição, exposição na Assembléia 
Legislativa e torneio esportivo. Na quarta-feira 
(15), serão expostos trabalhos realizados nas 
oficinas terapêuticas, palestras sobre drogas 
e luta antimanicomial e apresentação de peça 
teatral do grupo Força Jovem no Liceu Mara- 
nhense; curso e passeio pelo parque botânico 
da Companhia Vale do Rio Doce. 

Ná quinta-feira (16), será realizada no Nina 
Rodrigues a exposição dos trabalhos produ- 
zidos anualmente pela equipe da enfermaria 
do CAPS AD e serão convidados os familia- 
res dos pacientes egressos que já passaram 
pelo tratamento, bem como os familiares dos 
que se encontram na Fazenda da Esperança: 
stand na Semana de Enfermagem, com apre- 
sentação de vídeos e produtos das oficinas 
terapêuticas. A programação será encerrada 
na sexta-feira (17), com exposição e torneio 
esportivo. 

ilMl» 

CONTROLE AMBIENTAL 
www.biopraga.com.br iisetos rasleiro; e obOos) 

LICENÇA SANITÁRIA: 3Oesrafoopo (Controle de Roedoresl 
092/2013 DD. 

3 Corrapotos {Controle de Corropotos) 
A BIOPRAG CONTROLE AMBIENTAL 

CONTROLE DE PRAGAS URBANAS »L 

] atender todos os 

Bnoo Sanitária e outros. 

UGUEfSOlIClBEUlpENmRMUlíO ^ 

(99) 3523.2141/3528.4007/«4982 
. „„„ .. .. . oo 

IMPERAIRIÍ / ÂÇâlUNDIÀ-MÃ h44 

COM SEGURANÇA NAO SE BRINCA! 

sg.riurm 
V 

monitoramento exclusivamente 

$ 
lljUarmés Monitorado 24h Portões Automático» • Cerca Eiétncal 
S®Flchado de TV • Câmera» • Interfon® e FechaduralElgtrãdl 

Moradores da Cidade Olímpica são capacitados 

pela DPE para mediação de conflitos 
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Defensor geral do Estado, Aldy Mello Filho, abre a capacitação dos agentes comunitários na Cidade Olímpica 

O defensor geral do Estado, Aldy Mello 
Filho, e a subdefensora geral Mariana Albano 
de Almeida, estiveram na última segunda-feira 
(13), acompanhando o início da capacitação 
dos moradores da Cidade Olímpica que atu- 
arão como agentes comunitários no Projeto 
Justiça Comunitária, lançado no mês de feve- 
reiro, na sede da Associação de moradores do 
bairro. 

O projeto é uma parceria entre a Defen- 
soria Estadual e o Ministério da Justiça, por 
intermédio da Secretaria de Reforma do Judi- 
ciário, e tem por finalidade a instalação de um 
núcleo de Justiça Comunitária e Cidadania, na 
Cidade Olímpica. 

Aldy Mello Filho explicou os três eixos de 
atuação do projeto: educação em direitos, ani- 
mação de redes sociais e mediação comunitá- 
ria. "O grande diferencial do projeto é que ele 
é feito na comunidade, para a comunidade e 
pela comunidade. Através dele, a população 
local será estimulada a discutir os problemas 
que afetam o bairro e a buscar, em conjunto 
com as estruturas públicas disponíveis, me- 
lhorias na qualidade de vida dos moradores". 

Para a subdefensora Mariana Albano de 
Almeida, o projeto é uma das iniciativas que 

buscam fortalecer a imagem da Defensoria 
Pública como instrumento de promoção dos 
direitos humanos. "A nossa atuação não se 
limita ao acompanhamento de processos. O 
papel do defensor público é, antes de tudo, 
contribuir para a transformação social". 

A coordenadora do projeto e do Núcleo 
Psicossocial da DPE/MA, Silene Gomes, ex- 
plicou a metodologia de trabalho, destacando 
o papel dos agentes comunitários. Após a ca- 
pacitação, que tem duração de três dias, os 
agentes comunitários, sob a supervisão da 
equipe técnica composta por defensores pú- 
blicos, assistentes sociais, psicólogos e esta- 
giários, irão iniciar as atividades de mediação, 
que incluirão orientações jurídicas, encami- 
nhamentos, distribuição de cartilhas sobre os 
direitos e o atendimento dos casos. 

"Os agentes buscarão resolver os conflitos 
apresentados, através do diálogo, buscando a 
solução amigável para as demandas, sem a 
necessidade de ingressar na Justiça". 

O defensor geral do Estado parabenizou 
os participantes, que exercerão a função de 
maneira voluntária, destacando a importância 
da participação popular na consolidação do 
processo democrático e da cidadania do pais. 

Secretario Pedro Fernandes abre 19a etapa 

das Conferências de Educacão 

Ni, 

Pedro Fernandes fala para participantes de 10 municípios 

Ao abrir a 19a etapa das Conferências Inter- 
municipais de Educação (Comae) nesta segun- 
da-feira (13), em Bacabal, o secretário de Edu- 
cação, Pedro Fernandes Ribeiro, lembrou que 
era um dia importante na história porque marcou 
a data em que o Brasil aboliu a escravatura. O 
evento, que reúne cerca de 300 participantes, 
acontece até esta terça-feira (14), no Campus 
da Universidade Federal do Maranhão no mu- 
nicípio. 

Participaram também da abertura da confe- 
rência prefeitos, vereadores e secretários de 10 
municípios da região; o secretário de Estado do 
Turismo, Jura Filho; e o gestor regional de edu- 
cação de Bacabal, Pedro Neto da Silva. 

Pedro Fernandes reafirmou que o encontro 
é um momento para discussão dos eixos que 
integram o planejamento estratégico nas con- 
ferências promovidas pela secretaria de Estado 
de Educação (Seduc), por meio da secreta- 
ria adjunta de Gestão Institucional (Sagi), em 
conjunto com o Fórum Estadual de Educação 
(FEE). 

Pedro Fernandes salientou que as confe- 
rências intermunicipais representam um espaço 
para discutir a educação que o Maranhão pre- 
cisa, construída democraticamente por meio de 
um processo coletivo. 

Na avaliação do secretário, o sistema nacio- 
nal de educação deve ser discutido com a parti- 

cipação das famílias para avançar na universali- 
zação do ensino médio e levar para os colégios 
da rede pública 40% dos jovens de 15 a 17 anos 
que estão fora da sala de aula. Ele citou como 
exemplo o avanço na universalização do ensino 
fundamental, que contempla hoje 97% dos bra- 
sileiros em idade escolar. 

Ele frisou que para avançar no ensino médio 
a Seduc implantou um planejamento estratégi- 
co com metas de longo, médio e curto prazo, 
seguindo orientação da governadora Roseana 
Sarney e as recomendações do diagnóstico 
sobre a educação maranhense, elaborado por 
meio de convênio de cooperação com o Progra- 
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud) e o ministério da Educação (MEC). 

De acordo com o secretário Adjunto de Ges- 
tão Institucional da Seduc e presidente do Fó- 
rum Estadual de Educação, Fernando Silva, as 
conferências servem para discutir a elaboração 
do Plano Nacional de Educação, que será cons- 
truído a por meio do diálogo do poder público 
com a sociedade civil organizada. 

Ele lembrou que a governadora Roseana 
Sarney determinou, por meio do Fórum Esta- 
dual de Educação, o debate sobre o plano da 
educação maranhense envolvendo diversas 
parcerias para que a política de educação se 
consolide como política de Estado. "Nós temos 
que planejar o Maranhão para os próximos 10 
anos para avançarmos ainda mais na educação 
básica, no ensino profissionalizante e na educa- 
ção superior, focos das conferências intermuni- 
cipais", afirmou. 

Para a conferencista e técnica da Seduc, 
Vera Lúcia Pires, as conferências representam 
um momento fundamental para educação. "A 
secretaria está ouvindo professores e a socie- 
dade para, juntos, conjugarem os esforços para 
elevar os índices educacionais do Maranhão, 
escrevendo uma etapa na história do país", dis- 
se ao lembrar o movimento que resultou na cria- 
ção da Lei de Diretrizes da Educação. 

(99) 3525-7215 / 8154-3237/9157-0544 
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Construir ferrovias é mais importante que rodovias para o país 

A construção de ferrovias é mais impor- 
tante para o país do que a duplicação ou 
ampliação da malha rodoviária. A avaliação é 
do presidente da Empresa de Planejamento 
e Logística (EPL), Bernardo Figueiredo. Para 
ele, o país está invertendo a sua logística, pois 
faz o transporte de longa distância por meio 
das rodovias e utiliza as ferrovias apenas para 
curtas distâncias. 

"E qualquer análise que se faça diz exa- 
tamente o contrário: a ferrovia é mais com- 
petitiva na longa distância e a rodovia é mais 

competitiva na curta distância. Nós temos um 
custo logístico muito alto em função dessa in- 
versão, estamos transportando da forma erra- 
da, e a rodovia é estruturalmente mais cara do 
que as outras modalidades na longa distân- 
cia", avalia. 

Segundo Figueiredo, um único trem é ca- 
paz de substituir até 300 caminhões no trans- 
porte de cargas. Para ele, é preciso providen- 
ciar urgentemente a substituição do transporte 
rodoviário pelo ferroviário, porque isso vai im- 
pactar positivamente nos portos, no descon- 

r mm 

gestionamento das rodovias, na travessia dos 
centros urbanos e na redução do custo logís- 
tico. "Temos que construir urgentemente uma 
malha interior que permita tirar a pressão que 
tem no [sistema] rodoviário hoje e transferir a 
carga com menores custos para o ferroviário". 

O Programa de Investimentos em Logísti- 
ca, lançado em agosto do ano passado pelo 
governo federal, prevê a duplicação de 7.5 mil 
quilômetros de rodovias e a construção de 10 
mil quilômetros de ferrovias, com concessão à 
iniciativa privada. 

Microempreendedortem ate o final do mês para apresentar a declaração 

O prazo para a entrega da Declaração 
Anual do Simples Nacional do Microempre- 
endedor Individual, relativa ao ano-calendário 
2012, termina no próximo dia 31. O preenchi- 
mento e o envio das informações podem ser 
feitos por meio da internet, no site da Receita 
Federal. 

O microempreendedor individual (MEI) é a 
pessoa que trabalha por conta própria e que 
se legaliza como pequeno empresário. No 
Portal do Empreendedor é possível obter uma 
lista de atividades que podem ser enquadra- 
das como MEI. 

Para ser um microempreendedor individu- 
al é necessário faturar até R$ 60 mil por ano e 
não ter participação em outra empresa como 

sócio ou titular. O pequeno empresário pode 
ter um empregado contratado que receba o 
salário mínimo ou o piso da categoria. 

No mais recente programa de rádio "Café 
com a Presidenta", apresentado na segunda- 
-feira, Dilma Rousseff disse que programas 
como o do Microempreendedor Individual e 
das Pequenas Empresas estão beneficiando 
milhões de trabalhadores de nosso país. A 
presidenta calcula que o número de trabalha- 
dores enquadrados como MEI está perto de 
3 milhões. 

A Lei Complementam0128, de 19/12/2008, 
criou condições especiais para que o traba- 
lhador informal possa se tornar um MEI. Entre 
as vantagens está a possibilidade de inclusão 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ), o que facilita a emissão de notas fis- 
cais. 

Outra vantagem, segundo a Receita Fe- 
deral, é que o MEI passa a ser enquadrado 
no Simples Nacional e fica isento de tributos 
federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e 
CSLL). O microempreendedor pagará o valor 
fixo mensal de R$ 34,90 (comércio ou indús- 
tria), R$ 38,90 (prestação de serviços) ou R$ 
39,90 (comércio), que será destinado à Previ- 
dência Social e ao ICMS ou ao ISS. 

Com essas contribuições, o microempre- 
endedor individual tem acesso aos benefícios 
da Previdência, como o auxílio maternidade, o 
auxílio doença e a aposentadoria. 

Tecnologia prevê economia de 20% da bateria de dispositivos móveis 

Pesquisadores da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) desenvolveram um sis- 
tema que promete gerar economia de 20% da 
carga da bateria dos smartphones e dispositivos 
móveis. 

O maior tempo de uso é possível por causa 
de um modelo matemático voltado para o uso 
otimizado da energia para a transferência de 
dados pela rede de terceira geração (3G). A ino- 
vação não leva em consideração as baterias es- 
tendidas (segundo dispositivo acoplado) ou em 
colocar o aparelho no "modo avião", que impos- 
sibilita a conexão e chamadas. No entanto, para 
o consumidor ser beneficiado é preciso ainda o 
interesse dos fabricantes. 

Segundo o professor do Departamento de 
Informática da Faculdade de Tecnologia e coor- 
denador do desenvolvimento do sistema, o físico 
Varese Salvador Timóteo, o dispositivo é imple- 
mentado por meio de um programa integrado 

ao software de fábrica, uma espécie de sistema 
embutido do aparelho. "A preocupação surgiu 
quando comparamos o desempenho das bate- 
rias com a rede. Em um smartphone 3G. com a 
rede de dados ativa, troca de informações, tráfe- 
go de multimídia, o consumo de energia é alto. 
Com isso, a bateria dura algumas horas e você 
precisa ficar plugado, recarregando", explica o 
professor. 

PARÂMETROS 
Os pesquisadores analisaram os parâmetros 

da rede, as transições e as condições de tráfego 
para buscar a nova tecnologia. "Analisamos em 
fases o melhor momento de ativar e desativar os 
canais de dados, conhecer como ocorre esse 
tráfego, o pacote de dados", explica. 

A idéia prevê uma dinâmica no temporizador, 
que é estipulado pelas operadoras. Com o siste- 
ma a transição passaria a ser feita com base em 

um modelo acoplado ao software que processa 
os dados no telefone. "A inovação escolhe com 
base na observação do tráfego de pacotes, qual 
é o melhor valor para o temporizador", disse Ti- 
móteo. 

De acordo com o físico, a pesquisa terá des- 
dobramentos para adaptação em dispositivos 
móveis 4G. O pedido de patente já foi deposi- 
tado pela Agência de Inovação Inova Unicamp 
junto ao Instituto Nacional da Propriedade In- 
dustrial (Inpi). 

EDUCAÇÃO 

Inscrições no Enem comecam 

As inscrições para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Ehem) começaram ontem (13), 
às lOh, e vão até o dia 27 de maio. Os interes- 
sados em fazer a prova devem se inscrever 
pela internet no endereço http://sistemase- 
nem2.inep.gov.br/inscricaoE-nem. O exame 
será aplicado nos dias 26 e 27 de outubro em 
todos os estados e no Distrito Federal. 

O Enem é voltado para aqueles que já 
concluíram ou vão concluir o ensino médio 
até o fim de 2013, mas pode ser feito tam- 
bém quem quer apenas treinar para a prova. 
O resultado no exame é usado no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisú), que oferece vagas 
em instituições públicas de educação supe- 
rior. Além disso, uma boa avaliação no Enem 
é também requisito para participação do es- 
tudante nos programas Universidade para 
Todos (ProUni) e Ciência sem Fronteiras e 
para receber o benefício do Fundo de Finan- 
ciamento Estudantil (Fies). 

Para fazer a inscrição, o candidato deve 
ter em mãos os números do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) e do documento de 
identidade. Será cobrada uma taxa de R$ 
35 que deve ser paga até o dia 29 de maio. 
Estudantes que concluírem o ensino médio 
em escolas públicas no ano de 2013 e parti- 
cipantes com renda mensal per capita de até 
1,5 salário mínimo estão isentos da taxa de 
inscrição. Aqueles que solicitarem a isenção 

deverão dispor dos documentos que compro- 
vem a renda. 

O participante que precisa de atendimen- 
to diferenciado ou específico deverá informar 
a necessidade no ato da inscrição. O aten- 
dimento diferenciado é prestado a pessoas 
com deficiência visual, auditiva, física e men- 
tal, dislexia, déficit de atenção, autismo ou 
outra necessidade especial. O atendimento 
específico é oferecido a gestantes, lactantes, 
idosos, estudantes em classe hospitalar e 
aos sabatistas que, por motivo religioso, não 
podem ter atividades aos sábados, no perío- 
do diurno. 

Os estudantes maiores de 18 anos que 
ainda hão obtiveram a certificação do ensino 
médio podem fazê-lo por meio do Enem. Eles 
devem pedir, na inscrição, que o resultado do 
exame seja usado para a certificação. Tam- 
bém devem indicar uma das instituições cer- 
tificadoras que constam no edital do exame. 

Ao finalizar a inscrição, o participante 
deve verificar se ela foi concluída com su- 
cesso e guardar o número e a senha. É com 
essas informações que o candidato poderá 
acompanhar o processo de inscrição e, além 
disso, consultar e imprimir o cartão de con- 
firmação. Caso esqueça ou perca a senha, o 
candidato poderá recuperá-la pelo endereço 
http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricao- 
Enem. Alterações nos dados cadastrais, na 

cidade de provas e na opção de língua es- 
trangeira são permitidas apenas até o fim do 
período de inscrição. 

Só depois que o aluno fizer o pagamen- 
to, a inscrição será confirmada. No caso de 
isenção, isso ocorrerá após comprovados os 
dados fornecidos. Depois dessa etapa, o par- 
ticipante receberá em casa o cartão de confir- 
mação de inscrição, que terá um número, as- 
sim como a data, hora, o local de realização 
das provas, a opção de língua estrangeira e 
outras informações específicas. 

O exame tem uma redação e quatro pro- 
vas objetivas. Cada uma contém 45 questões 
de múltipla escolha. No primeiro dia, os ins- 
critos farão provas de ciências humanas e da 
natureza, com duração de quatro horas e 30 
minutos. No segundo dia, as provas aplicadas 
serão de linguagens e códigos, matemática 
e redação, com duração de cinco horas e 30 
minutos. 

Segundo o Ministério da Educação, o 
Enem 2013 será mais rigoroso que a edição 
de 2012. Ao anunciar as mudanças no edital, 
o ministro da Educação, Aloizio Mercadan- 
te, fez um pedido: "Apelo para aqueles que 
se inscreverem para que realmente façam o 
Enem. Os custos levam em conta os inscritos 
e temos tido uma diferença importante". No 
ano passado, foram 5,8 milhões de inscritos. 
Desses, 4,3 milhões fizeram a prova. 
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Saúde e * 

Bem Estar 

PESQUISA APONTA CAUSAS 
DOS TRANSTORNOS MENTAIS 

PROVOCADOS PELO AMBIENTE DE 
TRABALHO 

Um estudo da Faculdade de Saúde Pú- 
blica da Universidade de São Paulo (USP) 
mostrou de que forma os transtornos men- 
tais podem estar ligados a pressões im- 
postas no ambiente de trabalho. Esta é a 
terceira razão de afastamento de traba- 
lhadores pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). 

O coordenador da pesquisa, o médico 
do trabalho João Silvestre da Silva-Júnior, 
trabalha como perito da Previdência Social 
há seis anos e, tendo observado a gran- 
de ocorrência de afastamentos por causas 
ligadas ao comportamento, decidiu inves- 
tigar o que tem provocado distúrbios psi- 
cológicos. 

O cientista notou que a violência no 
trabalho ocorre pela humilhação, persegui- 
ção, além de agressões físicas e verbais 
e listou quatro razões principais que pre- 
judicam a saúde mental no ambiente cor- 
porativo. 

A primeira delas é a alta demanda de 
trabalho. "As pessoas têm baixo controle 
sob o seu ritmo de trabalho; elas são soli- 
citadas a várias e complexas tarefas", dis- 
se o pesquisador. O outro aspecto são os 
relacionamentos interpessoais ruins, tanto 
verticais (com os chefes), quanto horizon- 
tais (entre os próprios colegas). 

A terceira razão é o desequilíbrio entre 
esforço e recompensa. "Você se dedica ao 
trabalho, mas não tem uma recompensa 
adequada á dedicação. Agente não fala só 
de dinheiro. Às vezes, um reconhecimen 
to. um elogio ao que você está desempe- 
nhando", explica Silvestre. O último aspec- 
to citado pelo pesquisador é a dedicação 
excessiva ao trabalho, que também pode 
afetar a saúde mental. 

A pesquisa coletou dados na unidade 
de maior volume de atendimentos do INSS 
da capital paulista, a Glicério. Foram ouvi- 
das 160 pessoas com algum tipo de trans- 
torno mental. Silvestre informa que, entre 
as pessoas que pediram o auxílio doença 
nos últimos quatro anos. uma média de 
10% apresentava algum tipo de transtorno. 

Segundo o Anuário Estatístico da Pre- 
vidência Social de 2011, mais de 211 mil 
pessoas foram afastadas em razão de 
transtornos mentais, gerando um gasto de 
R$ 213 milhões em pagamentos de benefí- 
cios. "Quando você entende o que gera os 
afastamentos, você pode estabelecer me- 
didas para evitar os gastos", disse. As do- 
enças mentais só perderam, naquele ano, 
para afastamentos por seqüelas de causas 
externas, como acidentes, e por doenças 
ortopédicas. 

Em São Paulo, a pesquisa constatou a 
alta presença de trabalhadores do setor de 
serviços, como operadores de teleatendi- 
mento, profissionais da limpeza e da saúde 
com doenças mentais. "Mas essa variável 
do tipo de trabalho não se apresentou signi- 
ficativa no nosso estudo. Ela não apareceu 
como algo que influencia o aparecimento 
do transtorno mental incapacitante", relata. 

A pesquisa apontou que o perfil predo- 
minante entre os afastamentos foi o femi- 
nino e alta escolaridade (mais de 11 anos 
de estudo). Mas Silvestre alerta para uma 
distorção, porque as mulheres têm maior 
cuidado com a saúde, o que aumenta a 
presença feminina nas estatísticas. 

"O sexo feminino apresentar uma maior 
possibilidade de transtorno mental está re- 
lacionado às mulheres terem facilidade 
em relatar queixas. Reconhece-se que as 
mulheres procuram os médicos com mais 
facilidade, elas têm uma maior preocupa- 
ção com a saúde do que os homens", con- 
tou. De acordo com o cientista, os homens 
demoram a ir ao médico e, quando vão, 
encontram-se em situação mais grave. 

O fator escolaridade, segundo o estu- 
do. pode afetar a percepção da existência 
das doenças. A maioria dos afastamentos 
ocorre com indivíduos de alta escolaridade, 
pois eles são mais esclarecidos. "As pes- 
soas conseguem ter uma maior percepção 
de que o ambiente de trabalho está sendo 
opressor. Quando ela percebe que ali é um 
local ruim de trabalhar, ela vem a adoecer, 
a ter o distúrbio psicológico e termina se 
afastando", disse. 

Para melhorar o clima no trabalho e 
prevenir doenças, Silvestre recomenda 
que os profissionais ligados á saúde e se- 
gurança do trabalho das empresas tenham 
consciência sobre onde estão os fatores de 
risco. Ele sugere também uma melhora da 
fiscalização por parte dos ministérios do 
Trabalho e da Saúde. 
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Corinthians é clube brasileiro tom a marca mais valiosa 
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Mirando Corinthians, Boca treina com 

Riquelme no lugar de Martínez 

Marca Corinthians cresceu 16% em relaçáo a 2011 

Parece filme repetido. Pelo quarto ano 
consecutivo, o Corinthians é eleito o 
clube brasileiro com a marca mais ren- 

tável. O apontamento é feito pela consultoria 
BDO, que realiza o estudo anualmente. 

Em 2012, o clube paulista teve sua marca 
avaliada em R$ 1,1 bilhão, acréscimo de 16% 
em relação à 2011. Só para se ter uma idéia, 
em 2004, o Timão registrava 286 milhões, ou 
252% a menos que do angaria hoje. 

A receita arrebanhada pelas cotas de TV 
é a que mais contribui para a liderança do 
Corinthians neste ranking. Em 2012, o clube 
recebeu R$ 112 milhões com contratos do gê- 
nero. 

A vice-liderança na lista pertence ao Fla- 
mengo. que tem a sua marca avaliada em R$ 

792 milhões. Diferentemente do Corinthians, 
o Fia é líder entre torcedores de diferentes 
classes sociais do Pais. Sua participação en- 
tre os torcedores mais ricos, no entanto, dimi- 
nuiu relativamente, enquanto a presença nos 
extratos mais pobres da sociedade cresceu, 
segundo a BDO. 

Fechando o pódio, o São Paulo aparece 
com a marca avaliada em R$ 771 milhões. Em 
quarto está o Palmeiras, com R$ 481,2 mi- 
lhões. O primeiro time fora do eixo- Rio-São 
Paulo a figurar no ranking é o Inter, quinto co- 
locado, com R$ 392,9 milhões. 

Para alcançar tais cifras, a BDO se baseia 
em dados financeiros; pesquisas com o torce- 
dor; informações de marketing de cada clube 
e dados econômicos e sociais dos brasileiros. 

O técnico Carlos Bianchi comandou treino do 
Boca Juniors visando o jogo pela Copa Libertado- 
res contra o Corinthians. O treinador deve escalar 
a equipe na formação 4-4-1-1 e colocar o ex-co- 
rintiano Martínez no banco de reservas, abrindo 
espaço para Riquelme. 

O comandante Xeneize deve manter as duas 
linhas de quatro utilizadas na vitória por 1 x 0 so- 
bre o Timão em Buenos Aires no jogo de ida, mas 
deve alterar o setor ofensivo. 

O centroavante Nicolás Blandi, autor do gol 
da vitória na Bombonera, segue no comando 
de ataque, mas o ex-corintiano Martínez deixa o 
time titular e abre espaço para a entrada de Juan 
Román Riquelme, mudando o esquema tático de 
4-4-2 para 4-4-1-1. 

O camisa 10 argentino, porém, ainda não 
está confirmado para a partida. O capitão Xenei- 
ze se recupera de uma lesão na coxa esquerda 
sofrida no empate por 0 x 0 com o Belgrano pelo 
Campeonato Argentino no dia 21 de abril. 

No fim de semana, o time hexacampeão da 

Riquelme deve voltarão time do Boca contra o Corinthians 
Copa Libertadores atuou na mesma formação, 
mas com o time reserva. Na derrota por 3 x 0 para 
o San Lorenzo pelo Campeonato Argentino, o jo- 
vem Leandro Paredes, de 18 anos, fez a função 
que pode ser realizada por Riquelme contra o Co- 
rinthians, mas não está relacionado par ao jogo. 

Caso Riquelme atue no Pacaembu na quarta- 
-feira (15), às 22 horas (de Brasília), o Boca Ju- 
niors deve entrar em campo com: Orion; Marin, 
Caruzzo, Burdisso e Clemente Rodríguez; Erbes, 
Somoza, Erviti e Sánchez Mino; Riquelme; Nico- 
lás Blandi. 

Neymar é apontado esportista com 

maior valor comercial do mundo 

Envolvido em rumores sobre possível 
venda para Real Madrid ou Barcelona na pró- 
xima janela de transferências do futebol eu- 
ropeu, o atacante Neymar segue em alta no 
cenário internacional. Em estudo divulgado 
pela revista SportsPRO nesta segunda-feira 
(13), o jogador do Santos manteve a lideran- 
ça do ranking de esportistas com maior valor 
comercial no mundo. O brasileiro foi seguido 
pelo argentino Lionel Messi e pelo golfista 
norte-irlandês Rory Mcllroy . 

Atuando pelo time profissional do clube 
alvinegro desde 2009, ^eymar se tornou 
o primeiro atleta a conseguir se manter no 
topo da lista por dois anos consecutivos. Os 
critérios analisados para a composição do 
ranking são: mercado de origem, carisma, 
disposição para ser comercializado e apelo. 
Em outros anos, o norte-americano LeBron 
James (basquete) e o velocista jamaicano 
Usain Bolt ocuparam a primeira colocação. 

"Classificamos Neymar como atleta de 
maior potencial comercial no último ano e 
não havia motivo para rebaixá-lo. Ele está 
se preparando para ser a principal estrela da 
Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e ainda 
tem uma possível transação para um clube 
de sucesso da Europa. Seu status de grande 
estrela o torna um imã para marcas em uma 
economia emergente no mundo. Ele é tudo 

De olho em promessa, Flu renova 

com Biro Biro por cinco temporadas 

Neymar esteve em campo neste domingo (12) 

que uma empresa quer", analisou o editor- 
-chefe da revista, David Cushnan. 

Outro atleta nacional presente na lista é 
o velocista Alan Fonteles. Detentor de uma 
medalha de ouro e uma de prata nos Jogos 
Paraolímpicos de Londres, o brasileiro se tor- 
nou o primeiro esportista paraolímpico a fa- 
zer parte deste ranking. Na visão da Sports- 
PRO, Fonteles é um competidor com grande 
potencial para os próximos anos. 

Além disso, a lista deste ano bateu recor- 
de no número de mulheres: 14. O principal 
destaque fica por conta do tênis, que incluiu 
Sloane Stephens (Estados Unidos), Victoria 
Azarenka (Bielorrusia), Caroline Wozniacki, 
(Dinamarca), Maria Sharapova (Rússia) e 
Laura Robson (Grã-Bretanha) no ranking. 

Contratado em julho do ano passado por em- 
préstimo de um ano após se destacar no Cam- 
peonato Carioca de juniores pelo Nova Iguaçu, 
o atacante Biro Biro teve seu vínculo com o Flu- 
minense extendido por mais cinco temporadas. 
Seu contrato com o Tricolor se encerrava em ju- 
nho deste ano, mas nas últimas semanas o clu- 
be acertou com o Nova Iguaçu a permanência 
da joia. 

Ficou acertado que o clube da Baixada se- 
guirá detentor de 50% dos direitos econômicos 
do atacante e o Flu será o dono da outra meta- 
de. Além disso, Biro Biro receberá um reajuste 
salarial. 

O jogador embarcou neste domingo com a 
maioria dos atletas do juniores, ainda não inte- 
grados ao profissional, para a Europa, onde os 
garotos farão amistosos pela Hungria, Holanda 
e Suécia. Serão 15 dias no Velho Continente e 
assim que retornar o atacante assinará o novo 
compromisso. 

O presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, 
destacou o bom trabalho feito nas divisões de 
base do clube e se mostrou lisonjeado em ver o 
atacante tendo este reconhecimento no Flumi- 
nense. "É um jogador que merece estar lá. Hu- 
milde e adorado por todos. Nós do Nova Iguaçu 
não escondemos a felicidade de vê-lo saindo-se 
bem em um grande clube como o Fluminense. 
Vale ressaltar que, quando negociamos este 
jogador, sabíamos de seu potencial e que tudo 
daria certo. Isto só mostra que o Nova Iguaçu 
tem uma grande parcela na hora de revelar bons 
jogadores" destacou. 

  —   

Antes de viajar para a Europa, Biro Biro foi 
peça fundamental na vitória sobre o Flamengo 
por 3 a 0, no último sábado, no primeiro jogo da 
final do Campeonato Carioca da categoria, ao 
marcar duas vezes. Antes disso, Biro Biro já vi- 
nha sendo destaque da base do Fluminense e 
atuou em dois jogos pelos profissionais, sendo 
o último diante do Bangu, pela Taça Rio, dando, 
inclusive, passe para o gol de Rafael Sobis. 

No inicio do ano, Biro Biro ficou marcado por 
perder dois pênaltis contra o Cruzeiro, na Copa 
São Paulo de Juniores, que culminou com a 
eliminação precoce do Tricolor na competição. 
Mesmo assim, todo mantiveram o apoio e apos- 
ta no garoto, de 18 anos, e conhecido pela baixa 
estatura - 1,64m. 

A altura do jogador e a cara de menino, inclu- 
sive, fizeram de Biro Biro um dos ídolos da ga- 
rotada das escolinhas do Nova Iguaçu. Pelo me- 
nos foi o que garantiu Jânio Moraes: "O Biro Biro 
é ídolo da torcida nas escolinhas do Nova Igua- 
çu. Por ser pequeno, todos gostam dele. Temos 
muito carinho e ele é uma pessoa extremamente 
carismática. É humilde, sabe das responsabilida- 
des e sabe que tem muito potencial. Todos se 
espelham nele e nós temos muito orgulho". 

Alheio a tudo isso, o jovem não escondeu a 
felicidade de estar defendendo o Fluminense e 
garantiu que ainda quer fazer muita coisa pelos 
profissionais. "Jogar no Fluminense está sendo 
muito bom. Vou continuar trabalhando porque 
acho que vai sair coisa legal lá na frente. Eu evo- 
lui um pouco nesse tempo aqui, mas acho que 
posso crescer ainda mais" disse. 
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