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Santa Haria - RS 

Boa parte das vítimas da tragédia ocorrida na madrugada de domingo, em Santa Maria, 
no Rio Grande do Sul, era formada por jovens, em sua maioria, estudantes. Natana Pe- 
reira Canto (foto), 20 anos. está entre as mais de 230 vítimas fatais do incêndio provoca- 
do por um show pirotécnico durante a apresentação de uma banda, na boate Kiss. Um 
dos artefatos acionado por um dos integrantes do grupo musical atingiu a parte superior 
da casa noturna. O forro, composto por um tipo de espuma e isopor, o que garantia a 
acústica da boate, fez com que as chamas se espalhassem com rapidez, sèm oferecer 
tempo suficiente para as vítimas escaparem em meio à correria e à fumaça preta que 
tomou conta do ambiente. Natana estudava na Faculdade Metodista de Santa Maria. Era 
conhecida por ser uma menina alegre e muito apegada á mãe, que é professora. 

Fome 

POPULAR 

Indenizações 

Os parentes dos mortos e dos feridos no incêndio da boate Kiss, que deixou, no mínimo, 231 mortos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, po- 
dem esperar mais de dez anos para receber indenização dos responsáveis pela tragédia. Segundo o professor de direito civil da Universidade de 
Brasília, Frederico Viegas, esse tipo de processo é complexo e só deve ser concluído quando chegar ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), últi- 
ma instância à qual os envolvidos podem recorrer. "Fatalmente vai terminar no STJ porque as pessoas vão recorrer [das decisões judiciais). É um 
caso extremamente complexo que envolve muitos responsáveis". O professor acredita que, até a solução dos processos, os responsáveis podem 
tentar fazer acordos com os parentes das vítimas. Em casos recentes no Brasil, como as grandes tragédias aéreas, as famílias ainda negociam 
na Justiça a responsabilidade pelas mortes, o valor e a forma de pagamento das indenizações. Para Frederico Viegas, o ideal é que os parentes 
das vítimas da boate Kiss se unam em associações como as que foram formadas no caso dos acidentes que envolveram as empresas TAM e 
Gol. "Buscar uma ação conjunta é mais efetivo nestes casos. Além disto, os custos são menores, compartilhados, e basicamente é o mesmo per- 
fil, o de perda de vidas de estudantes". O advogado acredita que a responsabilidade sobre o incêndio será atribuída a todos os atores. A Justiça 
vai definir como cada um responderá pelas perdas provocadas pelo fogo. "Todos terão uma parcela de responsabilização, mas os proprietários 
da boate e a banda serão os principais [acusados]'. 

Enterros Prisões 
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Mais de 100 enterros de vítimas do incêndio na Boate Kiss foram rea- 
lizados ontem, segunda-feira (28), no Cemitério Ecumênico Municipal 
de Santa Maria. Por todos os lados, o adeus foi marcado por revolta 
e comoção dos parentes e amigos. As histórias são quase sempre de 
jovens na faixa de 20 anos e estudantes da Universidade Federal que 
tinham ido se divertir na casa noturna mais badalada da cidade. Ever- 
ton Revelante, amigo de Silvio Beure, o Silvinho, lamenta a morte do 
jovem. "A gente estava junto em um churrasco e ele decidiu dar uma 
esticadinha na boate. Saiu do churrasco 1h30 e foi para lá. Não devia 
ter ido, devia ter ficado junto com a gente". O rapaz, que gostava de 
piquete e tinha levado amigas para conhecerem o local, morreu cerca 
de meia hora depois, no banheiro da boate, asfixiado com a fumaça 
tóxica do incêndio. A poucos metros do túmulo onde Silvinho era en- 
terrado, o soldado Leonardo de Lima Machado recebia a salva de tiros 
dos companheiros militares. Ele estava se divertindo com a mulher na 
boate quando o incêndio começou. Ele retirou a esposa do local, mas 
voltou para ajudar outras pessoas e não conseguiu mais sair. 

O sócio da boate Kiss, Mauro Hoffmann, se entregou à policia na 
tarde desta segunda-feira (28). Ele chegou por volta das 15h no Io DP 
(Distrito Policial) de Santa Maria (RS) e não falou com a imprensa. Ele 
estava sendo procurado pela polícia. Além dele, foram presos outro 
sócio da boate e dois integrantes da banda que tocava quando o fogo 
começou. Segundo o delegado Sandro Meinerz, um dos responsáveis 
pelo caso, as prisões devem facilitar as investigações. "Três pessoas já 
estão presas temporariamente, já estão na delegacia para prestar es- 
clarecimentos, a fim de viabilizar e facilitar o trabalho da investigação 
que está sendo realizada". Os pedidos de prisão, de caráter tempo- 
rário de cinco dias, foram decretados pelo juiz Regis Adil Bertolin. Ao 
menos 20 pessoas já foram ouvidas na delegacia. Na manhã desta 
segunda-feira, a polícia ainda fazia perícia no local, segundo o delega- 
do, que também disse que o equipamento que fazia imagens internas 
da boate sumiu. 

COLUNA □□ SANCHES 

O QUE A TRAGÉDIA DE SANTA MARIA 
PODE "ENSINAR" PARA IMPERATRIZ 
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O município de 
Santa Maria, no 
Rio Grande do 
Sul, está a 2.771 
quilômetros de 
Imperatriz. Mas 
se a distância 
separa as duas 
cidades, diversos 
pontos as unem 
ou aproximam. 

SEMELHANÇAS 
- Santa Maria foi 
fundada em 1858, 
mesma década 

da fundação de Imperatriz, de 1852. Sua 
população, de 260 mil habitantes, é quase a 
mesma de Imperatriz, com 250 mil. A área 
territorial de Santa Maria é de 1.779 quilôme- 
tros quadrado (km2)I 30% a mais do que a de 
Imperatriz, de 1.367 km2. 

Santa Maria tem a mesma quantidade de 
canais de televisão e, igualmente, o mesmo 
tanto de jornais impressos -- dois. É a cidade 
com o segundo maior número de gente rica do 
estado -- o que se supõe que seja o caso de 
Imperatriz, segunda maior economia mara- 
nhense, embora não haja pesquisa conhecida 
sobre a quantidade de plutocratas imperatri- 
zenses. ("Pluto", em grego, quer dizer "rique- 
za"). 

SEMELHANÇAS (2) - Entre tantas semelhan- 
ças, o que destacadamente aproxima Santa 
Maria a Imperatriz é a natureza de sua econo- 
mia, que torna os dois municípios referências 
regionais. A economia santa-mariense, como 
a imperatrizense, é baseada no setor de Servi- 
ços. Neste setor ambos os municípios detêm 
segmentos de destaque, com relevo para o 
comércio e, bingo!, a prestação de serviços 
educacionais ~ que dá o título de "Cidade 
Cultura" para Santa Maria. 

A PRIMEIRA - É al, exatamente aí que 
Imperatriz mais se aproxima de Santa Maria, 
na condição de cidade que é referência em 
cursos universitários (ou superiores). Santa 
Maria tem pelo menos oito instituições de 
ensino superior, entre elas quatro faculdades, 
um centro universitário e duas universidades 
(uma destas federal, a Universidade Federal 
de Santa Maria, a primeira criada em um mu- 
nicípio de interior no Brasil, em 1960, e hoje 
com cerca de 150 cursos de graduação, pós 
graduação e ensino técnico e tecnológico). 

DO "A" AO "Z" - Do "A" de Administração 
ao "Z" de Zootecnia, Imperatriz tem, estima- 
tivamente. cerca de 70 cursos superiores de 
graduação, pós-graduação e ensino técnico 
e tecnológico, presenciais, semipresenciais e 
não presenciais. Levando-se em conta toda 
a rede de Ensino, incluídas as redes públicas 
municipal e estadual, a rede privada e o Ensi- 
no Superior e técnico e tecnológico, do "pré" 
(infantil) à "pós" (graduação), Imperatriz deve 

Edmilson Sanches 

ter cerca de 100.000 estudantes. 

EVENTOS - Todas as várias redes de ensino 
e quase todos os cursos realizam periodica- 
mente eventos, dos mais tradicionais (como 
as festas de formatura) aos ocasionais (como 
comemorações de datas ou dias, festas de 
aniversários, realização de feiras etc.). A rea- 
lização de cada um desses eventos, em maior 
ou menor grau. carrega um potencial de risco. 

EVENTOS (2) - No caso das festas e even- 
tos de alunos de cursos superiores, elas são 
diversas e para elas — senão por causa 
delas — uma rede de prestação de serviços 
também se forma. São boates, casas notur- 
nas, "discothèques",danceterias, bares, pátios, 
parques de exposições, enfim, um conjunto de 
estabelecimentos disponíveis para atender um 
público consumidor potencial, pois geralmente 
esse público-alvo é formado de pessoas com 
bom, razoável ou algum poder de consumo. 
Esse público é formado de gente que sabe 
que festa é momento mais de hormônios 
que neurônios, que vão "curtir", esbaldar-se 
-- afinal, é festa. É público formado de gente 
legalmente responsável, seres senhores de 
seus atos, jovens geralmente maiores de 18 
anos — tanto que este detalhe está no cartaz 
da festa de sábado/domingo na boate Kiss, 
de Santa Maria, onde, a partir de incêndio 
iniciado às 2h30 da madrugada, morreram 
mais de 230 pessoas em um momento que era 
para ser de alegria, descontração, "curtiçâo" e 
arrecadação de recursos para formatura. 
(CONCLUI-SE AMANHÃ) 

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

- PLAY BOY 
Alguns significados: é um estilo de vida 
ou estereótipo em que o indivíduo não 
possui classe social determinante, sendo 
a maioria de classe média, que mantém 
uma intensa vida social com muitas mu- 
lheres, sem possuir um relacionamento 
fixo. (Play: jogar, se divertir; Boy: moço, 
garoto). O termo foi criado no início da 
década de 50 quando os Estados Unidos 
passavam por grande onda de prospe- 
ridade. Homens filhos de famílias que 
haviam enriquecido começaram a dedi- 
car seu tempo integral a festas, relacio- 
namentos e esbanjar dinheiro. Em 1953 
uma reportagem do New York Times fez 
a primeira referência a eles descrevendo 
como era a vida dos jovens ricos da cida- 
de. A revista Playboy foi criada pensando 
em difundir esse estilo de vida. Nos anos 
60, os playboys eram homens ou jovens 
que, através de herança herdada pelas 
gerações prósperas passadas, viviam 
como em uma grande festa e estavam 
sempre namorando as filhas de outros 
milionários. Utilizavam roupas finas ape- 
nas para a conquista de mulheres e não 
para a vivência do círculo social de elite. 
Ser Playboy era gozar de uma vida de di- 
versão. Eram ricos exclusivamente para 
o prazer material, e não conviviam com 
contatos milionários e nem seguiam as 
regras comportamentais da alta classe 
econômica. No final do século XX, com 
a massificação da cultura pop, um Play- 
boy passou a significar um jovem entre 
a faixa dos 13 aos 25 anos que dirige 
carro, pratica esporte, e é cobiçado pelas 
meninas de seu circulo social. Esse es- 
tereótipo foi reforçado em vários filmes e 
séries de TV como, De Volta pro Futuro e 
Barrados no Baile. No Brasil, o termo ad- 
quiriu um sentido pejorativo, degradante, 
para designar homens bem nascidos e 
exibidos, que não trabalham e esnobam 
outras pessoas. É usado como um este- 
reótipo de insulto, muitas vezes também 
referenciado como Filhinho de Papai 
(pessoas que não trabalham e vivem às 
custas dos pais). 

- PÉSSIMO 
Continua sendo essa a classificação do 
atendimento em uma casa noturna de 
Imperatriz, em avaliação feita pelo públi- 
co freqüentador do estabelecimento. Os 
principais relatos são os de demora da 
chegada do pedido à mesa do solicitante. 
O atendimento dispensado pelos funcio- 
nários também não é aprovado, assim 
como ganha nota zero a demora que ge- 
ralmente a conta leva para sair do caixa 
até a mesa do cliente. Não foi necessário 
pesquisa para isso, basta apenas partici- 
par das rodas de conversas compostas 
por pessoas que, por falta de opção, tei- 
mosia, ou até por gostar do que é ruim, 
escolhem o ambiente bem localizado 
para se reunir com amigos e familiares. 

- VAI E VEM 
Essa é a preocupação de quem mora às 
margens do Rio Tocantins e das autori- 
dades responsáveis pelo monitoramento 
do nível do majestoso na região. Desde a 
construção da Usina Hidrelétrica de Es- 
treito. a pouco mais de 100 km do nosso 
Porto da Balsa, que o período chuvoso 
registra o vai e vem, ou sobe e desce das 
águas. Defesa Çivil em alerta, 3o Gru- 
pamento de Bombeiros Militar também, 
sem falar dos ribeirinhos e até a operado- 
ra do serviço de travessia sobre balsas. 
Os agentes da Defesa Civil 'secam as ca- 
nelas' de tanto se deslocar até o ponto de 
onde observam se a água subiu ou des- 
ceu (Próximo à ponte Dom Afonso). Se 
subiu, mesmo que alguns centímetros, 
perigo. Se no final do dia desceu alguns 
metros, isso não é sinal de segurança, 
pois a qualquer instante pode ser libera- 
do da barragem um volume de água. Os 
técnicos da hidrelétrica dizem que avi- 
sam quando a água vem. mas quem vai 
confiar? Como se não bastasse as idas 
e voltas às margens do rio para verificar 
a situação, os funcionários da Defesa 
Civil de Imperatriz não dormem enquanto 
não fazem a última visita do dia. lá entre 
10h30 e 11h da noite, ao Porto da Balsa. 
Se estiver tudo dentro do 'normal', é tor- 
cer para que o rio não resolva 'invadir' a 
cidade pelo meio da noite. 
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► PROTESTO 

Manifestantes buscam justiça 

'■'"t 

Manifestantes querem resposta do Poder Judiciário pelos crimes 

Carla Dutra 

O sentimento de revolta e indignação 
motivou a união de amigos e familia- 
res de Davison Almeida, 22 anos, e 

Rebecca Cordão, 23. que foram atropelados 
na madrugada de domingo (27), em frente à 
boate ITZ, Centro. Em busca de justiça, de- 
zenas de pessoas se aglomeram na porta do 
Fórum Henrique de La Roque, na tarde desta 
segunda-feira (28), e em seguida foram para 
a frente da Delegacia Regional de Imperatriz. 

Cartazes, carro de som e camisetas de- 
monstravam a real insatisfação dos manifes- 
tantes com o acontecimento. "Nós não quere- 
mos fazer justiça com as próprias mãos. nós 
acreditamos no Poder Judiciário e no Minis- 
tério Público e nós queremos uma coisa mais 
concreta. Ele tem que ser penalizado pelo que 
fez", reivindica Esmeraldo Almeida, pai de Da- 
vison, referindo-se ao suspeito de ter atropela- 
do os jovens, identificado como Gessé Filho. 

A manifestação partiu, principalmente, dos 
amigos das vitimas. De acordo com Esmeral- 
do, a revolta da população não é somente pelo 
acidente com Devison e Rebecca, mas por ou- 
tro acidente que pode ter sido provocado pelo 
mesmo suspeito, em 2008, que terminou com 
a morte de Rogério Alves Júnior, o 'Rogerinho'. 
"Queremos pedir justiça, ele matou um amigo 
nosso. Torcemos para que seja a última vez 
que tenha feito isso na cidade", espera Davi- 
son. uma das vitimas. 

Na manifestação de ontem, o diretor do Fó- 
rum Henrique de La Roque, juiz Aldolfo Pires, 
deu seu parecer em relação ao acontecido e a 
posição do Judiciário. "Estamos esperando a 
posição da polícia, após analisar o pedido de 
busca e apreensão de veículo, de prisão pre- 

ventiva, as provas que já foram apuradas no 
inquérito policial. Na hora que chegar ao Ju- 
diciário, obviamente, terá uma resposta den- 
tro da lei", explica. De acordo com o diretor. 
Gessé Filho foi condenado em 2011 com uma 
pena de dois anos e oitos meses pela morte 
de Rogerinho, além disso, ficou proibido de di- 
rigir por dois anos, prazo esse que ainda não 
acabou. 

Dia do acidente- Conforme o relato de Da- 
vison Almeida, o acidente foi logo depois que 
ele saiu da boate. Antes de atingir as duas ví- 
timas, Gessé teria jogado o carro contra Caio, 
mas não conseguiu atingi-lo. "Me joguei contra 
o capuz do carro de minha amiga e conseguir 
escapar", relata Caio. Foi então que o casal de 
amigos foi atropelado. 

De acordo com Devison, o atentado acon- 
teceu porque uma amiga de infância, conhe- 
cida por Maiara, que estava acompanhada de 
Gessé, foi falar com ele e Caio. "Nossa amiga 
de infância veio falar com a gente, e depois 
não queria ir embora com ele, aí se sentiu 
enciumado. Depois, ficou dentro do carro, 
planejando tudo, acabamos esquecendo ele, 
quando íamos embora, ele veio no carro e nos 
atingiu", a vítima narra o fato. 

Estado de saúde das vítimas- Davison 
sofreu lesões no rosto e na coxa. mas passa 
bem. Rebecca. que não tinha nada a ver com 
a história, teve traumatismo craniano; coágulo 
e edema cerebral e hemorragia. Para conter 
esse sangramento. foi feito inicialmente uma 
neurocirurgia para a drenagem do hematoma. 
Além disso, a jovem ainda fraturou a bacia. 
Segundo Patrícia Porfírio, irmã de Rebecca. 
essa já saiu da UTI, mas está em observação. 
A recuperação da vítima é longa e não corre o 
risco de ficar com seqüelas. 

Três pessoas morrem carbonizadas em 

veículo de funerária 

Antônio Pinheiro 

Uma tragédia aconteceu próximo das 13h 
de domingo (27), na MA125. município de 
Vila Nova dos Martírios. O acidente foi entre 
uma Blazer preta, placa JQF-5796-Goiânia- 
-GO, funerária Pax Eterna e uma carreta 
Volvo verde, placa HVJ-0056-São Benedito- 
-CE. As vítimas foram Raimundo Pereira de 
Sousa, 36 anos. motorista da funerária e os 
irmãos Luzia da Conceição Ribeiro, 34 anos, 
e João Francisco Ribeiro, 19 anos. Os três 
estavam indo para o assentamento Varjâo 
buscar a documentação do esposo de Luzia, 
Aroldo Freire Soares, que tinha sido morto a 
tiros e o corpo estava em Açailandia. 

Segundo testemunha, o acidente foi cau- 
sado por um buraco na pista. O motorista da 
Blazer, ao tentar se desviar, bateu de frente 
com uma carreta que estava carregada de 

Suspeito tinha CNH suspensa 

pela Justiça 

Antônio Pinheiro 

Gesse Leite Filho prestou depoimento 
na noite de domingo (27), acompanhado de 
dois advogados, em seu depoimento negou 
ter atropelado os Davison de Jesus Almeida, 
22 anos, e Rebecca Duarte Cordão, 23. Ele 
declarou que esteve na boate, mas disse que 
saiu em um automóvel Onix da Chevrolet, e 
que o veículo Out Lander Mitsubishi, que se- 
gundo testemunhas ele estava conduzindo, se 
encontra em São Luís. 

Uma decisão da Justiça de 11 de maio 
de 2011, assinada pelo Juiz Delvan Tavares 
Oliveira, pediu a apreensão da CNH de Ges- 
sezinho ao órgão de trânsito do estado do 
Maranhão. Essa ação foi em decorrência do 
acidente que matou Rogério Alves Lima Júnior 
(Rogerinho). em 16 de agosto de 2008. 

Na tarde de ontem (28), outras testemu- 
nhas do acidente estiveram prestando depoi- 
mento na Delegacia Regional de Segurança, 
para a promotora Raquel Chaves e ao delega- 
do Regional, Assis Ramos. Sobre o despacho 
do delegado Andrade, Assis disse que Gessé 

Leite Filho foi indiciado no inquérito por tenta- 
tiva de homicídio, crime doloso, ou seja, quan- 
do há a intenção de matar. Tendo em vista que 
ele é reincidente. Assis disse que o delegado 
tem o prazo de 30 dias para concluir o inquéri- 
to. A partir dai é que ser pedida ou não a prisão 
do acusado. 

O delegado Regional falou que o inquérito 
sobre o acidente será acompanhado pelo Mi- 
nistério Público Estadual, através da promoto- 
ra Raquel Chaves, que fez o pedido, e de As- 
sis Ramos. O delegado Regional já solicitou a 
apreensão dos dois veículos citados por Ges- 
sé Leite Filho. Sobre o Out Lander Mitsubishi 
que ele disse estar em São Luís, foi feita a so- 
licitação ao delegado Estadual do Interior para 
que se faça a apreensão do veículo, além do 
ONIX, que ele afirmou usar no dia do acidente. 

Ontem, quando as testemunha eram ou- 
vidas, um grupo de amigos e familiares das 
vitimas dos dois acidentes que acusam Ges- 
sesinho de ter praticado o crime, estiveram em 
frente à Delegacia Regional de Segurança, 
onde pediam justiça por meio de cartazes. 

Pai relembra acidente que matou 

o filho em 2008 

Pai de 'Rogerinho' participou da manifestação em frente 

Carla Dutra 

Em 16 de agosto de 2008, Rogério 
Alves Júnior, conhecido por "Rogerinho", 
percorria a rua João Lisboa em uma Biz, 
quando foi surpreendido por uma cami- 
nhonete. O rapaz não resistiu e morreu. 
De acordo com o pai da vitima, o condu- 
tor era Gessé Filho e estava alcoolizado 
quando avançou a preferencial. 

"A delegada pediu para que ele fosse 
condenado por dolo eventual, porque ele 
estava bêbado e foi comprovado", explica 
Rogério Alves. No entanto, ele afirma que 
não ocorreu nada do que foi pedido, pois 
Gessé Filho foi condenado a dois anos e 
oito messes por crime culposo, sem inten- 

ao Fórum 

ção de matar. Indignado, o pai da vítima 
conta que foi mudado tudo em relação ao 
incidente para favorecer o acusado. "Mu- 
daram tudo. à noite, a perícia era uma 
coisa, e pela manhã, a perícia já foi outra, 
como por exemplo, mudaram a distância 
que o corpo caiu, isso só uma das coisas 

lembra. 
Rogério Lima revela que houve subor- 

no de autoridade, e os peritos foram os al- 
vos. "A família do acusado pagou propina 
para os peritos que, inclusive, extorquiram 
meu irmão, mas eu fiz ele devolver o di- 
nheiro", admite. Ele lamenta a impunidade: 
"é uma coisa sórdida o que aconteceu, a 
família dele (do acusado) fez de tudo para 
encobrir a situação", reafirma. 

Bando arromba caixas eletrônicos de 

agências bancárias no centro de Imperatriz 

madeira. O choque foi frontal, os três ocupan- 
tes da Blazer ficaram presos nas ferragens 
e. minutos depois, houve uma explosão do 
veículo, deixando todas as vítimas carboniza- 
das. Os três corpos foram trazidos para o IML 
em Imperatriz e, na manhã de segunda-feira 
(28) foram liberados aos familiares. 

Mulher é encontrada morta dentro de 
caixa d^gua 

Familiares encontraram, na manhã de on- 
tem, o corpo de uma mulher dentro de uma 
caixa de água. Segundo a policia, a mulher 
teria provocado a própria morte. A casa onde 
ela foi encontrada fica na rua Duque de Ca- 
xias, n0 1031. bairro Vilinha. Segundo infor- 
mações, a mulher teria enchido a caixa de 
água, colocado a tampa por cima e morrido 
afogada. Este foi o terceiro suicídio registrado 
neste ano em Imperatriz. 

Antônio Pinheiro 

As estruturas das Polícias Militar e Civil 
em Imperatriz não têm intimidado as ações 
dos assaltantes e arrombadores de bancos 
em nossa região. Nos últimos dez dias, três 
agências bancárias em Davinópolis, João Lis- 
boa e, por último, em Imperatriz, foram alvos 
de um bando que, nestas três ações, teriam 
levado aproximadamente R$ 1 milhão. 

Depois da explosão do caixa eletrônico 
do Bradesco em Davinópolis, na sexta, eles 
levaram R$ 600 mil do Banco do Brasil e. no 
domingo, arrebentaram a porta da agência do 
Banco Santander, oportunidade em que foram 
até os caixas eletrônicos e abriram um buraco 
na parte de trás, levando todo o dinheiro. O 
valor não foi revelado, mas segundo um fun- 
cionário, aproximadamente R$ 100 mil são 
colocados em cada caixa em finais de sema- 
na. 

No arrombamento do Banco Santander, 
os ladrões deixaram vários objetos usados. 
Segundo a polícia, a ação dos ladrões teria 
durado mais de três horas. Eles usaram uma 
furadeira para fazer dezenas de furos, até ti- 
rar a parte onde se encontrava o dinheiro. Um 
detalhe que chamou a atenção da polícia foi 
que o alarme não disparou porque os assal- 
tantes colocaram uma xícara por cima, mas o 
curioso é que o alarme fica dentro da agência. 

O arrombamento foi descoberto depois 
que uma funcionária teria ido às 18 horas à 
agência fazer um saque no caixa eletrônico 
e observou três caixas desligados e a porta 
da agência aberta. De imediato, ela comuni- 
cou à polícia, que por sua vez chegou ao local 
e confirmou o arrombamento. Até ontem, as 
Policias Militar e Civil não tinham nenhuma 
informação de quem teria praticado este novo 
tipo de arrombamento em caixas eletrônicos 
na Regional de Imperatriz. 
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ACII lança exposição comemorativa 

Nesta sexta-feira, 01 de fevereiro, a 
Associação Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACII) completa 53 anos de 

fundação. Para comemorar a data, a entidade 
lançará no Palácio do Comércio a exposição 
fotográfica "Memórias ACII; Cotidiano e histó- 
rias do desenvolvimento". 

A mostra apresentará fotografias de mo- 
mentos marcantes da trajetória da ACII, suas 
reivindicações em prol do desenvolvimento da 
cidade e eventos realizados pela instituição. 

Inicialmente, a mostra estará na recepção 
do Palácio do Comércio de Imperatriz. Em se- 

guida, ela percorrerá os shoppings da cidade 
e encerrará sua exibição no aeroporto Renato 
Cortez Moreira. A exposição é aberta ao pú- 
blico. 

História - Fundada em 1o de fevereiro 
de 1960 por um grupo de comerciantes e in- 
dustriais liderado pelo prefeito em exercício, 
Raimundo de Moraes Barros, a Associação 
Comercial de Imperatriz (ACI), como era de- 
nominada na época, surgia para lutar em prol 
do desenvolvimento do comércio e de outras 
categorias ainda sem entidades representati- 
vas. 

Escolas particulares de Imperatriz vào ter 

um dos menores reajustes do país 

As escolas de Imperatriz terão um aumen- 
to na mensalidade, a partir de janeiro de 2013, 
de 7% a 9%, segundo o Sindicato das Escolas 
Particulares de Imperatriz. Um dos menores 
do pais. já que na maioria dos estados o re- 
ajuste vai variar de 10% a 12% e. em alguns, 
podendo chegar até a 15%. 

Entretanto, o reajuste pode pesar nos 
bolsos dos pais. pois o aumento será de 20 
a 30 reais, dependendo do valor das mensali- 
dades. Em Imperatriz, segundo o sindicato, o 
valor médio cobrado na mensalidade é de R$ 
300, podendo variar para mais ou para me- 
nos. 

A comerciante Wilma Maria, que paga es- 
cola particular ao filho, enfatiza que o novo re- 
ajuste vai comprometer seu orçamento. "Um 
aumento desses pode significar pouco, mas 
para os nossos bolsos 20, 30 reais significam 
muito ao final do mês", justifica. 

O reajuste ocorrerá no primeiro semestre 
desse ano seguindo a tabela de custo esta- 
belecido por cada instituição. O aumento está 
dentro do recomendado pela Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 
Particular (Cofenen). 

Em comparação com o reajuste no estado 
e nacionalmente, Imperatriz terá um dos me- 
nores, pois segundo o Sindicato das Escolas 
Particulares do Maranhão, o aumento será de 
8 a 12%. Em Brasília, por exemplo, o acrésci- 
mo pode chegar a 15%, dependendo da ins- 
tituição. 

O acréscimo se deve ao aumento do salá- 
rio mínimo que, em 2013, aumentou em torno 
de 7,9%. Consequentemente, as despesas 
dessas escolas vão aumentar devido aos gas- 
tos com os salários de professores e outros 
funcionários. 

Segundo o presidente do sindicato das 
Escolas Particulares de Imperatriz. Alberto 
Sousa Ribeiro, este percentual foi o sugerido 
pelo Cofenen. "As escolas que estipularem 
percentual maior terão de entrar em acordo 
com o sindicato e apresentarem uma planilha 
aos pais", enfatiza. 

Nesse período, os pais devem ficar aten- 
tos às taxas das escolas observando se estão 
dentro do permitido. A Lei 9.870/1999, que 
dispõe sobre o valor total das anuidades es- 
colares e de faculdades, pode ser encontrada 
na legislação. 

Secretaria de Infraestrutura 

intensifica limpeza de ruas 

ÜS 

Equipes se dividem entre terraplanagem e arrasíão 

O serviço de limpeza das ruas e avenidas 
tem sido intensificado para evitar alagamentos 
em pontos considerados críticos em Impera- 
triz. A garantia é do secretário municipal de 
Infraestrutura (Sinfra), Roberto Vasconcelos 
Alencar. 

O secretário detalhou como tem sido feito 
o trabalho de limpeza por toda a cidade, dis- 
pondo inclusive, de equipes que realizam os 
serviços de micro e macrodrenagem. Como 
exemplo, cita a grota José de Alencar. 

"O município dispõe ainda de duas equipes 
que executam os serviços de terraplanagem e 
oito que realizam a chamada limpeza de arras- 
tão, incluindo a pintura de meios fios", frisou 
ele, que considera de suma importância esse 
serviço que recolhe sacos plásticos, entulhos, 
areia e, ainda, o de roço das margens das cal- 

çadas. 
Segundo ele, o serviço de limpeza de ar- 

rastão é feito de forma terceirizada pela em- 
presa LimpFort, porém fiscalizado pelos agen- 
tes da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
- Sinfra. Embora o município tenha realizado 
regularmente o serviço de limpeza das ruas e 
o recolhimento doméstico do lixo, alguns mo- 
radores resolveram "eleger" locais para depo- 
sitar a céu aberto o lixo. 

"Nós pedimos a colaboração da comunida- 
de para que evitem depositar o lixo em locais 
a céu aberto, evitando assim, a proliferação 
de doenças endêmicas", reitera o secretário, 
que também considera importante o serviço 
promovido pela equipe de paisagismo como 
podagem. roço e limpeza das praças públicas 
de Imperatriz, (por Gil Carvalho) 

Reconhecida como de utilidade pública 
em 16 de abril de 1968, por meio da Lei Mu- 
nicipal N. 02/68, a ACI já se distinguia pelo 
dinamismo de seus líderes e o vigor de sua 
atuação frente ao crescimento do município. 
Durante a gestão de Manoel Ribeiro Soares, 
entre 1960 e 1963, a entidade reivindicou à 
Viaçâo Aérea São Paulo (Vasp) o retorno das 
escalas regulares de voos dessa companhia, 
os quais estavam suspensos. 

Na década de 1970, a ACI se empenhou 
pela implantação do Distrito Industrial de Im- 
peratriz. instalado em meados dos anos 80 no 

povoado Lagoa Verde. E em 1972, diante do 
crescimento das atividades industriais, a juris- 
dição da ACI foi ampliada e a entidade passou 
a ser denominada Associação Comercial e In- 
dustrial de Imperatriz (ACII). 

Outras reivindicações encabeçadas pela 
ACII foram a instalação do Centro de Conven- 
ções em 2003, e a construção da Ponte Dom 
Affonso Felippe Gregory. Ainda, em 2011 a 
entidade contribuiu mais uma vez com o mu- 
nicípio com a produção da obra Perfil Impera- 
triz. O livro traça o perfil socioeconômico de 
Imperatriz e aponta rumos para investimentos. 

Preço das corridas de mototáxis nào 

pode ultrapassar R$ 10,00 

A Setran orienta os mototaxistas trabalharem com uma cópia da tabela em mãos 

O preço das corridas do serviço de moto- 
táxi em Imperatriz não pode passar de R$10. 
É o que determina a tabela que regulamenta o 
preço das corridas na cidade. A tabela foi su- 
gerida pelo próprio Sindicato dos Mototaxistas 
e aprovada pela Câmara Municipal no final do 
mês de novembro de 2012. Os valores podem 
variar de R$ 4 a R$ 7. dependendo da distân- 
cia percorrida. 

Depois das 23 horas, o preço pode sofrer 
um reajuste de até 30%, o que quer dizer que 
a corrida não pode ultrapassar a R$ 10. Para 
entrar em vigor, a medida depende da sanção 
do prefeito Sebastião Madeira, prevista para 
este mês de janeiro. 

A cidade foi dividida em 11 zonas com o 
total de quase 50 bairros que passam a ter os 
preços tabelados. 

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsi- 
to. todos os mototaxistas devem ter uma cópia 
da tabela em mãos. A tabela vai proporcionar 
uma estabilidade de preço e uma considerá- 
vel melhora no serviço de mototáxi na cidade. 
"Com um preço mais acessível, mais pessoas 
vão pegar mototáxi", afirma a estudante An- 
dreia Ribeiro. 

Para o Sindicato dos Mototaxistas, assim 
que a tabela entrar em vigor, as reclamações 
por cobranças abusivas vão diminuir. "Tanto 
vai reduzir o número de denúncias, quanto 
vai aumentar a pontualidade do mototaxista", 
declara o presidente do Sindicato, Francisco 
Alencar. Ainda segundo o presidente Alencar, 
aquele mototaxista que cobrar acima do preço 
tabelado pode sofrer punições como a perda 
do título de mototáxi. 

NOTA DE SOLIDARIEDADE 

Desde o início, acompanhei pelo noticiário as informações sobre a tragé- 
dia ocorrida no município de Santa Maria (RS), na madrugada deste domin- 
go (27). Venho aqui me solidarizar com o povo gaúcho, a quem me coloco à 
disposição no que for necessário. 

A tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul abalou a todos nós, mara- 
nhenses. Estamos profundamente entristecidos com a perda de forma tão 
abrupta desses mais de 200 jovens. Fica aqui também o desejo de que 
Deus dê o conforto necessário às famílias e amigos das vítimas. Estamos 
em oração. 

ROSEANA SARNEY 
Governadora do Maranhão 
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► IMPERATRIZ 

Estudantes posam nuas na internet 

Hyana Reis 

Depois de noticiar o caso "ITZ Escanda- 
loo", o Correio Popular teve acesso a 
fotos de estudantes do ensino funda- 

mental e médio, de escolas de Imperatriz, que 
utilizaram a rede social Facebook para divul- 
gar mais um absurdo. Desta vez, um grupo 
de alunos de escolas particulares criou uma 
página chamada "Peladas ITZ" para que me- 
ninas postassem fotos sem roupas. 

Um estudante que encaminhou a denun- 
cia à nossa redação e não quis se identificar, 
afirma que a página permaneceu poucos dias 
no ar, mas o suficiente para exibir uma quan- 
tidade incrível de fotos de menores de idade 
totalmente ou parcialmente nuas. Nossa re- 
portagem teve acesso a 16 fotos, mas o jovem 
que fez a denúncia afirma ter visto pelo menos 
30. Ele conta que as fotos eram de estudantes 
de escolas particulares de Imperatriz. 

O denunciante também revela que a pá- 
gina já tinha mais de 400 curtidas quando as 
fotos começaram a se espalhar pela internet 
como viral, o que pode ter levado os donos 
a tirá-la do ar. Tarde demais, pois as fotos 
das garotas já circulam principalmente por e- 
-mails, algumas, inclusive, com o nome das 
garotas. 

Crime- O Estatuto da Criança e Adoles- 
cente (ECA), no art. 247 da Lei 8.069/90, diz 
que é proibido "divulgar, total ou parcialmente, 
fotografia de criança ou adolescente envolvi- 
do em ato infracional, ou qualquer ilustração 
que lhe diga respeito ou se refira a atos que 
lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua 
identificação, direta ou indiretamente". O estu- 
dante acredita que os donos da página tam- 
bém são estudantes e menores de idade. De 
acordo com o ECA, a ação é um crime gravís- 
simo, independente da idade de seus autores. 

Mais um escândalo organizado por estudantes de Imperatriz 

A penalidade para isso pode ser uma mul- 
ta de 3 a 20 salários de referência, aplicando- 
-se o dobro em caso de reincidência ou até 
cinco anos de prisão. Aqueles que comparti- 
lharem essas fotos também estão cometendo 

um crime, com pena prevista de três meses a 
um ano de reclusão. 

Informado sobre o caso, o juiz titular da 
Vara da Infância de Imperatriz, Delvan Ta- 
vares, disse que não teve conhecimento das 

postagens. O titular acredita que a publicação 
desta matéria deve, além de chamar a aten- 
ção da Promotoria da Infância e Juventude de 
Imperatriz, alertar os pais sobre os cuidados 
com os filhos quanto ao uso das redes sociais. 

Situação da zona ribeirinha deixa em alerta Defesa Civil de Imperatriz 

Carla Dutra 

A Defesa Civil está em alerta, o volume 
do Rio Tocantins aumenta a cada dia e os ri- 
beirinhos dos bairros da Caema, Beira-Rio, 
Costume e Vila Leandra serão os mais pre- 
judicados com o problema. Na manhã desta 
segunda-feira (28), o nível do rio estava 5,70 
metros acima do normal e duas famílias do 
bairro Costume já deixaram suas residências. 

Os fatores que causam a cheia do Rio To- 
cantins e o aumento da vazão da barragem 
de Estreito são as fortes chuvas na Região 
Tocantina e nos estados do Tocantins e Goi- 
ás. De acordo com Chico Planalto, secretário 
da Defesa Civil, o Rio Araguaia, que fica abai- 

xo do Rio Tocantins, está tendo um desequi- 
líbrio no nível das águas e, com isso, represa 
as águas e torna o percurso do Rio Tocantins 
mais lento. "Ele está matando a velocidade 
da água, e isso vai causando um problema 
maior", explica Chico Planalto. Ele ainda afir- 
ma que, se o rio aumentar mais 80 centíme- 
tros, vão ter casas alagadas. Os primeiros 
bairros a serem prejudicados serão Caema, 
Vila Leandra e Beira-Rio. 

Medidas como, preparação de alojamento 
para estadia das 450 famílias desses bairros 
prejudicados, já estão sendo tomadas. De 
acordo com Chico Planalto, desde a semana 
passada, o Parque de Exposições está sendo 
preparado com precauções como, limpeza e 

organização da parte elétrica. Além dos 14 
servidores da Defesa Civil, Corpo de Bom- 
beiros e 50° Bis, outros órgãos parceiros já 
estão em alerta para possíveis alagamentos 
na zona ribeirinha. 

A equipe do Corpo de Bombeiros também 
está preocupada com a situação dos ribeiri- 
nhos. De acordo com o tenente do Corpo de 
Bombeiros, Israel Aguiar, a situação na zona 
ribeirinha não está tranqüila, por isso, esses 
profissionais já estão de sobreaviso para uma 
possível eventualidade. "A qualquer momento 
pode acontecer uma enchente, então, esta- 
mos preparados", conta, afirmando que sem- 
pre que a hidrelétrica de Estreito solta uma 
quantidade maior de água, eles são avisados. 

Riachos- Outro problema enfrentado pe- 
los imperatrizense nesse período chuvoso 
são alagamentos nos riachos que cortam a 
cidade. "O nível de água dos riachos está. 
também, bem elevado. Nós sabemos que 
toda chuva, dependendo do tamanho, faz 
com que os riachos transbordem". Os mora- 
dores próximos ao Riacho Cacau, Bacuri, do 
Meio, José de Alencar, Capivara e outros cór- 
regos, devem ficar atentos à constante chuva 
na cidade nesse período. "O alerta que dei- 
xo é para que as pessoas tomem cuidado", 
aconselha Chico Planalto, que ainda sugere 
que esses moradores comecem a tomar me- 
didas para possíveis alagamentos em suas 
casas. 

r; 
flfuríliTIPERflfRIz! 

r -ar 
-Ti 

Profissão: salvar vidas 

"Ser bombeiro é uma profissão muito bonita, porque quem realmente gosta de ser um, também gosta de se dedicar a 
ajudar o próximo". 

Hyana Reis 

Ele escolheu apagar incêndios, ajudar em afogamentos, 
desastres, acidentes, e se tornou responsável pela vida de 
pessoas que, em muitas vezes, nem conhece, tudo com or- 
ganização aliada a técnica, calma e muito sangue frio. Seu 
nome é Isael Aguiar, bombeiro Tenente. 

Tudo começou em 2006 quando um colega lhe falou da 
profissão. "Eu estudava matemática na Uema e um cole- 
ga de sala, que já era bombeiro, me avisou que ia ter o 
processo seletivo para a cooperação". Na época, além 
de universitário, Isael trabalhava como policial militar, mas 
confessa que não pensou duas vezes na hora de mudar de 
carreira. "Não estava satisfeito com a profissão". 

Ele afirma que buscava algo mais, que fosse importante 
tanto para ele quanto para os outros. "Escolhi ser bombei- 
ro porque é uma profissão muito bonita, porque quem 
realmente gosta de ser um, também gosta de se dedi- 
car a ajudar o próximo". Isael passou na seleção, fez di- 
versos treinamentos, aprendeu técnicas de salvação e hoje 
comemora quase 7 anos de profissão, totalmente satisfeito, 
"estou muito feliz em ser bombeiro e evitar que outras 
pessoas se firam ou morram". 

Em todo esse tempo como bombeiro, ele conta que sua 

maior dificuldade é ter condições de atender a demanda, 
e confessa que seu maior medo é não conseguir salvar al- 
guém. "O meu maior medo é chegar a uma situação em 
que a capacidade de atendimento não corresponda à 
necessidade do socorro. Porque eu preciso de conheci- 
mento e equipamento". 

Emocionado, o bombeiro conta que uma vez passou por 
essa situação, e este foi o salvamento mais difícil de sua 
carreira. "Ocorreu em Caxias, quando eu trabalhava lá, 
e neste dia não tínhamos um equipamento para cortar 
o metal, e justo neste dia, nós chegamos a um acidente 
em que o motorista ficou preso nas ferragens, e esse 
equipamento era essencial para o seu salvamento". 

Ele diz que precisou improvisar para tentar salvar a 
vida daquele homem. "Nós tivemos que lançar mão de 
meios mais antigos, como o uso de correntes, guincho 
e alavanca de metal. Depois de duas horas sem o equi- 
pamento adequado, conseguimos tirar esse motorista 
com vida, e hoje ele está bem". 

Hoje. Isael alcançou o posto de tenente, e espera ir além, 
"é uma carreira muito promissora, porque as promo- 
ções duram em média 3 anos. O final da carreira é o 
posto de Coronel, e se for da vontade de Deus, eu devo 
estar chegando um dia", mas ele diz que este não é seu 

maior sonho, "eu quero que a cidade tenha mais viatu- 
ras, mais quartéis e reduzir a zero as ocorrências de 
incêndio". 
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Maranhão destina embalagens vazias 

Em 2012, o Sistema Campo Limpo (lo- 
gística reversa de embalagens vazias 
de defensivos agrícolas), formado por 

agricultores, fabricantes - estes representa- 
dos pelo Instituto Nacional de Processamen- 
to de Embalagens Vazias (inpEV)-. canais de 
distribuição e com apoio do poder público, 
encaminhou para o destino ambientalmente 
correto 741 toneladas de embalagens va- 
zias de defensivos agrícolas no Maranhão. A 
quantidade de embalagens retiradas no esta- 
do é maior que a obtida em 2011, representa 
um crescimento de 4%. 

De acordo com o inpEV, em 2012, foram 
retiradas do meio ambiente mais de 37 mil 
toneladas do material em todo o país. Resul- 
tado 9% maior do que o índice obtido no ano 
anterior. 

SOBRE O INPEV - O inpEV — Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens 
Vazias, é uma entidade sem fins lucrativos 
criada pela indústria fabricante de agrotó- 
xicos para realizar a gestão pós-consumo 
das embalagens vazias de seus produtos de 
acordo com a Lei Federal n0 9.974/20 00 e o 
Decreto Federal n0 4.074/20 02. A legislação 
atribui a cada elo da cadeia (agricultores, fa- 
bricantes e canais de distribuição, com apoio 
do poder público) responsabilidades compar- 
tilhadas que possibilitam o funcionamento do 
Sistema Campo Limpo (logística reversa de 
embalagens vazias de agrotóxicos). 

O instituto foi fundado em 14 de dezem- 
bro de 2001 e entrou em funcionamento em 
março de 2002. Atualmente, possui 97 em- 
presas e dez entidades em seu quadro as- 
sociativo. 

COMPARATIVO DE EMBALAGENS DESTINADAS - JAN A DEZ 2011 X 2012 
Estado 2011 2012 e/0 

Maranhão 710 741 4 
Brasil 34.202 37.379 g 

Município de Carolína apresenta projeto de 

turismo em encontro de prefeitos 

Propostas elaboradas em conjunto com a 
Secretaria de Estado do Turismo (Setur) para 
o incremento do setor turístico de Carolina 
foram levadas para discussão pelo prefeito 
Ubiratan Jucá, no Encontro Nacional com 
Prefeitos e Prefeitas, realizado na segunda, 
28 e hoje, terça, 29, em Brasília, no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães. 

O documento que também será encami- 
nhado ao Ministro do Turismo, Gastão Vieira, 
apresenta como pleitos, a sinalização turís- 
tica no município, aceleração da criação da 
rota Chapada-Jalapâo e estudos técnicos 
para incremento da atividade por meio da for- 
matação de novos roteiros. 

Para o secretario de Estado do Turismo. 
Jura Filho, o encontro, em Brasília, possibili- 
tará uma oportunidade para um maior acesso 
dos municípios às políticas federais volta- 
das também ao setor. "Apoiamos os nossos 
municípios turísticos e precisamos, sim, unir 
forças para cada vez mais buscarmos juntos 
ferramentas de desenvolvimento do setor", 
ressaltou. 

De acordo com o prefeito Ubiratan Jucá, 
que estará acompanhado do vice Arney Pi- 
res Noleto e de secretários municipais no 
encontro, que tem como tema "Municípios 
fortes, Brasil sustentável", o objetivo é buscar 
o apoio do Governo Federal no sentido de 
estreitar parcerias e projetos que possibilitem 
a resolução de problemas da região. "Nossa 
cidade é vocacionada ao turismo e, portanto, 
não vamos parar e a determinação é traba- 
lhar para buscar mecanismos para o desen- 
volvimento e promoção da cidade", pontuou o 
prefeito, que está no primeiro mandato. 

O Encontro - O evento, coordenado pela 
Secretaria de Relações Institucionais da Pre- 
sidência da República, vai apresentar progra- 
mas e ações federais que ajudarão no desen- 
volvimento sustentável de cada região. 

Quatro eixos, como: Desenvolvimento So- 
cial, Desenvolvimento Econômico, Desenvol- 
vimento Ambiental e Urbano, e Participação 
Social e Cidadania destacarão as políticas 
dos ministérios e órgãos federais voltados 
aos temas. 

Decisão liminar suspende depoimentos 

do 'Caso Décio Sá' 

~ 
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Trés pessoas de acusação foram ouvidas, antes da decisão liminar (Foto: Dicgo Chavcs/O Estado) 

Uma liminar concedida pelo desembarga- 
dor Raimundo Nonato de Sousa suspendeu 
os depoimentos das testemunhas de acusa- 
ção do 'Caso Décio Sá". As chamadas "oiti- 
vas' foram iniciadas nesta segunda-feira (28), 
no Fórum Desembargador Sarney Costa, no 
bairro Calhau, em São Luís. De acordo com 
informações da Corregedoria Geral de Justiça 
(CGJ-MA), os depoimentos serão retomados 
somente após ser apreciado o mérito da limi- 
nar. 

Até o momento em que houve a decisão do 
desembargador, foram tomados os depoimen- 
tos de três testemunhas: a esposa do jornalis- 
ta, assassinado a tiros, em um bar da Avenida 
Litorânea, orla de São Luís, no dia 23 de abril 
de 2012; e de mais duas mulheres que teriam 
visto o acusado de cometer o crime. Jhonatan 
de Sousa Silva, fugir após o ato. 

A liminar foi solicitada pelo advogado Al- 
denor Rebouças, que atua na defesa do tam- 
bém advogado Ronaldo Henrique dos Santos 
Ribeiro. No habeas corpus, Rebouças alega 

ter sofrido constrangimento ilegal por parte do 
juiz Márcio Brandão, que presidiu as oitivas 
em virtude das férias da magistrada Ariane 
Mendes Pinheiro, titular da Ia Vara do Tribunal 
do Júri. 

O advogado alegou não ter consegui- 
do acesso ao "conteúdo das interceptações 
telefônicas para a confecção da denúncia" 
formulada pelo Ministério Público. Em outro 
trecho do pedido de liminar, o advogado uti- 
liza justamente as férias da titular da 1a Vara 
para suspender as audiências, muito embora 
Márcio Brandão, juiz auxiliar da capital, esteja 
atuando há alguns meses como auxiliar na Ia 

Vara do Tribunal do Júri. 
De todos os acusados, somente dois não 

compareceram à audiência nesta segunda- 
-feira. São eles; Shirliano Graciano de Olivei- 
ra que está foragido e José Raimundo Sales 
Chaves Júnior, conhecido como Júnior Boli- 
nha, que justificou a ausência devido a pro- 
blemas de saúde. Jhonathan de Sousa Silva 
está preso em Campo Grande (MS). 

Pré-Camaval anima espaços Viva 

com diversas atrações 

% 
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Animação de foliões nas ruas da capital 

A folia do Carnaval do Maranhão animou 
os espaços Viva, na noite deste domingo 
(27), com apresentações de manifestações 
populares, bandas, blocos e artistas. A fes- 
ta movimentou moradores dos bairros Anjo 
da Guarda, Fátima, Cidade Operária, Estiva, 
Maiobão, Vila Embratel, Liberdade e João 
Paulo. 

No Viva Liberdade, por exemplo, sete 
atrações animaram a noite e a primeira foi 
o Tambor de Crioula de Leonardo, criado há 
56 anos naquele bairro. O grupo tem no co- 
mando a coreira Cláudia Regina Santos, filha 
do fundador, e no período de Carnaval reúne 
mais de 50 integrantes para se apresentar 
nos pontos de festa. 

"Meu pai faleceu em 2004, mas não dei- 
xamos a tradição morrer, pois ele amava este 
tambor", disse Cláudia Regina Santos. 

A coreira Antônia Maria Conceição, que 
há dois anos dança no grupo, era uma das 
mais animadas, declarou que uma das coi- 
sas que mais gosta é rodopiar na dança. "Já 
estou acostumada e não fico tonta. Essa é 
nossa primeira apresentação na tempora- 
da antes do Carnaval e nossa expectativa é 
grande para a festa", disse. 

Além do Tambor de Crioula de Leonardo, 
se apresentaram os blocos Vagabundos do 
Jegue, Mocidade Independente Os Dragões 
da Madre Deus, os tradicionais Kambalacho 
do Ritmo, Os Gorjeadores e Os Tremendões. 
A cantora Rosa Reis também fez show no lo- 

cal. 
lago Pessoa dos Santos, que comanda 

o bloco Vagabundos du Jegue, fundado na 
Madre Deus, disse que o grupo está com a 
agenda cheia para o Carnaval e que todos 
estão muito animados para a festa. O blo- 
co tem nos vocais Márcio Nogueira. Sérgio 
Wagner e Kim Matos. 

"Nós preparamos um show animado para 
as nossas apresentações, sempre com mui- 
ta irreverência", disse lago Pessoa, que se 
apresenta usando terno e óculos escuros, 
mesma fantasia dos outros membros do gru- 
po. 

No Viva João Paulo, a noite também teve 
gostinho de folia pré-carnavalesca, com a 
apresentação também de sete atrações. A 
abertura foi feita pela tribo de índio Os Tupi- 
nambás. do Anjo da Guarda, seguida do blo- 
co tradicional Os Vampiros e do tambor de 
crioula de Martinha de Icatu. 

Na seqüência, também se apresentaram 
Vagabundos du Jegue, Banda Embala Brasil 
e os blocos alternativos Mexericu e Os Bra- 
sinhas. Geovane Frazão, que canta no bloco 
Os Vampiros, contou que os integrantes do 
bloco estão animados para fazer a festa nos 
bairros, como aconteceu no Viva João Paulo. 

"O Carnaval deste ano promete. A pro- 
gramação está muito boa e, mesmo sem a 
passarela para o desfile dos blocos, estamos 
prontos para animar a festa", declarou Geo- 
vane Frazão. (Secom/Evandro Júnior) 

Convênio vai reforçar trabalho das 
a 

associações de proteção a condenados 

O Grupo de Monitoramento Carcerário do 
Tribunal de Justiça do Maranhão vai celebrar 
convênio com o Estado, por intermédio da Se- 
cretaria Estadual de Justiça e Administração 
Penitenciária (Sejap), para garantir a continui- 
dade do trabalho das Associações de Prote- 
ção e Assistência a Condenados (Apacs). 

"Acreditamos na política de ressocializa- 
ção e no método Apac e vamos formalizar 
novo convênio em reforço ao que vem sendo 
feito pelas associações. Esperamos que ele 
seja ampliado no Estado", ressaltou o coorde- 
nador do Grupo de Monitoramento Carcerário 
do TJMA, desembargador Froz Sobrinho, em 
reunião com o secretário estadual de Justiça e 
Administração Penitenciária, Sérgio Tamer, na 
última sexta-feira. 

No encontro, Tamer apresentou o relatório 
do mapeamento da situação processual e pri- 
sional de 368 detentos reclusos por mais de 
120 dias do Centro de Detenção Provisória 
(CDP), em Pedrinhas. Ele falou do interesse 
da Sejap em reduzir o quantitativo de presos 
provisórios nas unidades prisionais do Estado. 

"Estamos empenhados nessa redução. Por 
meio do levantamento da assistência jurídica 

buscamos garantir aos custodiados tratamen- 
to digno, respeitando seus direitos, observan- 
do os critérios de decisão criminal e propor- 
cionando a integração social ao condenado e 
ao internado, com sentimento de respeito aos 
direitos humanos", afirmou. 

De acordo com o desembargador Froz So- 
brinho, o mapeamento é inédito para o Judici- 
ário maranhense ao trazer dados precisos e 
completos de presos provisórios, sendo uma 
importante ferramenta para dar celeridade aos 
julgamentos de processos. 

"Vamos fazer uma revisão com os juizes 
e discutir a aplicação de medidas cautelares 
para que estes presos possam responder o 
processo em liberdade. O levantamento hu- 
maniza o trabalho da Justiça, pois dá maior 
velocidade ao processo, facilitando a correta 
aplicação da pena", observou. 

Participaram da reunião o secretário ad- 
junto de Justiça e Administração Penitenciária, 
Leonel Carvalho Amorim, a subsecretária da 
pasta, Leopoldina Amélia Barros, e o asses- 
sor do Grupo de Monitoramento Carcerário 
do TJMA. Ariston Apoliano. (Andréa Colins/ 
Ascom/TJMA) 
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MEDITAÇÃO "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." (2 Pedro 5:6.7) 

FEIJOADA 

DO OLIVEIRA 

Diversão e alegria temperaram a deliciosa "Feijoada do Oliveira" que reuniu personalidades 
vips no último sábado, no restaurante Ritz. Confira flashes! 
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Galera animada 

Clea. Grazi, esta colunista e Tatiana 
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Tereza, Clenir. Jurandír Teixeira e Dr. Claumir Simões 

CAMERAS DE SEGURANÇA 

*1 
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Aimportância do sistema de câmeras de segurança, ou circuito fechado 
de TV (CFTV) , instalados em pontos estratégicos é fundamental para 
indústrias, empresas, residências e condomínios, sendo um dos equipamentos 
eletrônicos de segurança mais utilizados na proteção. Esses equipamentos 
permitem que se lenha a visão de locais isolados ou que estejam fora do alcance do 
Porteiro ou mesmo do corpo de Segurança, e tem como uma de suas vantagens 
principais o seu custo x beneficio. 

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

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

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

COM SEGURANÇA NÀO SE BRINCA! 

Alarmes Monitorado 24h Portões Automáticos • Cerca Elétrica 
Circuito Fechado de TV - Cãmera# • Interfone e Fechadura Eletrônica 
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Dr. Paulo de Moura, esta colunista, Edilene Farias e o promofer Hélio de Oliveira 

(99) 3525-7215 / 8154-3237 / 8157-0544 

www. centra/alarme, com. br / centralalarme@hotmaií. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhâo 
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BRAZ FARMA (RUA LUIS DOMINCUES. 1158 - CENTRO) 
F. DO TRABALHADOR DO BRASIL (AV. GETÚLIO VARGAS, 1245 - CENTRO) 

DROGARIA KARAJAS (RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 557 - BOM SUCESSO) 

Tírínhas 
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NAO.O EOWARD 
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BICHO PÃ OOtABA... 

CO MT RA 
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piadas 

Questão de ponto de vista 

O diretor de uma empresa reúne todos os funcionários e mostra um gráfico onde os 
lucros no último ano só haviam caído. 

Depois de falar durante horas, ele disse; 
- Se algum de vocês tiver uma boa idéia para fazer a linha de lucros subir, escreva e 

coloque na caixa de sugestões. Amanhã, teremos uma nova reunião e abriremos a caixa 
para discutir as idéias. 

No dia seguinte, o diretor abre a caixa e vê apenas um papel, nele estava escrito: 
- Vire o gráfico de cabeça pra baixo. 

Conselho de pai 
Dois garotinhos conversavam após sair da escola; 
-Meu pai disse para eu nunca ir na zona, pois poderia ver algo que não deveria 
-E você foi? 
-Fui! 
-E o que você viu? 
-Vi meu pai lá dentro com duas moças sentadas no colo dele!!!! 

wwv/.coquetel comOr/jogos 

CAGA-P/UAVIMí 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

ww* coquetel corn.bf.'iogos 

OMZAbthlHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Catouro, micianíe 
Na hora 
tU no momento Guato 
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Tipo de camisa 

i Serviço do Atendimen- to ao 
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Malhaçâo 
Globo, 17h45 - Raquel se irrita com o som de Lia tocando 
guitarra em casa. Fatinha assume para Vitor que gosta de 
Bruno. Orelha filma o cotidiano de Pilha para seu programa. 
Marcela cuida de Lorenzo enquanto ele não tem onde ficar. 
Raquel impõe regras á casa e Tatá insinua que Lia não obe- 
decerá suas ordens. Vitor assiste à Lia tocando no Mistura- 
ma. Fatinha pede que Pilha a ajude a ficar com Vitor. Vitor 
convida Lia para um passeio de motocicleta e Gil não gosta. 
Gil conta para Lorenzo que Lia saiu com Vitor e o médico se 
preocupa. Lia e Vitor são parados em uma blitz e o rapaz se 
desespera. 

Lado a Lado 
Globo, 18h15 - Berenice tira Caniço da casa de Catarina. 
Etelvina considera Túlio um bom companheiro para Jure- 
ma. Jurema agradece ao padre Olegário por tê-la ajudado 
a sair da cadeia. Elias beija Isabel, que se emociona. Guer- 
ra fica noivo de Celinha, deixando claro para Constância 

□ NOVELAS 

que isso não o faz ser um membro da família Assunção. 
Luciano lembra a Diva de que cresceu sozinho,sem a pre- 
sença da mãe. Laura avisa a Isabel que Albertinho concor- 
dou em encontrá-la no teatro. Zenaide depõe contra Isabel, 
seguindo as orientações de Constância.Laura e Edgar se 
encontram. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Charlo gosta de ver Otávio com ciúmes por 
causa de Zenon. Nieta se desespera com a saída de Dino 
de sua casa. Nando insiste que Juliana explique por que foi 
procurá-lo. Nando se arrepende de investir em Juliana. Ro- 
berta se irrita com Kiko e afirma que ele será responsabiliza- 
do pelos prejuízos que causou. Natália tenta consolar Felipe. 
Otávio desafia Charlo. Nando e Lucilene tentam descobrir 
o que houve na casa de Nieta. Juliana fica penalizada com 
o estado de Carolina.Nando afirma a Ulisses que resolverá 
seu problema com Juliana. Roberta fica perplexa ao desco- 
brir que o seqüestro de Nando foi planejado por Analú. Nan- 

do não deixa Juliana ir embora. Kiko beija Analú. Otávio se 
irrita com a afirmação de Vânia de que ele está com ciúmes 
de Charlo. Charlo flagra Nando e Juliana juntos. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Wanda é presa e Lívia sugere que ela convo- 
que Stenio para defendê-la. Helô fala para Lucimar que Mo- 
rena está envolvida com drogas. Morena comemora a prisão 
de Wanda. Helô discute com Stenio por causa de Wanda. 
Morena pensa em aproveitar a prisão da traficante e con- 
tar a verdade para Helô. Pescoço não deixa Delzuite brigar 
com Vanúbia. Lucimar acusa Morena de estar usando dro- 
gas. Helô pede para fazer um reconhecimento com Wanda. 
Todos participam do casamento de Ayla e Zyah.Farid critica 
Mustafa por ter saído de casa depois de descobrir a mentira 
de Berna. Morena pede para conversar com Helõ.Élcio in- 
siste que Érica não vá embora. Márcia ouve Théo discutindo 
com Morena. Antonia visita Wanda. Berna e Delzuite che- 
gam á delegacia para fazer o reconhecimento. 

HP Áries 21-03/19-04 
Ao formarem ângulos tensos, Lua e Júpiter tra- 
zem dificuldades de comunicação. Cuidado para 
não se enganar em seus julgamentos e deci- 
sões, pois sua imagem pode ser prejudicada. 
Pense bem antes de fazer ou falar alguma coisa! 

ü Touro 20-04/20-05 
Sua sede insaciável por diversões pode compro- 
meter seu orçamento. A tensão Lua-Júpiter inspi- 
ra mais cuidados com suas atitudes e atividades 
sociais. Perceba melhor a si mesma, observe-se 
e torne-se mais autoconsciente! 

U Gêmeos 21-05/21-O6 
Você tende a agir de maneira dominadora com 
as pessoas mais próximas, pois Júpiter passa 
por seu signo e forma quadratura com a Lua em 
sua área familiar. Saiba respeitar os interesses 
de todos, cedendo quando preciso! 

Q-Câncer 22-06/22-07 
Suas idéias são afetadas por emoções mal re- 
solvidas dentro de si mesma. A quadratura Lua- 
-Júpiter, entre suas áreas de comunicação e de 
crise, lhe aconselha a harmonizar sua mente e 
suas emoções antes de se expor! 

Leão 23-07/22-08 
A Lua passa por sua área material e forma qua- 
dratura com Júpiter, indicando que os conflitos 
de interesse criam um afastamento entre você 
e as pessoas mais próximas. Procure ficar mais 
isolada neste momento, preserve-se! 

Virgem 23-08 / 22-09 
Não se precipite em seus julgamentos. A Lua 
entra em seu signo e se tensiona a Júpiter, aler- 
tando que isso pode lhe cegar para as oportuni- 
dades profissionais. Perceba todos os lados da 
situação antes de rejeitar as mudanças! 

Libra 23-09/22-10 
Sua área de crise é tensionada pela quadratura 
que a Lua forma com Júpiter, tornando este mo- 
mento delicado para você lidar com as dificulda- 
des. Evite fazer dramas e procure fazer aquilo 
que lhe é prazeroso. Mantenha a calma! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Suas emoções ficam mais intensas com a ten- 
são de Lua e Júpiter, o que pode prejudicar as 
amizades. Não deixe que sentimentos extremos 
afetem suas relações mais firmes. Foque na sin- 
tonia e procure divertir-se! 

S Sagitário 22-11/21-12 
As pessoas esperam de você algo diferente do 
que está disposta a oferecer em seus relaciona- 
mentos. Lua e Júpiter em quadratura lhe aconse- 
lham a resolver estas questões através do diálo- 
go. Mantenha sua calma! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Contradições íntimas são trazidas à tona pelo 
trânsito da Lua por sua nona casa e pela tensão 
com Júpiter. Que tal ficar mais afastada neste 
momento? Isso lhe poupará de desgastes emo- 
cionais. Prefira ficar mais só! 

Aquário 20-01/18-02 
A busca por prazeres fugazes reflete suas carên- 
cias, e a quadratura que a Lua forma com Júpi- 
ter indica que sua visão distorcida das situações 
pode lhe levar por caminhos arriscados. Tenha 
cuidado, seja mais cautelosa! 

H Peixes 19-02/20-03 
Você se sente pressionada com as demandas 
nas relações pessoais. Lua e Júpiter se tensio- 
nam, deixando você mais individualista ao lidar 
com as pessoas próximas. Entenda que os obje- 
tivos coletivos devem ser prioridade! 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Terça-feira, 29 de janeiro de 2013 09 

"É uma região movimentada onde passa até Unha de ônibus. O asfalto está cedendo e os 
buracos continuam aumentando. Quando chove, a situação piora, a rua vira poça de lama . 
João Paulo, motorista. 
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A voz da comunidade 

Dirigir nas ruas esburacadas é desafio diário 
. . _ • i .i   o cifi 

Welbert Queiroz 

Ruas deformadas, esburacadas e mal 
consertadas é o que se encontra em Impe- 
ratriz após as recorrentes chuvas, como. por 
exemplo, a Avenida Newton Bello, demasia- 
damente deformada no perímetro em que faz 
cruzamento com a Avenida Industrial. Os mo- 
radores alegam que a situação se dá pela má 
qualidade do asfalto. 

A área mais prejudicada é exatamente em 
frente ao cemitério Campo da Saudade. A via 
também é utilizada pelos moradores do bairro 
Ouro Verde e bairros próximos como, Parque 
Independência e São José. 

A dona de casa, Rita Sousa, reclama do 

tráfego perigoso e diz que muitas pessoas 
usam o posto de gasolina na esquina das 
avenidas para burlar o trânsito. "É desse jeito 
al, todo dia é essa loucura. Um dia desses, 
até o sinal estava quebrado, ninguém res- 
peita, muitos atravessam de qualquer jeito 
porque não querem parar em cima da lama", 
comenta a moradora. 

Dirigir nestas ruas torna-se uma atividade 
de risco. Por ser de mão dupla, muitos mo- 
toristas preferem trafegar na contramão a 
passar por dentro dos buracos com seus veí- 
culos. "Muitas vezes, a prefeitura já veio aqui 
resolver essa situação, só que esse asfalto 
pra tapar os buracos não resolve, qualquer 
chuvinha abre eles novamente, eles tapam 
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um e a chuva vem e abre dois. Não vou negar 
que já fui pela contramão para desviar dos 
buracos", denuncia o motorista João Paulo 
que faz uso da via em seu trajeto diário. 

Tapa-buracos- O programa "tapa-bura- 
cos", que visa reestruturar trechos de ruas da 

cidade, minimiza, mas não resolve a situação. 
Os populares sugerem que a medida a ser to- 
mada é a de recapear as vias, ao invés de 
"remendá-las". Os telefones da Secretaria de 
Infraestrutura não foram atendidos para pres- 
tarem esclarecimentos sobre a situação. 

& 

m1 

Sem opções, motoristas enfrentam buracos em avenida de mão dupla 
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Tapar buracos superficialmente parece não resolver a situação 
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Cada chuva deixa a avenida em péssimo estado 
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Venda casada, um casamento imperfeito 
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mais comum no setor financeiro - no Procon-SP foram tivo de as instituiçõesfinanceirasdespontaremquandoo 
registradas 228 reclamações sobre venda casada em 2012, assunto é venda casada sõo as altas metas de vendas dos 
sendo que 118 delas envolviam bancos —. está presente 
nas mais diversas situações do dia a dia. 

Apesar de proibida pelo Código do Consumidor, prática 
acumula denúncias na Justiça e nos Procons 

Karlos Gusthavo Tripeno procurou um banco para con- 
tratar um empréstimo consignado. Para a surpresa do con- 
sumidor. ouviu do funcionário da instituição que, para ter 
acesso ao crédito, seria obrigado a contratar um seguro. 
Porém, além de o produto não interessar, encareceria em 
R$ 600 o valor do financiamento. Ciente de que estava sen- 
do vitima de venda casada, prática proibida pelo Código de 
Defesa do Consumidor (CDC). tentou argumentar com o 
banco. Não adiantou. Indignado e constrangido, desistiu da 
operação e denunciou o caso á Ouvidoria da instituição e á 
seção Defesa do Consumidor do GLOBO. 

Para as entidades de defesa. Tripeno é um exemplo 
de como o cliente deve proceder ao enfrentar essa práti- 
ca proibida, mas que continua a acumular denúncias em 
órgãos de consumidores e ações na Justiça. "O brasileiro 
precisa aprender a boicotar para preservar o seu direito de 
escolha" — opina o assessor chefe do Procon-SP. Renan 
Ferraciolli. 

Prevista no inciso I do artigo 39 do CDC, a venda ca- 
sada é caracterizada por duas diferentes formas ilegais de 
condicionamento. Ou por vincular a venda de bem ou ser- 
viço à compra de outros itens, ou pela imposição de quan- 

Decisão de STJ orienta consumidores - Sanduíches 
que vêm com brinquedo, venda de pacote de turismo atre- 
lada a seguro, cinema que só permite o consumo de pipoca 
e guloseimas compradas na própria conveniência. Todos 
esses casos podem caracterizar venda casada. Nos últi- 
mos anos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu decisão 
favorável ao consumidor em ações movidas por situações 
semelhantes (veja quadro). A jurisprudência do tribunal não 
oferece respostas para todos os casos, mas orienta a es- 
colha do consumidor e pode balizar decisões semelhantes 
em outras instâncias. 

"Já está pacificado no Judiciário o entendimento sobre a 
abusividade da venda casada. As decisões de nossa corte 
superior vêm ao encontro desse consenso. O consumidor 
fica cada dia mais seguro de que seus direitos, quando não 
respeitados, podem ser pleiteados na Justiça com grande 
chance de sucesso" — esclarece o advogado especialista 
em Direito do Consumidor Ronaldo Gotlib. 

bancários: "Com metas de vendas agressivas em relação a 
seguros e contratos de cartões, muitos atendentes de ban- 
cos acabam condicionando baixas taxas de juros em finan- 
ciamentos à contratação de seguros e cartões". 

Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Protes- 
te, ressalta que estar bem informado e saber argumentar 
são fundamentais para o consumidor tentar se livrar de 
uma venda casada. "Se o comércio ou fornecedor de ser- 
viço não dá opção de escolha, quando ele obriga a adquirir 
um pacote sem oferecer os itens separadamente, é venda 
casada", afirma Maria Inês. 

O passo seguinte, complementa Ferraciolli. do Procon- 
-SP, é demonstrar ao fornecedor que ele está errado: "A lei 
está ao lado do consumidor, e todo comércio é obrigado a 
ter um exemplar do Código à disposição. Então, basta, com 
calma, o cliente pegar o CDC e mostrar que o inciso I do 
artigo 39 proíbe a venda casada". 

Se, apesar da argumentação do consumidor, a empresa 
continuar se negando a desvincular um serviço ou produto 
do outro, a recomendação é que o consumidor desista do 
negócio e faça uma denúncia aos órgãos de defesa. 
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Campanha de doação de sangue no Carnaval 
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Doadores de sangue participam da campanha de carnaval do Hemomar (Fotos/Francisco de Paula) 

Com o tema "Na alegria da folia do Car- 
naval salve vidas. Doe sangue!" foi 
aberta oficialmente, nesta segunda- 

-feira (28), a Campanha de Carnaval 2013 
promovida pelo Centro de Hematologia e He- 
moterapia do Maranhão (Hemomar). "Neste 
período de festas carnavalescas, o número 
de doadores tende a cair em até 50%. A cam- 
panha é uma forma de precaução para que 
tenhamos bolsas de sangue suficientes para 
atender as urgências do Carnaval", explicou a 
coordenadora do Departamento de Captação 
de Doadores da Hemomar, Maria do Socorro 
Ferreira. 

A campanha de captação de sangue será 
estendida até o dia 11 de fevereiro, Além da 
coleta no Hemomar, a Unidade Móvel estará 
percorrendo o Socorrâo II, Alumar, o municí- 
pio de Coroatá, Empresa Vale, Segep e Praça 
Deodoro. "Esperamos, mais uma vez, contar 
com a solidariedade e a sensibilidade dos 
maranhenses para que possamos fazer um 
estoque de sangue necessário para suprir a 
necessidade neste período de festa momes- 
ca", reafirmou Maria do Socorro Ferreira. 

Muitos voluntários compareceram neste 
primeiro dia da campanha. Antônio de Jesus 
Reis Filho, 34 anos, mora do Calhau e sem- 
pre faz doações voluntárias no Hemomar. "A 
doação de sangue é uma ato de solidarieda- 
de muito grande porque contribui para salvar 

a vida das pessoas que estão nos leitos de 
hospitais precisando", disse ele. 

Doador há mais de 10 anos, Hélio Fernan- 
do Costa Ferreira fez sua primeira doação 
direcionada a um amigo e depois tornou-se 
voluntário. "Se todos tivessem a consciência 
de ajudar o próximo com ações simples e im- 
portantes como a doação de sangue, o mundo 
seria bem melhor", ressaltou. 

Maria Domingas Araújo, 28 anos. fez sua 
primeira doação nesta segunda-feira direcio- 
nada ao seu pai, que está internado no Hospi- 
tal Presidente Dutra. "Agora vejo a importân- 
cia da doação de sangue para salvar a vida 
das pessoas". 

Para doar sangue 
É imprescindível que o voluntário tenha 

boa saúde, idade entre 16 e 67 anos e pese 
no mínimo 50 kg. No caso dos menores de 18 
anos, é necessário estar acompanhado dos 
pais ou portando um documento de identifica- 
ção oficial e original. 

Além desses pré-requisitos, o voluntário 
não pode ter contraído doença de Chagas, 
Aids, sífilis e hepatite após os 10 anos. Já 
quanto aos doadores que irão repetir o proce- 
dimento, estipula-se um intervalo de dois me- 
ses para os homens e três para as mulheres. 
Em se tratando das gestantes e lactantes, não 
é permitida a doação. (SES/Concita Torres) 

Maranhão registra 6.505 casos 

de Aids em 28 anos 

Foram notificados ao Programa Estadual de 
DTS/Aids do Maranhão (Sinan), 6.505 casos 
de Aids de 1985 até setembro de 2012, sen- 
do 2,328 (36%) mulheres e 4.177 (64%) ho- 
mens. Em ambos os sexos, 75,6% dos casos 
ocorreu em indivíduos na faixa etária de 25 
aos 49 anos. A faixa etária de 13 a 19 anos 
apresenta 10.8% do total de casos. 
Dados da Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) apontam que. dos 217 municípios do 
estado, 182 apresentaram pelo menos um 
caso notificado no ano passado. São Luís, 
Imperatriz, Açailândia, Caxias, Bacabal. 
Codó, Itapecuru Mirim, Santa Inês, Rosário 
e Barra do Corda são os que mais têm regis- 
tros, concentrando 91,1% do total. 
Pesquisas demonstram que as relações 
casuais na população de 15 a 49 anos têm 
apresentado aumento e que 25,3% da popu- 
lação tiveram mais de 10 parceiros no últi- 
mo ano. Em 2012, 14,6% dos jovens tiveram 
mais de cinco parceiros eventuais. No mes- 
mo período, o índice foi proporcionalmente a 
metade (7,2%) entre a população de 24 a 49 
anos de idade. 

Do total de pessoas sexualmente ativas no 
país (78 milhões), 85,5% tiveram relações 
sexuais nos últimos 12 meses. Apesar do 
elevado conhecimento da população sobre 
o uso do preservativo como sendo o método 
mais eficaz para a prevenção ao HIV e outras 
DST, os dados apontam que depois da pri- 
meira relação sexual, o uso da camisinha cai. 
Quanto às categorias de exposição em indi- 
víduos com 13 anos ou mais, a transmissão 
sexual responde por 90,3% das notificações 
em ambos os sexos. No sexo masculino, na 
categoria de exposição sexual, a heterosse- 
xual é responsável pela maior transmissão, 
que é de 53.2%. No sexo feminino a maioria 
dos casos também ocorreu por transmissão 
heterossexual (94,4%). Na categoria de ex- 
posição em menores de 13 anos, em 2011, 
100% dos casos ocorreram por transmissão 
vertical. 
De 1985 a 2011 foram declarados pelo Sinan 
Estadual 2.300 mortes por AIDS no estado. 
Em 2012, 3.600 pessoas realizam tratamento 
com antirretrovirais e 2.600 estão em acom- 
panhamento. 

Grupo especial de agentes penitenciários 

atua na prevenção de distúrbios em presídios 

Agentes do Geop exibem equipamentos de trabalho 

Assim como a Polícia Militar tem o dever fun- 
damental de garantir a segurança da popula- 
ção brasileira, existem aqueles que são res- 
ponsáveis por manter a preservação da ordem 
nas unidades carcerárias do Brasil. Conheci- 
dos como a polícia penal, os agentes peniten- 
ciários têm uma importância essencial dentro 
dos estabelecimentos prisionais: a prevenção 
e controle de pequenos, médios e grandes 
distúrbios. No Maranhão, estes profissionais 
responsáveis pelo desempenho desta árdua 
função são intitulados de Grupo Especial de 
Operações Penitenciárias (Geop). 
Criado pelo Governo do Maranhão, o Geop 
é parte essencial da Secretaria de Estado de 
Justiça e de Administração Penitenciária (Se- 
jap). Semelhante ao trabalho realizado pelo 
Batalhão de Choque da Polícia Militar, os in- 
tegrantes deste grupo são homens treinados 
para agirem em situações que fogem da rotina. 
Formados por 32 pessoas, sendo uma destas 
do sexo feminino, o Geop é considerado a tro- 
pa de elite do sistema carcerário maranhense. 
Escolta dos detentos ás audiências, transfe- 
rências de presos na capital e interior, participa 
da contenção em casos de motins e rebeliões. 
Essas são apenas algumas das atividades 
exercidas pelo Geop. Além disso, estes pro- 
fissionais ainda agem como mediadores em 
caso de conflitos e. também, os mesmos atu- 
am na retirada dos detentos para revista nas 
celas, atividade exercida com freqüência nos 
estabelecimentos. Eles ainda garantem apoio 

na segurança de todos os pavilhões do Com- 
plexo Penitenciário de Pedrinhas. 
Em 2012, o Geop realizou um número expres- 
sivo de atividades em todo o Estado. Foram 
mais de 25 atendimentos por dia, entre trans- 
porte de detentos para audiências, atendimen- 
to hospitalar dos mesmos e transferências, 
sendo 252 escoltas de internos na capital e 51 
transferências no interior. 
Para fazer parte do Geop, os integrantes pas- 
saram por um curso de capacitação ministrado 
pela Força Nacional. No curso, foi repassado 
aos agentes instruções de defesa pessoal, 
escolta, intervenção em motins, utilização do 
uso progressivo da força e de armamento letal 
e não letal. O coordenador do grupo, Ricardo 
Delmar, agente penitenciário de carreira, expli- 
ca que este tipo de treinamento é freqüente e 
serve para testar a preparação física, a prática 
de tiros e a atenção em situações extremas. 
"O fato de termos recebido o curso de escolta 
pela Força Nacional, posso dizer que por meio 
dele podemos garantir um trabalho diferen- 
ciado no transporte de presos no Maranhão", 
destaca o agente. 
O secretário de Estado de Justiça e de Admi- 
nistração Penitenciária, Sérgio Tamer, revela a 
importância e excelência nos trabalhos execu- 
tados pelo Geop. "Um grupo que tem cumprido 
seu papel e foi treinado nos padrões dos ór- 
gãos de segurança mundial, é tido como o gru- 
po de elite da Secretaria de Estado da Justiça 
e da Administração Penitenciária", declara. 

Arquivo Público do Maranhão comemora 

39 anos nesta terça-feira 

Criado em janeiro de 1974, o Arquivo Públi- 
co do Estado do Maranhão (APEM), órgão 
da Secretaria de Estado de Cultura (Secma), 
comemora 39 anos nesta terça-feira (29), às 
17h, com uma programação em sua sede na 
rua de Nazaré, 218 - Centro Histórico de São 
Luís. 
O programa inclui exposição sobre a produ- 
ção bibliográfica do Arquivo Público; Lança- 
mento do "Manual de Conservação e Pre- 
servação de Documentos", elaborado pela 
equipe técnica do APEM; e lançamento do 
novo "Folder Institucional" com informações 
atualizadas sobre o acervo e serviços do Ar- 
quivo Público. 
O APEM funciona, desde 1978, num casa- 
rão de arquitetura colonial do século XVIII, 

de cinco pavimentos. Reúne um acervo com 
documentos (manuscritos, datilografados ou 
impressos) do período colonial até os dias 
atuais. Trabalha com a elaboração de docu- 
mentos e instrumentos para pesquisa e com 
a organização, restauração e preservação do 
seu acervo. 
A diretora do APEM, Conceição Rios, res- 
salta a importância dos instrumentos para a 
pesquisa disponibilizados para orientar o pú- 
blico. "São guias e catálogos dos acervos do 
Arquivo, por meio dos quais o pesquisador 
chega aos documentos originais". 
O Arquivo Público é aberto a visitantes, es- 
tudantes, pesquisadores e interessados de 
segunda a sexta-feira das 8h às 18h. (Mario 
Ferreira /Ascom.Secma) 

Yice-governador Washington Luiz cumpre 

agenda em Brasília 

O vice-govemador Washington Luiz cumpre, 
desde ontem (28), uma intensa agenda em 
Brasília. Acompanhado de prefeitos, vice- 
-prefeitos e secretários municipais, ele tem 
reuniões marcadas com a presidenta Dilma 
Rousseff e representantes dos Ministérios 
das Cidades, Desenvolvimento Social, Edu- 
cação e Saúde. 
O objetivo é apresentar a situação dos mu- 
nicípios, a fim de firmar parcerias e estrei- 
tar o diálogo entre os gestores e o Gover- 
no Federal. "Nosso objetivo é encaminhar 

soluções para os problemas identificados 
nos municípios, viabilizando convênios e re- 
cursos para políticas públicas nas áreas de 
infraestrutura e habitação, desenvolvimento 
social, educação e saúde", destacou o vice- 
-governador. 
A reunião com representantes dos ministé- 
rios e os gestores municipais do Maranhão 
foi realizada às 14h desta segunda-feira, no 
Auditório do Conselho Nacional de Saúde, 
no Prédio Anexo do Ministério da Saúde, na 
capital federal. 
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ECONOMIA 

Analistas voltam a elevar projeção de inflação para o ano 

Analistas e investidores do mercado finan- 
ceiro voltaram a reduzir a estimativa de cres- 
cimento da economia em 2013 e a elevar a 
projeção de inflação no ano. Para o Produto 
Interno Bruto (PIB), a estimativa caiu de 3,19% 
para 3,1%. Já a inflação, medida pelo índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu 
de 5,65% para 5,67%. As expectativas cons- 
tam no boletim Focus divulgado semanalmen- 
te pelo Banco Central (BC). 

A taxa de câmbio, no final de 2013, fica em 
R$ 2,07 e a taxa básica de juros permanece 
no atual patamar de 7,25% ao ano. Os preços 
administrados foram projetados para o período 
em 3,2%. 

Houve uma melhora na estimativa do dé- 
ficit em conta corrente, um dos principais indi- 
cadores das contas externas, que passou de 
USS 63 bilhões para US$ 61,96 bilhões, com o 
saldo da balança estimado em USS 16,75 bi- 
lhões e os investimentos estrangeiros diretos, 
em USS 60 bilhões. (Agência Brasil) 

CULTURA DE SOJA E MILHO CRESCE 
ENQUANTO PRODUÇÃO DE ARROZ, FEI- 
JÃO E TRIGO FICA ESTAGNADA 

As lavouras brasileiras de soja e de milho 
têm registrado avanços sucessivos de produti- 
vidade, a ponto de gerar excedentes para ex- 
portações equivalentes a USS 26,11 bilhões e 
a USS 5,29 bilhões, respectivamente, no ano 
passado, em decorrência, principalmente, da 

queda de safra nos Estados Unidos. 
De acordo com o chefe de Planejamento 

Estratégico do Ministério da Agricultura, Pecu- 
ária e Abastecimento. José Garcia Gasques, 
chama a atenção, porém, o fato de os preços 
internacionais privilegiarem produtos usados, 
em grande parte, como ração animal e na fa- 
bricação do etanol, em detrimento de produtos 
exclusivos para consumo humano como arroz, 
trigo e feijão, cujas culturas estão praticamen- 
te estagnadas. 

Segundo Gasques, o consumo de soja e 
de milho aumentou muito no mercado interna- 
cional, por causa de outras deslinações, além 
do consumo humano, o que explica os preços 
elevados, e isso estimula os produtores rurais 
a expandir as áreas de plantio, ante a perspec- 
tiva de obter maiores ganhos. 

O mesmo não ocorre em relação ao arroz, 
feijão e trigo, que têm preços mais deprimidos 
no mercado mundial, embora haja carência de 
alimentos em algumas regiões como a África, 
Ásia e mesmo a América Latina. Para José 
Garcia Gasques. o Brasil, entretanto, se po- 
siciona como um caso à parte, em virtude de 
ainda dispor de áreas agricultáveis a serem 
exploradas, além dos ganhos de produtividade 
nas lavouras em geral, embora exista limita- 
ção na questão climática do Nordeste. 

Ele lembra, no entanto, que a produção 
nacional de arroz e feijão dá apenas para ga- 
rantir o abastecimento doméstico, enquanto 

a colheita de trigo não atende à metade das 
necessidades de consumo interno, em torno 
de 10,5 milhões de toneladas/ano. Esse déficit 
causou prejuízo de USS 1,832 bilhão ao país 
no ano passado, com importações de 5,740 
milhões de toneladas do produto ao preço mé- 
dio de USS 319 por tonelada. 

Gasques defende uma política "mais dire- 
cionada para o trigo", com investimentos tam- 
bém no Cerrado, além da Região Sul, com o 
objetivo de equilibrar abastecimento interno e 
consumo. No seu entender, o abastecimento 
será mais difícil neste ano, pois a produção 
nacional deve cair para 4,48 milhões de tone- 
ladas, segundo cálculos da Companhia Nacio- 
nal de Abastecimento (Conab). Será a safra 
mais baixa dos últimos cinco anos. devido à 
falta de chuvas na época do plantio, nos esta- 
dos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 

Problemas climáticos também afetaram a 
Argentina, o maior fornecedor de trigo, cuja 
produção deve cair de 13,2 milhões de tonela- 
das, no ano passado, para 10 milhões de tone- 
ladas, de acordo com estimativa do Ministério 
da Agricultura argentino. Os países do Merco- 
sul atendem a 99% das necessidades brasilei- 
ras de trigo e em caso de falta do produto na 
região, o Brasil terá que comprar nos Estados 
Unidos e Canadá, a preços bem mais altos, 
lembra Gasques, até porque haverá quebra 
de safra também na lavoura norte-americana. 
(Agência Brasil) 

EDUCAÇÃO 

Universitários debatem como alavancar a cultura no país 

Durante os oito dias de eventos da União 
Nacional dos Estudantes (UNE) em Pernam- 
buco, os estudantes aproveitaram para am- 
pliar os debates sobre educação e cultura. 
Foram firmadas parcerias com o Ministério da 
Cultura e o Fórum de Pró-Reitores de Exten- 
são das Universidades Públicas Brasileiras 
com o objetivo de fortalecer o papel da cultura 
na educação, principalmente no Circuito Uni- 
versitário de Cultura e Arte (Cuca), núcleos 
formados por estudantes, artistas, produtores 
e outros agentes culturais em todo o Brasil. 

"A cultura é um fator central no desenvolvi- 
mento da sociedade. Cultura e educação são 
complementares", diz o coordenador-geral do 
Cuca da Une, Felipe Redó, ressaltando a pre- 
cariedade do setor cultural no Brasil. A Une 
promoveu o 14° Conselho Nacional de Entida- 
des de Base (Coneb), de 18 a 21 de janeiro, 
e a 8a Bienal de Arte e Cultura, de 22 a 26 de 
janeiro. 

Em 2009, dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) apontaram que 
das 4.976 cidades com menos de 50 mil habi- 
tantes, somente 1.943 cidades (39%) tinham 
pelo menos um tipo de espaço cultural. De 
acordo com o Ministério da Cultura, em 2012, 
5.510 cidades do pais (99% do total) têm pelo 
menos uma biblioteca pública (municipal, es- 
tadual ou comunitária). Em uma cartilha, o 
Ministério ressalta, no entanto, que "hoje mui- 
tas bibliotecas públicas e museus existentes 
no Brasil apresentam condições precárias e 
precisam ser modernizados em todos os sen- 
tidos". 

Para ajudar na promoção da cultura, uma 
das metas dos estudantes é transformar os 
Cucas, atualmente são cerca de 30 no país. 
em projetos de extensão universitária. Alguns 

já conquistaram esse patamar. Desta forma, 
explica Redó, é possível associar a promoção 
da cultura à pesquisa acadêmica, além de 
promover atividades com a comunidade e ter 
direito a bolsas estudantis. 

A aluna de geografia da Universidade Es- 
tadual do Ceará, Bárbara Sampaio, faz parte 
do Cuca de Fortaleza. Lá. o centro acaba de 
ser reconhecido como projeto de extensão. 
Para isso. é preciso ter um professor orienta- 
dor. O Cuca já promoveu seminários e instituiu 
o Trote Literário na universidade - quando os 
calouros devem entregar um livro ao Cuca que 
é doado para uma biblioteca pública. "Uma 
vez nos vestimos de personagens de grandes 
obras para divulgar o Trote Literário. São ati- 
vidades que chamam atenção e promovem a 
cultura", contou. 

Em 2005, o Cuca passou a ser Ponto de 
Cultura - local de promoção cultural reconhe- 
cido pelo governo federal e com apoio do Pro- 
grama Cultura Viva, que prevê convênios com 
governos estaduais, municipais e o Distrito 
Federal para promover a cultura no território 
nacional. Atualmente, tramita no Congresso 
Nacional Projeto de Lei n0 757, de 2011, que 
prevê a institucionalização do Cultura Viva e o 
torna política de Estado. 

Após reunião com os estudantes, a secre- 
tária executiva do Ministério, Jeanine Pires, 
disse que a parceria com os universitários é 
importante para alavancar a cultura. "A univer- 
sidade pode ser uma grande parceira não só 
na produção de conhecimento, mas na forma- 
ção de especialistas. Isso pode se tornar algo 
maior que vá além dos muros das universida- 
des". (Agência Brasil) 

Brasileiro deve gastar R$ 75 bilhões 

com educação em 2013, diz estudo 
Os brasileiros deverão gastar RS 75 bi- 

lhões neste ano com educação, valor 5,6% 
maior (já descontada a inflação) que o regis- 
trado em 2012, aponta pesquisa divulgada 
nesta segunda-feira (28) pelo instituto Data 
Popular. Em 2012, os gastos foram de RS 62,8 
bilhões. 

De acordo com a pesquisa, quanto maior a 
renda, mais se gasta proporcionalmente com 
matrículas e mensalidades do que com livros 
e material escolar. Os gastos com matrículas 
e mensalidade correspondem a 81% do total 
(RS 60,5 bilhões), e os outros 19% (RS 14,5 
bilhões) são referentes a gastos com material 
escolar. 

Segundo o estudo, as famílias de classe 
alta são maioria nos gastos com matrícula e 
mensalidade (65%), e nos gastos com mate- 
rial escolar (49%). 

"A percepção de que o ensino público vem 
piorando, somada a priorização da educação 
dos filhos, leva os pais a investirem tudo o 
quanto podem na educação dos filhos", ex- 
plica Renato Meirelles, sócio diretor do Data 
Popular. 

Na distribuição regional dos gastos por 
educação, segundo o estudo, o Sudeste apa- 
rece em primeiro lugar com 53% dos gastos, 
seguido por Nordeste (18%), Sul (15%), Cen- 
tro-Oeste (9%) e Norte (5%). 

Veja a previsão de gastos com educação 
Classe baixa 3% 11% 
Classe média 32% 40% 
Classe alta 65% 49% 
Total de gastos R$ 60,5 bi R$14,5 bi 

Fonte: instituto Data Popular 

Serviço de TV por assinatura ultrapassa 16 milhões de clientes 

O Brasil chegou ao final do ano passado 
com 16,2 milhões de domicílios com o serviço 
de TV por assinatura. Durante todo o ano de 
2012, foram registradas 3,4 milhões de novas 
assinaturas, o que representou um crescimen- 
to de 27%, de acordo com a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel). 

Considerando o número médio de 3,3 pes- 
soas por domicilio, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
os serviços de TV paga são distribuídos para 

aproximadamente 53,4 milhões de brasileiros 
e estão presentes em 27,2% das residências 
do país. O Distrito Federal é a unidade da Fe- 
deração com maior penetração do serviço, 
com 49,7% das residências atendidas. Em se- 
guida. aparece São Paulo, com 47,4% e o Rio 
de Janeiro, com 42,6%. 

O serviço prestado via satélite chegou ao 
final do ano com 60,8% da base de assinan- 
tes, e o serviço a cabo alcançou 38,3% dos 
assinantes. (Agência Brasil) 
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HANSENÍASE: DEMORA 

NA MANIFESTAÇÃO DE 

SINTOMAS PODE ATRASAR 

INÍCIO DO TRATAMENTO 

A hanseníase é uma doença curá- 
vel, mas o inicio do tratamento pode de- 
morar porque a manifestação dos pri- 
meiros sintomas acontece de 2 anos a 
5 anos após o contágio. Neste domingo 
(27), Dia Mundial de Combate á Han- 
seníase, o dermatologista e professor 
da Faculdade de Medicina de Botucatu, 
Joel Lastoria, ressalta que o ideal seria 
tratar a doença antes de surgirem as 
manifestações clínicas, na fase em que 
ainda não ocorre a transmissão. 

Lastoria, que também coordena o 
Departamento de Hanseniase da So- 
ciedade Brasileira de Dermatologia, 
explica que exame PGL1 pode indicar a 
doença antes de qualquer sintoma, em- 
bora sem confirmação. Relativamente 
simples, o exame por enquanto só exis- 
te em hospitais de referência. Segundo 
ele, o PGL1 poderia ser feito nas pesso- 
as próximas daquelas com diagnóstico 
já confirmado, o que agilizaria o trata- 
mento em caso de resultado positivo. 
"[Nesse estágio, a pessoa] não trans- 
mite a doença, o que significa controle 
total da mesma. Seria realmente o ide- 
al", diz o especialista. 

A hanseniase é uma doença infec- 
ciosa que atinge a pele e os nervos, 
afetando braços, mãos, pernas, pés, 
rosto, orelhas, olhos e nariz, podendo 
causar deformações visíveis em casos 
mais graves. A transmissão acontece 
com a convivência próxima e prolonga- 
da. Os bacilos são eliminados pela pes- 
soa doente, principalmente por meio da 
respiração. "Felizmente, a maioria das 
pessoas possui resistência ao micro- 
-organismo e não adoece, ou o faz de 
forma mais benigna, mantendo a doen- 
ça de forma localizada, e não a transmi- 
tem", ressalta Lastoria. 

Os sintomas mais comuns são man- 
chas brancas, vermelhas ou marrons 
em qualquer parte do corpo, com alte- 
ração da sensibilidade, caroços, algu- 
mas vezes avermelhados e doloridos, 
perda de sensibilidade ao calor, à dor 
e ao tato, febre, edemas e dores nas 
juntas. 

O tratamento da hanseníase pode 
durar de seis meses a um ano e é ofe- 
recido pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). De acordo com Jarbas Barbosa, 
secretário de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, o Brasil registra 
1,54 caso da doença para cada grupo 
de 10 mil habitantes. 

"Se reduzirmos a prevalência da 
hanseníase para menos de um caso 
para cada grupo de 10 mil habitantes, 
podemos considerar essa doença eli- 
minada como problema de saúde pú- 
blica" explica Barbosa, acrescentando 
que esse índice já foi alcançado nas 
regiões Sul e Sudeste. 

Em 2012, foram detectados quase 
29 mil casos novos de hanseniase no 
pais, dos quais 1.936 em menores de 
15 anos. Barbosa explica que a orienta- 
ção dada às equipes do Programa Saú- 
de na Família é examinar os familiares 
destes menores diagnosticados com 
a doença. "Se tem uma criança com 
hanseníase, provavelmente tem algum 
familiar com a doença ainda não identi- 
ficada. já que quando a pessoa é iden- 
tificada e começa o tratamento ela para 
de transmitir quase imediatamente". 

Dados de 2011 do Ministério da 
Saúde mostram que a Região Centro- 
-Oeste é a que registra maior número 
de pessoas diagnosticadas, com 3,75 
casos de hanseníase para cada grupo 
de 10 mil habitantes, seguida pela Re- 
gião Norte, com 3,49 casos para 10 mil 
habitantes. 

Mato Grosso é o estado com maior 
incidência, registrando 7,71 casos para 
cada 10 mil habitantes, seguido pelo 
Tocantins, com 5,47 casos por 10 mil 
habitantes. O Rio Grande do Sul apre- 
senta a menor taxa, registrando 0,12 
caso da doença por 10 mil habitantes. 
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Cavalo vence com três gols de Líndoval 

TJõgõrcãflzãdõnõ intimo domingo foi positivo para Impera 
Com três gols do "Pezinho de Ouro", 

Lindoval e um de Everton, o Impera- 
triz venceu o Botafogo, por 4 x 1, jogo- 

-treino realizado na manhã do último domin- 
go (27), no CT Maranhão do Sul. 

O técnico Celinho alterou o esquema tá- 
tico da equipe em relação ao primeiro jogo- 
-treino. Contra o Botafogo ele começou no 
esquema 4-5-1, com Cláudio André sendo 
o único atacante e Rúbens e Danilo como 
meias de chegada. Celinho disse que gostou 
da movimentação e a alteração foi uma ques- 
tão de observação. 

Além do esquema, o técnico do Impera- 
triz também fez algumas mudanças de pe- 
ças. Cadinhos apareceu na zaga, no lugar de 
Gleisson; Gegê ocupou a vaga de Ivan e o 
atacante, Toninho, autor de 3 gols no primei- 
ro jogo-treino, foi poupado. 

Os gols só saíram no 2o tempo. Lindoval, 
que já tinha entrado no 1o tempo, no lugar de 
Gualberto, que machucou o punho, abriu o 

placar aos 10' do 2o tempo; o Botafogo che- 
gou a empatar o jogo. Aos 20 minutos, de 
pênalti, que ele mesmo sofreu, Lindoval fez 
2x1. Everton. que substituiu Cláudio André, 
aumentou para 3x1, aos 35 minutos e Lindo- 
val, aos 39, fechou o placar. Ao fim da ativi- 
dade, Lindoval disse que foi sua melhor atu- 
ação após o problema que teve de coração. 
O atacante chegou até a brincar, pedindo a 
música, "esse cara sou eu", do Rei Roberto 
Carlos, por ter feito três gols no domingo. 

O time que começou o segundo jogo- 
-treino do ano, formou com Alberto; Ricardo 
Feltre (Bruno Bacabal), Nilson Paraíba, Car- 
linhos (Gleisson) e Édson; Gegê (Formosa). 
Gualberto (Lindoval), Arcinho (Ivan), Rúbens 
(Keulson) e Danilo; Cláudio André (Everton). 

O Imperatriz estreia no Campeonato 
Maranhense dia 17 de fevereiro, contra o 
Sampaio, em São Luís, no estádio municipal 
Nhozinho Santos. (Com informações Carloto 
Júnior) 

Santos pensa em reabilitar Imperador 

Acredite se quiser, estou sabendo que a cú- 
pula diretiva do Santos se reuniu na Baixada 
para discutir a possibilidade de contratar o 
ex-atacante Adriano Imperador. Pode pare- 
cer piada, mas os caras planejam utilizar a 
experiência do técnico Muricy Ramalho para 
reabilitá-lo. Vale lembrar que os dois já tra- 
balharam juntos no São Paulo em 2008. Na 
ocasião, mais jovem e magro, o jogador ren- 
deu bem. sendo um dos principais jogadores 
da equipe tricolor no primeiro semestre. 
O duro é acreditar que essa tentativa possa 
dar certo. Afinal, desde o título do Brasileirâo 
com o Flamengo em 2009 (ano em que ele 
jogou demais apesar dos problemas extra- 
-campo) ele não conseguiu mais render. Se- 
quer encaixar uma boa seqüência de jogos. 
Foi um fiasco na Roma. Corinthians e Fla- 

mengo. Aliás, essa terceira passagem dele 
pela Gávea foi um tremendo papelão. Nem 
entrou em campo em uma partida oficial. 
Acredito muito no potencial do Muricy. Mas 
é difícil apostar as fichas em um sujeito tão 
descomprometido com a vida como o Adria- 
no. Isso mesmo! Não é só com a profissão. 
Ele parece não se importar muito com a vida 
que leva. E se antes eu falava o famoso 'E 
SE O ADRIANO JOGAR... E SE ELE TIVER 
BEM FISICAMENTE", agora não acredito em 
mais nada disso. Ou seja, se essa resenha 
dos cartolas encaminhar e o Santos contra- 
tá-lo, tem tudo para jogar um baita dinheiro 
fora. Quer dizer, as cláusulas contratuais 
podem até evitar esse desperdício financei- 
ro. Mas a paciência, os caras vão gastar. E 
muito! 

Inter de Milão irá negociar com o 

Corinthians por Paulinho 

O Inter de Milão investirá forte por Pauli- 
nho. Prova disso é a viagem do diretor Marco 
Branca ao Brasil para negociar diretamente 
com o Corinthians. Quem confirmou a infor- 
mação foi o próprio presidente Nerazzurro. 
Massimo Moratti. 

- Branca eltá agora no Brasil e veremos 
como essa missão seguirá e se há condi- 
ções de contratá-lo. Ainda é cedo no Brasil e 
vai levar tempo para ter novidades - disse o 
mandatário por volta da hora do almoço des- 
ta segunda-feira (28). 

Depois, Moratti deu a entender que a 
transferência é possível de ser completada. 

- Negócios são realizados se as condi- 
ções estão lá para serem concluídas. Como 
as coisas estão, pelo que eu sei, a compra 
de Paulinho pode ser possível. Mas se essas 
condições mudarem, então não. 

Dinheiro, ao que parece, já não será um 
grande obstáculo. O clube italiano pretende 
utilizar boa parte do montante das vendas 
de Wesley Sneijder ao Galatasaray e Phili- 
ppe Coutinho, praticamente confirmado no 
Liverpool. O holandês custou € 7,5 milhões 
(R$ 20 milhões), enquanto o brasileiro deve- 
rá ser negociado por € 12 milhões (R$ 32,7 
milhões). O presidente, porém, diz que não 

aceitou a proposta pelo ex-jogador do Vasco 
por dinheiro. 

- Vender Coutinho foi por uma razão, e 
não com a idéia de converter em dinheiro, 
mas porque, olhando pela forma como as 
coisas se desenvolveram recentemente, te- 
mos uma necessidade maior em diferentes 
áreas. 

De acordo com o jornal "La Gazzetta 
dello Sport", Paulinho poderia ser adquiri- 
do por € 17,5 milhões (R$ 47.7 milhões). A 
questão, no entanto, seria sobre o período 
em que o volante brasileiro se juntaria ao In- 
ternazionale. Como defende o titulo da Liber- 
tadores, há chances de o Corinthians exigir a 
permanência do camisa 8 até o meio do ano, 
o que poderia dificultar o time italiano na sua 
caminhada de volta à Liga dos Campeões - é 
o atual quarto colocado, três pontos atrás do 
Lazio. 

O Corinthians, no entanto, não confirmou 
a reunião, muito embora tenha admitido que 
o interesse do clube italiano é "público". O di- 
retor de futebol Roberto de Andrade afirmou 
que "a possível vinda deles (Inter de Milão) 
não quer dizer que haverá negócio". A inten- 
ção é falar sobre a venda de Paulinho ape- 
nas para julho. 

Atleta de Imperatriz vai competir em Las Yegas 

Evandro Silva, de 27 anos, é o atleta de 
Imperatriz que se prepara para participar do 
"Us Open Las Vegas", o campeonato mundial 
aberto de Taekwondo, realizado este ano dos 
dias 19 a 23 de fevereiro na cidade de La Ve- 
gas. nos Estados Unidos. 

Evandro será o único lutador maranhense 
a participar do evento. Ano passado, ele ficou 
em quinto lugar na categoria até 58 quilos; 
havia sessenta e seis inscritos concorrendo 
nessa mesma categoria. 

Integrante da Seleção Brasileira de Ta- 
ekwondo, e estando na posição 14° no 
ranking nacional. Evandro diz que: "A expec- 
tativa é muito grande de ir pela segunda vez, 
participar desta competição, agora com mais 
experiência e sem lesões. E com certeza eu 
quero trazer uma medalha para Imperatriz. É 
uma competição com grandes atletas, mas o 
que importa é que você treinou". 

PREPARAÇÃO FÍSICA 
Ele treina seis horas por dia, três horas na 

parte da manhã e mais três horas na parte da 
tarde. Para Evandro, o maior desafio na com- 
petição será o frio. Para se adaptar ao clima 
de Las Vegas, o atleta treinará em uma sala 
com uma central de ar. A idéia foi do treinador 
e fisioterapeuta Carlos Eduardo, que analisa 
a agilidade, a força e a resistência do lutador, 
buscando melhorar o desempenho físico do 
atleta. 

Há dois anos acompanhando Evandro, 
Carlos Eduardo trabalha também a parte res- 
piratória, cardiovascular e a prevenção de le- 
sões, os quais podem prejudicar o equilíbrio 
do atleta. Como Carlos atesta: "A gente usa a 
parte técnica da luta associada à parte fisiote- 

Evandro Silva na competição Us Open Las Vegas em 2012 

rapeuta para desenvolver as habilidades dele. 
Então, a gente só vai melhorar a condição 
física, os chutes, os giros, a força muscular. 
Observo a luta e. por meio dos exercícios que 
passo, ele vai melhorar o seu desempenho". 

TAEKWONDO 
A arte marcial Taekwondo tem origem na 

região onde hoje estão os países Coréia do 
Norte e Coréia do Sul, sendo praticado há 
mais de 2.000 anos. O termo Taekwondo sig- 
nifica: "tae"= perna; "kwon"= punho e "do"= 
caminho. Os mestres do esporte caracteri- 
zam-no como "o caminho dos pés e das mãos 
através da mente". 

Esporte de muita explosão, o Taewkwon- 
do admite em seus golpes tanto chutes como 
socos, apesar de a maioria dos golpes serem 
avaliados pelos chutes. Os atletas usam pro- 
teções na cabeça, no tórax, na região genital 
e nas pernas. O nome da vestimenta branca 
é dobok. Cada luta é disputada em três roun- 
ds de dois minutos e a área de luta é de oito 
metros de comprimento por oito metros de 
largura. 
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TOCANTINS SHOPPING 
FONE: (99) 3525-7238 
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