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Pena de morte 

J | i llg ii A britânica condenada à morte por tráfico de drogas em Bali despencou em uma 
ipi 11 depressão profunda, o que a deixou incapaz de comer ou dormir, ela, então, defi- 

' fbr k nha em sua cela lotada- d'sse seu advogado. Lindsay Sandiford, 56, está "devas*—" 
j . j k,. ^ 1 i ^ tada e totalmente retraída, desde que um colegial de juizes condenou-a à morte 
£ f mÊÊÊ ^ Bi . ^ ^ pp por fuzilamento por tentar contrabandear quase 5 kg de cocaína no valor de R$ 

' lm mÊÊMtÊÊWsm 5 milhões, através do aeroporto de Denpasar, no ano passado. "Ela está abalada 4 I ^^3 psicologicamente com o veredicto", disse o advogado, que admitiu que ela também 
.jÊáÊ PenTianeceu em esfado de choque com a sentença de morte, porque o Ministério 

- Público tinha pedido uma pena de prisão de'apenas'15 anos. Ela recusou uma 
refeição de mingau na prisão e passou a maior parte do tempo, desde o veredito, deitada em um colchonete no chão no Bloco W - seção das 
mulheres - da Prisão Kerobokan . O advogado disse que. embora a Sandiford soubesse que a quantidade de cocaína que ela tentou contra- 
bandear para o pais a levou a pena de morte, ela havia passado as últimas semanas se sentindo relativamente contente porque achava que ia 
cumprir pena de prisão e não enfrentar um pelotão de fuzilamento. 

Acidente na academia Professora 

i 555' 

POPULAR 

Um adolescente de 15 anos morreu após uma aula de muay thai nesta 
terça-feira (22), no bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, em 
Belo Horizonte. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendi- 
mento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com a Polícia Civil, o 
jovem almoçou e foi treinar em seguida. Depois disso, ele passou mal, 
parou de lutar e sentou-se em um canto da academia. O adolescen- 
te desmaiou e acabou aspirando o próprio vômito. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, o jovem foi levado para o Hospital das 
Clinicas, na capital mineira, com suspeita de acidente vascular cere- 
bral (AVC), e em coma. Segundo a unidade de saúde, a vítima chegou 
em estado grave e entubada. O quadro do adolescente evoluiu para 
várias paradas cardíacas e ele não resistiu. A morte foi constatada às 
23h59 desta terça-feira (22). 

Apanhou de 

prostitutas 

Cansado de não ter a quem amar, 
um zimbabuano não identificado, 
que ganha a vida como vendedor 
ambulante, resolveu apelar para a 
profissão mais antiga do mundo. 
Ele contratou um grupo de prosti- 
tutas para ter com quem se divertir.j 
O rapaz ficou tão feliz, empolgado 
e soltinho com elas que acabou 
se soltando demais! Depois de ter 
feito cocô no meio do ato sexu- 
al, as prostitutas ficaram irritadas e acabaram batendo no homem e 
roubando seu dinheiro, Ele foi parar na delegacia, onde confessou 
suas porcarias e foi obrigado a limpar toda a sujeira que fez. O homem 
ainda conseguiu escalar os muros da delegacia e fugiu. Um cara com 
o intestino tão solto jamais poderia ficar preso, né? 

incentiva sexo 

Uma decisão da Secretaria 
de Educação do Reino Unido, 
tomada esta semana, impediu 
uma professora de religião de 
dar aulas por um período de 
cinco anos. Catherine Rey- 
nolds já havia sido expulsa 
da escola que lecionava, 
em 2011, após incentivar os 
alunos a fazer sexo antes do 
casamento. Ela ainda teria 
mostrado as tatuagens que 
possui nas costas e nas coxas j 
para os adolescentes em sala 
de aula. As informações são 
do Daily Mail. A decisão de 
afastar a professora foi toma- 
da após investigação apontar 
que ela utilizava seu perfil no 
Facebook para criticar os pais 
dos alunos. Depois de uma 
reunião com os familiares na 
escola, ela classificou os pais 
como "retardados" na rede 
social. A Secretaria de Educação classificou as atitudes da educado- 
ra como "inaceitáveis" e disse que. ao contrário de ensinar sobre os 
valores cristãos e de outras religiões, ela recomendava aos estudantes 
que "fizessem sexo o tempo todo" e que não se casassem. O relató- 
rio afirma, ainda, que ela costumava mostrar as suas tatuagens aos 
estudantes e exibia "vídeos inapropriados" em sala de aula. Graduada 
na Universidade de Manchester, Catherine Reynolds começou a dar 
aulas para o secundário em 2008. Em entrevista ao Daily Mail, a mãe 
da professora, Debbie, disse que ela ficou "arrasada" com a decisão e 
que o relatório da secretaria levou em conta apenas um lado. 
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COLUNA DO SANCHES 

VIOLÊNCIA COVARDE 

£ 

A cada 44 horas uma 
criança sofre violência 
em Imperatriz. Foram 
197 denúncias registra- 
das em 2012. Destas, 
107 foram casos de 
abuso sexual, ou seja, 

mais de dois casos a cada semana. 
Esses são só os casos registrados. Muitas 
das violências são "abafadas", seja por 
intimidação às vítimas e seus parentes, seja 
por temor à exposição dos casos. 

MAIS UM PREFEITO BANDIDO 
Prefeito aqui da 
região foi a uma 
grande empresa 
local e apresentou 
a seguinte propos- 
ta: queria comprar 
diversos produtos, 
com a condição 
de a nota fiscal ser 

emitida com valor bem acima e a "diferença" 
ser devolvida para ele. O vendedor não acei- 
tou, disse que sua empresa não procedia 
assim. O prefeito ficou furioso e saiu da loja 
bufando. Foi procurar outro estabelecimento 
que concordasse com seu jogo criminoso. 
Quantas vezes esse prefeito, quando candi- 
dato, deve ter pregado seriedade, honestida- 
de, ética, cuidado com o dinheiro público!... 
Lamentavelmente, comportamentos assim 
não são exceção: são a regra nesse mundo 
imundo de políticos bandidos e de bandidos 

políticos. 

INTERNET: GOLPE DO CARTÃO 

Wà 

m 

Usando nome de bancos (neste caso, o 
Itaú), bandidos da Internet estão enviando 
mensagens para usuários de computador 
informando que eles terão seu cartão de 
crédito cancelado se não atualizarem dados 
de cadastro. 
É golpe - ou tentativa de. É crime. Bancos 
não procedem assim. Não enviam este tipo 
de mensagem sobretudo para esse tipo de 
assunto. 
Se possível, reenvie a mensagem para o 
e-mail cert@cert.br, que é o órgão brasileiro 
que recebe e investiga essa malandragem. 

COMEÇA A INTERVENÇÃO 
Hoje. há 18 anos, 
tinha início a inter- 
venção no município 
de Imperatriz, decre- 
tada pelo governo 
estadual. Era 24 

de janeiro de 1995 e o empresário lldon 
Marques foi empossado como interventor, 

Edmilson Sanches 

nomeando, para auxiliá-lo, sete secretários: 
Agostinho Noleto (Educação. Cultura, Des- 
porto e Lazer); Edson Lima (Fazenda); Jairo 
de Oliveira (Obras); João Ferreira Calado 
Neto (Administração e Recursos Humanos): 
Luis Carlos Barbosa Noleto (Saúde); Marcos 
Rodrigues de Sousa (Agricultura, Abaste- 
cimento e irrigação); e Sofia oliveira Dias 
(Promoção Social). 

NÚMEROS 
Recente reporta- 
gem em jornal de 
TV local dizia que 
Imperatriz tem 15 
mil quilômetros 
quadrados de área 
urbana. 
O município de 
Imperatriz já teve 

mais de 15 mil km2 de ÁREA TOTAL, que foi 
reduzida para 1.367,9 km2, menos de 10% 
daquela área. 
Não há, ou não se sabe com certeza, qual é 
a área urbana. Registros e cálculos apre- 
sentam números bem diferentes: vão de 
menos de 50 (cinqüenta) km2 a perto de 100 
km2. 

E VERDADE... 
"Deus é contra a guerra, 
mas fica do lado de 
quem atira bem...". 
A frase é do escritor 
francês Voltaire, falecido 
em 1778. 

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

- REMEDIO VENCIDO 
Uma cena absurda foi registrada 
no município de Açailândia: O res- 
ponsável pela farmácia básica da 
cidade, Delcio Monteiro (coordena- 
dor da Assistência Farmacêutica), 
juntamente com sua equipe de tra- 
balho, encontrou uma sala cheia 
de remédios vencidos e medica- 
mentos que não eram distribuídos 
para a população açailandense. 
Entre os medicamentos encontra- 
dos vencidos, havia antidepressi- 
vos, antibióticos, anti-inflamató- 
rios, vermífugos e remédios de uso 
geral para crianças. 

- CARNE VENCIDA 
O grupo Mateus está sendo acu- 
sado de vender carne estragada e 
com a data de validade adulterada. 
O consumidor Friedrich Garcez que 
comprou o produto podre, fez uma 
publicação em sua página social do 
Facebook sobre o caso: "Denún- 
cia! É com grande pesar que ex- 
ponho aqui algo que a maior rede 
de supermercados do Maranhão 
(Grupo Mateus) está fazendo com 
seus consumidores. Adulteran- 
do datas de vencimento em suas 
etiquetas e vendendo CARNE 
ESTRAGADA! Comprei um peda- 
ço de Pernil no dia 17/01/2013 e o 
selo contendo o peso estava in- 
dicando data de vencimento pro 
dia 16/03/2013, porém ao abrir a 
embalagem, à vácuo me deparo 
com aquele cheiro característico 
e percebo que a data de venci- 
mento colocada pela "fabricante" 
era de 05/01/2013, ou seja, 12 dias 
ANTES da compra. Grupo Mateus 
deveria se envergonhar de fazer 
esse tipo de comércio sujo com 
grave infâmia ao Código de De- 
fesa do Consumidor". Isso é um 
absurdo, e não podemos aceitar. Im- 
peratriz já presenciou um lastimado 
caso de infecçào alimentar, causado 
por uma padaria. Infelizmente, os 
proprietários desses estabelecimen- 
tos só visão lucro e pouco se impor- 
tam com o bem estar dos seus clien- 
tes. Até o fechamento desta edição, 
a postagem de Friedrich já possuía 
mais de 600 compartilhamentos. 
•tlllMS BM* ; ■ - « 
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- SEM FAROL 
Já virou rotina nas páginas do Jor- 
nal Correio Popular as matérias dos 
descasos da VBL. Um de nossos 
repórteres presenciou um ônibus da 
empresa trafegando na Avenida Ber- 
nardo Sayão à noite com os faróis 
desligados e em tempo de causar 
algum acidente grave. Eita VBL que 
não toma jeito! 

n r 
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►SEQÜESTRO 

Mentor já está preso em Imperatriz 

sft 

O acusado chegou às 17h desta quarta-feira 

Antônio Pinheiro 

Já se encontra preso em Imperatriz o de- 
nunciado pelo seqüestro do garoto Pe- 
dro Paulo. Sebastião Soares da Silva. A 

chegada aconteceu às 17h de ontem (23), na 
10a Delegacia Regional de Segurança de Im- 
peratriz. Ele veio escoltado por três policiais 
do Serviço de Inteligência e pelo delegado. 
Thiago Bardai, Tião ou Avô, como também é 
conhecido, não quis falar com a imprensa e 
ficou o tempo lodo de cabeça baixa. O pai do 
garoto, que também estava na Delegacia, fi- 
cou a menos de dois metros do seqüestrador. 

O delegado Thiago Bardai, que coman- 
dou a operação que culminou com a prisão 
de Sebastião, contou todos os detalhes da 
prisão. Disse que foram três dias de buscas 
em várias cidades e na chácara onde foi pre- 
so. estava morando com a esposa e uma fi- 
lha. Os vizinhos da chácara deles chegaram 
a dizer que a polícia poderia estar enganada 
porque seu Vicente Paula Costa, como agora 

era conhecido, era uma pessoa sem qualquer 
suspeita. 

O valor de R$ 5 mil encontrado no fundo 
falso de uma bolsa será restituido à família de 
Pedro Paulo. O veiculo e o sítio comprado com 
o dinheiro do seqüestro serão comunicados à 
Justiça e. depois, restituídos ao pai do garoto. 
Sobre a permanência do preso em Imperatriz, 
Thiago disse que é provisória. A Secretaria 
de Segurança do Estado do Maranhão está 
tentando, junto ao Ministério da Justiça, uma 
vaga no Presídio Federal de Catanduva. 

Na casa, foram encontradas, também, 
duas cadernetas com anotações de outro 
seqüestro que seria realizado no estado do 
Piauí. Segundo o delegado, a próxima vítima 
seria, também, uma criança, filha de um em- 
presário. A polícia do Piauí está investigando 
quem mais iria participar do seqüestro. Nas 
cadernetas havia o nome da vitima e todos os 
detalhes, como valores das despesas e horá- 
rios. A estratégia do crime seria a mesma pra- 
ticada no seqüestro em Imperatriz. 

Carga de cigarros da Souza Cruz é levada 

pela terceira vez em dois meses 

Mte» 

J 
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Esta é a terceira vez que o mesmo motorista da Sousa Cruz é assaltado 

Antônio Pinheiro 

Diferente dos últimos dois roubos da 
carga de cigarros da Sousa Cruz, em que 
duplas de assaltantes praticaram os cri- 
mes, o roubo de ontem (23) foi praticado 
apenas por um assaltante. O crime acon- 
teceu às lOhSO, na Avenida Newtom Belo, 
bairro Novo Horizonte. A Van branca, de 
placa DWK-0673-SP, e de propriedade da 
Sousa Cruz, estava fazendo entrega de ci- 
garros em um comércio do bairro por dois 
funcionários, um vendedor e um motorista. 

Ao retornarem ao veículo, foram assal- 
tados por um elemento magro, de cor cla- 
ra e aproximadamente 1.65m de altura que 
aparentava ter 24 anos de idade e possuía 

um revólver. O elemento obrigou os dois a 
ficarem calados e mandou que eles obe- 
decessem ás ordens, então, ordenou que 
seguisse em direção à BR-010. Da Ave- 
nida Newtom Belo, a Van seguiu pela rua 
Pernambuco até a Avenida Santa Tereza e 
depois retornou à Avenida Bernado Sayão 
indo pela BR-010 até o posto Santa Tere- 
za. 

Do posto, foram sentido à Vila Macha- 
do por cerca de 1 km e depois entraram 
em uma estrada de chão. Em um matagal, 
o assaltante obrigou que os funcionários 
retirassem toda a carga e colocassem no 
mato. Em seguida, o criminoso fugiu com 
todas as cargas que, supostamente, teria 
sido resgatada por outro veiculo. 

Homem é suspeito de retirar veículo do 

Ciretran com procuração falsa 

i/. 

O caso será investigado pelo delegado do 1o Distrito Policial 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar prendeu, na tarde de on- 
tem (23), Jeandeson Figueiredo da Silva de 
26 anos. A prisão aconteceu na rua Simplício 
Moreira, entre Osvaldo Cruz e Gen. Gurjão, 
no bairro Bacuri porque Jeanderson estava 
conduzindo um Golf preto, de placa HQE- 
5145-lmperatriz-Ma, que ele teria retirado do 
pátio da Circunscrição Regional de Trânsito - 
Ciretran, com uma procuração falsa. 

Segundo os policiais que fizeram a prisão 
de Jeandeson, o veículo é de sua propriedade, 
comprado de um mulher que, inclusive, teria 
informado à polícia que as prestações restan- 
tes estavam sendo pagas por Jeandeson com 
boletos falsos, através da internet. O acusado 
foi apresentado na 10a Delegacia Regional de 
Segurança, onde ficou detido. O caso será in- 
vestigado pelo delegado do Io Distrito Policial e 
o veículo, que foi apreendido, será levado para 
o Instituto de Criminalista (ICR1M) de Imperatriz. 

Assaltantes fazem arrastão em residência e 

deixam vítimas amarradas 

Antônio Pinheiro 

Na tarde de ontem (23), por volta de 3h da 
tarde, dois assaltantes fizeram um arrastão 
em uma residência do Parque Buriti, onde 
amarraram as vítimas, enquanto escolhiam 
os objetos da casa para levarem. O roubo 
teve início com apenas um elemento que 
chegou à residência quando havia apenas 
duas crianças e uma funcionária. De posse 
de um revólver, o criminoso ameaçou e de- 
pois amarrou as três, em seguida, ligou para 
outro comparsa que chegou em um Gol pre- 
to. 

Os bandidos colocaram o Gol na gara- 

gem e puseram os objetos dentro do veiculo. 
Neste instante, um cunhado do proprietário 
da residência chegou e foi dominado pelos 
assaltantes que o colocaram junto às outras 
vítimas sob ameaça com arma de fogo, 

Os ladrões levaram dois notebooks, uma 
TV Led 40 polegadas, três celulares, um Play 
Station, todas as roupas do casal, calçados, 
perfumes e brinquedos das crianças. Segun- 
do o proprietário da residência, câmeras ins- 
taladas em frente à casa registraram o início 
da ação dos elementos. O primeiro assaltan- 
te chegou em uma Biz e o segundo no Gol. 
As vítimas esperam que estas imagens aju- 
dem a localizar e prender os assaltantes. 

Jovem de 26 anos morre em acidente de 

trabalho no polo siderúrgico de Âçailândia 

Marcos Medeiros era casado e tinha 26 
anos de idade, há três trabalhava na Side- 
rúrgica Queiroz Galvão, localizada no polo 
industrial de Piquiá, a 79 quilômetros de Im- 
peratriz. Marcos morreu ontem (22) após um 
acidente de trabalho por volta de meio dia. 

De acordo com o blog do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Âçailândia e Região (STIMA) 
o jovem era eletricista industrial e recebeu 
uma descarga elétrica no local de trabalho 
onde realizava manutenção. Procurados, os 
pais não estavam em condições de falar so- 
bre o assunto. Outros familiares relataram 
que tiveram a informação de que no mo- 
mento do acidente Marcos Medeiros usava 
os equipamentos de segurança, mas estava 
realizando uma manutenção elétrica exposto 
à chuva. 

O corpo do jovem está sendo velado na 
igreja evangélica onde participava, no bairro 
Bom Jardim, em Âçailândia. O enterro acon- 
tece nessa tarde (23), às 16h00. 

Esse é o segundo caso de acidente de 
trabalho com morte nos últimos três meses. 
No final de outubro, Kennys Silva, de 21 

anos, também morreu depois de um choque 
elétrico durante o trabalho. 

C,As!DER0RG!c. 
VALE DO PiNDísí 

Essa é a segunda vitima nos últimos três meses 
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►FISCALIZAÇÃO 
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VBL impede Secretaria de Trânsito 

Hyana Reis 

Estava marcada para a manhã de ontem 
(23), a fiscalização que a Secretaria de 
Trânsito (Sutran) faria nos ônibus da 

empresa de transporte coletivo VBL (Viação 
Branca do Leste), porém a empresa impos- 
sibilitou que a ação fosse realizada alegando 
que os carros ainda estavam passando por 
revisão. 

Os agentes da Sutran estiveram no pátio 
da VBL por volta das 9h desta quarta-feira, 
mas voltaram à Secretaria sem ter fiscali- 
zado um ônibus sequer. Além de alegar que 
estavam fazendo revisões nos ônibus, a VBL 
disse também que precisava organizar alguns 
documentos para permitir que a vistoria fosse 
realizada. Resultado: a ação foi adiada mais 
uma vez. 

Chateado com a situação, o secretário de 
Trânsito, Cabo J. Ribamar, garantiu que a vis- 
toria será feita de qualquer forma, e disse que 
tentarão realizá-la hoje, "não pudemos fazer a 
fiscalização por problemas da empresa, mas 
não vamos permitir que essa situação caótica 
dos ônibus de Imperatriz continue". 

Mais notificações- Em nota, a Prefeitura 

da Imperatriz disse que vai adotar um pacote 
de medidas administrativas devido á má qua- 
lidade do transporte coletivo e também pela 
notória falta de colaboração da empresa, afir- 
ma ainda que irá obrigar a VBL a melhorar a 
prestação de serviços a bairros e povoados da 
cidade. 

A empresa de transporte público foi notifi- 
cada ainda no ano passado, e foi exigido que 
fizesse adequações necessárias, inclusive a 
aquisição de 100 novos ônibus para atender 
aos usuários de Imperatriz, mas ao que pare- 
ce, nada foi feito. Um dos prazos, que exigia 
que a empresa no mínimo cumprisse o horá- 
rio, encerrou na semana passada sem uma 
resposta. 

Por isso, a gestão municipal afirma que 
tomará outras providências. "Nós estamos 
adotando medidas, e vamos continuar, pois o 
transporte coletivo não pode ficar do jeito que 
está em Imperatriz", afirma o prefeito Sebas- 
tião Madeira, que prometeu que em último 
caso, quebrará o contrato com a VBL e abrirá 
licitação para que outra empresa se torne res- 
ponsável pelo transporte público de Imperatriz. 

Caso dos idosos- Na edição do Correio 
Popular de ontem, denunciamos o caso humi- 

População reclama da demora na 

entrega do cartão do SUS 

A fabricação do cartão nacional do Siste- 
ma Único de Saúde (SUS) que passou a ser 
feito no ato do pedido não está sendo respei- 
tado, segundo denúncias, em um posto da 
cidade. Com apresentação obrigatória nas 
redes públicas e particulares, o documento é 
indispensável para a marcação de consultas, 
exames e retiradas de medicamentos. 

A professora Anna Paula Vieira afirma 
que foi ao posto nesta terça-feira (22). mas 
as atendentes alegaram que, após o pedido, 
o cartão chegaria apenas em 10 dias. "On- 
tem. ao chegar ao Posto de Saúde Cumaru, 
por volta das 15h, a fim de tirar a carteira do 
SUS, fui informada que para isso teria que ir 
no dia seguinte, pela manhã, pois só faziam o 
cadastro de 10 pessoas por dia e a carteirinha 
saía em 10 dias. Um caso inusitado, visto que 
sei que este serviço é feito on-line", denun- 
ciou Anna Paula Vieira. 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
informou que o cartão é expedido na hora 

e que não procede a justificativa de que os 
mesmos sejam entregues após 10 dias. A Se- 
cretaria ainda acrescentou que o único motivo 
pra a não fabricação do cartão seria o fato de 
o sistema estar fora do ar, visto que os dados 
do cartão são notificados via internet. 

O jornal tentou entrar em contato com o 
posto de saúde, alvo da denúncia, mas as li- 
gações não foram atendidas. O fato é que a 
professora continua sem o cartão pela impo- 
tência da população frente à burocracia dos 
órgãos públicos da cidade. "Definitivamente, 
quem tem pressa, não pode contar com os 
serviços públicos" alega Anna Paula Paiva. 

Cartões nas unidades 
Para fazer o cartão do SUS é preciso 

se dirigir a uma unidade de saúde com um 
documento de identificação e preencher o for- 
mulário solicitado. A determinação da obriga- 
toriedade da posse do cartão está na Portaria 
N" 763, de 20 de julho de 2011, do Ministério 
da Saúde. 

Restaurante Popular retoma atendimento 

ao público nesta sexta-feira 

v.. 

Aberto de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, o restaurante beneficia 600 pessoas diariamente. 

O Restaurante Popular de Imperatriz vol- 
ta do recesso nesta sexta-feira (25). O res- 
taurante prepara e comercializa alimentação 
adequada, saudável e nutricionalmente ba- 
lanceada a baixo custo. Aberto de segunda a 
sexta, à partir das 11 horas da manhã, o res- 
taurante beneficia 600 pessoas diariamente. 

Mantido pela Prefeitura de Imperatriz em 
parceria com o Ministério do Desenvolvimen- 
to Social e Combate à Fome o restaurante 
tem a finalidade de garantir alimentação sau- 
dável e por preço acessível às populações 
mais necessitadas. Em 2013, a refeição teve 
um reajuste no preço e custará R$ 2,00. 

O coordenador do Restaurante Popular, 
Amauri Freitas, destaca a importância do 
programa para a população de Imperatriz. "O 
público do restaurante são as pessoas que 

estão em vulnerabilidade alimentar, ou seja. 
as que não têm um alimento de qualidade na 
mesa. Além das pessoas que não têm nenhu- 
ma condição de se alimentar, como os mo- 
radores de rua, que freqüentam diariamente 
o restaurante e recebem a refeição gratuita- 
mente". 

MELHORIAS 
Segundo o coordenador o restaurante, 

ainda no primeiro semestre desse ano o Res- 
taurante será modernizado e ampliado, com 
melhorias nas instalações físicas, com a aqui- 
sição de equipamentos e materiais de consu- 
mo e proteção. Com isso terá a possibilidade 
de aumentar o número de refeições, além de 
uma produção descentralizada para atender 
os bairros mais carentes da cidade. 

O Cabo J. Ribamar garantiu que a fiscalização será feita 

lhante que passaram alguns idosos; um ôni- 
bus vindo do bairro São José possuía apenas 
uma porta, que servia de entrada e saída. Os 
idosos, que têm direito a entrada gratuita, fo- 
ram obrigados a passar por debaixo da roleta 
para conseguir entrar no coletivo. 

Para variar, ninguém da diretoria da em- 

presa foi encontrado para falar do caso, mas 
o secretário de Trânsito se pronunciou sobre o 
assunto, afirmando que, além de humilhante, 
é absurdo o tratamento que a VBL vem dan- 
do aos seus usuários. Ele disse, ainda, que 
acrescentará a matéria para a grande pilha de 
denúncias contra a empresa. 

Violência contra crianca e adolescente é M 

uma problemática discutida em seminário 

Primeiro dia do I Seminário Proteger Infância e Juventude 

Carla Dutra 

O enfrentamento à exploração, ao abuso 
e à violência sexual contra crianças e adoles- 
centes em Imperatriz foi o assunto abordado 
nesta quarta-feira (23), no 'I Seminário Prote- 
ger Infância e Juventude'. O evento objetiva 
mostrar dados da violência contra a criança e 
adolescente na cidade e conscientizar a po- 
pulação sobre a temática. 

O seminário traz temas como, "A situação 
das crianças e adolescentes em Imperatriz", 
com dados estatísticos que foram apurados 
de forma criteriosa e objetiva pela Fundação 
Getúlio Vargas; "O papel dos operadores do 
Sistema de Garantia de Direitos no enfrenta- 
mento à exploração, abuso e violência contra 
crianças e adolescentes" e o "papel comple- 
mentar das organizações não governamen- 
tais e das empresas na proteção da criança 
e do adolescente contra crimes de natureza 
sexual". 

Na manhã de quarta-feira, pesquisadores 
do Centro de Estudo de Administração Públi- 
ca e Governo, em parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas, apresentaram dados com 
indicadores como gravidez na adolescência 
e mortalidade infantil, no qual constatou que 
alguns números, aqui em Imperatriz, em re- 
lação ao resto do Brasil, estão preocupan- 
tes. Para poder assistir melhor às crianças e 
aos adolescentes da cidade, de acordo com 
a pesquisa qualitativa, Imperatriz precisa de 
mais um Conselho Tutelar devido ao tamanho 
da área. "A área geográfica é muito grande 
para apenas dois Conselho Tutelares", afir- 
ma a pesquisadora Jacqueline Brigadão, do 
Centro de Estudo de Administração Pública e 
Governo. 

"Esse seminário é importante porque traz 
dados estatísticos da cidade. A partir disso, 
temos informações para podermos lidar e 
trabalhar, a fim de enfrentar esse problema 
grave de Imperatriz, que são os casos de vio- 
lência contra criança e adolescentes", ressal- 
ta Delvan Tavares, juiz da Vara da Infância e 
Juventude. 

De acordo com a pesquisadora Jacqueline 
Brigadão, a situação da criança e adolescente 
no Brasil inteiro ainda é preocupante. Em Im- 
peratriz não é diferente, a pesquisadora cita 

o impacto que o crescimento socioeconômico 
causa em relação às crianças e adolescentes. 
"Imperatriz, por exemplo, está passando por 
um ciclo de desenvolvimento, tem empresas 
grandes vindo para cá, e isso vai causar uma 
transformação na cidade. Na medida em que 
isso vai acontecendo, vai causando impactos 
nas crianças e adolescentes. Se elas são vul- 
neráveis. com o fluxo de desenvolvimento, ao 
invés de se desenvolverem, as tornam mais 
vulneráveis", explica a pesquisadora. 

"No dia a dia, as crianças têm que possui 
equipamentos e suporte para ajudar com que 
elas não fiquem à margem da vulnerabilida- 
de sexual", afirma Jacqueline Brigadão, que 
estuda essa temática em cidades de todo o 
Brasil. Ela expõe ainda que as crianças po- 
dem ser alvos, também, de trabalho infantil, 
ser usadas para pedir nas ruas e ainda alvo 
de prostituição infantil. "Impactos de grandes 
obras, de ciclo desenvolvimentista, mostra- 
ram ao longo do tempo, que tem um impacto 
forte em crianças e adolescentes", afirma a 
pesquisadora, depois de aprofundar a pesqui- 
sa em todo o país. 

De acordo com Ariston de França, coorde- 
nador do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas), ajudar a realizar 
esse 'I Seminário Proteger Infância e Juventu- 
de', é uma forma de promover a discussão da 
política de proteção à criança e adolescente. 
Segundo ele. a partir desse seminário eles te- 
rão subsídios para aplicar as ações discutidas 
no evento. Ele acrescenta que, futuramente, 
será feito um seminário só para a comunidade 
imperatrizense que mostrará a grande proble- 
mática enfrentada na cidade. 

Realização do evento- O seminário tem 
como parceiras: A Prefeitura Municipal de 
Imperatriz; Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente. Vara da Infância e 
Juventude. Ministério Público e Suzano Papel 
e Celulose, que trabalha por meio do Projeto 
"Proteger Infância e Juventude". O evento está 
sendo realizado na Secretaria Municipal de 
Imperatriz, e conta com outros órgãos espe- 
cializados nesta temática. O seminário é en- 
cerrado hoje e, conforme Ariston de França, o 
Plano Municipal de Enfrentamento ao Abuso 
e à Exploração Sexual Infanto-juvenil, que já 
existe na cidade, será concluído no evento. 
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►CONCURSO 

Prefeitura esclarece boatos de fraude 

Delvan Tavares, Juiz da Vara da Infância, comarca de Imperatriz 

Welbert Queiroz 

Alguns candidatos realizaram denúncias 
em um canal de televisão, alegando 
irregularidades na lista de convocação 

emitida pela prefeitura. Os participantes afir- 
maram que as colocações emitidas pelo edital 
da Fundação Sousândrade estavam diferen- 
tes das do edital de convocação da prefeitura. 
Procuramos as secretarias de Comunicação e 
Administração para prestarem esclarecimen- 
tos sobre o caso. 

O assessor de Comunicação da prefeitura, 
Elson Araújo, diz que todo o processo do con- 
curso foi feito de forma legal e com transpa- 
rência. "É natural que um candidato que sinta 
que sua nota não foi bem avaliada recorra à 
justiça, há um prazo, inclusive, legal para isso. 
O que ocorre é que após a divulgação do re- 
sultado, alguns candidatos insatisfeitos com o 
resultado, achando que deveriam ter tido uma 
nota maior, recorreram à Justiça. Desses can- 
didatos que entraram com esse pleito, alguns 
tiveram êxito", afirma Elson Araújo e ainda 
acrescenta, "ao subir a nota, evidentemente 
subiram de colocação". 

A Secretaria de Administração e Moder- 
nização (SEAMO) disse que o concurso foi 
acompanhado pelo Ministério Público e não 
houve nenhum tipo de fraude. "Esse concurso 
foi devidamente acompanhado pelo Ministério 

Público, foi contratada uma empresa com uma 
vasta experiência no mercado e a comissão 
que organizou o concurso em Imperatriz está 
100% consciente de que não houve nenhum 
tipo de fraude ou anomalia na condução do 
concurso", garante o secretário Iramar Cândi- 
do. 

Segundo o secretário, todo concurso tem 
um prazo legal para que o candidato possa 
recorrer, seja das questões ou da ausência 
de sua nota. "Algumas pessoas que sentem- 
-se prejudicadas, recorrem, isso é legal. 73 
pessoas adentraram recorrendo junto à Sou- 
sândrade, destes, 8 foram considerados pro- 
cedentes. Nessa verificação, as notas foram 
aumentadas e estes foram posicionados, esse 
é um processo recorrente de todos os concur- 
sos e previsto no edital", afirma o secretário de 
Administração. 

Os secretários ainda explicam que estes re- 
sultados estão disponíveis no site e que a apli- 
cação e resultado das provas são de exclusivi- 
dade da fundação. "Estamos trabalhando com 
transparência porque esses resultados foram 
publicados no site, o que pode ocorrer é de al- 
guém não ter visto direito ou não ter entendido" 
e "toda a parte de elaboração de provas, apli- 
cação e resultado é exclusivo da fundação que 
realizou o concurso, inclusive publicar e receber 
as demandas judiciais", concluíram, respectiva- 
mente, Elson Araújo e Iramar Cândido. 

0 Mercado de Trabalho precisa se reciclar 

para receber as pessoas com deficiência 

Segundo o Censo do IBGE de 2010, 45 mi- 
lhões de brasileiros disseram ter algum tipo de 
deficiência, ou seja. quase 24% da população. 
Na cidade de Imperatriz encontra a Casa dos 
Especiais que fazem o acompanhamento das 
pessoas com deficiência, acontece que muitas 
famílias enviam os seus parentes aos centros 
especializados na perspectiva que os mesmos 
desenvolvam os aspectos físicos e intelectuais 
nas orientações administradas pelos profissio- 
nais na área da saúde, dentre outros que tra- 
balham na Casa dos Especiais. 

Professora de uma escola privada, Maria 
das Neves, diz que o sobrinho é portador de 
uma deficiência ele têm problemas na audição, 
no entanto, a sua vontade de aprender é enor- 
me. "Este ano de 2013 eu vou procurar o cen- 
tro especializado para matricular o Thiago para 
desenvolver as suas habilidades motoras, e 
sei que ele ficará feliz de estar aprendendo no- 
vas atividades". Completa a professora. Casa 
dos Especiais: Hoje está localizada na Casa 
dos Conselhos na Rua Pernambuco, Juçara. 
Crédito da foto; blog do Samuel Souza. 

Terapeuta Ocupacional. Poliana Dias, res- 
salta que na Casa dos Especiais com o passar 
dos meses os alunos evoluem nos aspectos 

cognitivos e lúdicos, ou seja, o amadurecimen- 
to da percepção e da memória e se tornando 
uma pessoa mais atenciosa no meio social e 
com menos dependência diante dos seus fa- 
miliares. "A Casa dos Especiais oferecem as 
prestações de sen/iços para as pessoas com 
deficiência, estamos oferecendo os cursos 
de corte e costura para os alunos em parce- 
ria com o Pronatec". (Programa Nacional de 
acesso ao Ensino Técnico e Emprego). Decla- 
ra a terapeuta. 

De acordo com o Jus Navigandi encontra- 
mos a aprovação do Projeto de Lei 3502/2012, 
que dispõe sobre a concessão de bolsa pelas 
empresas às pessoas com deficiência, sem 
habilitação, certamente beneficiará não só os 
portadores de deficiência que aguardam uma 
oportunidade de capacitação para inserirem- 
-se no mercado de trabalho, como também 
toda a sociedade e o Estado. 

"Existe essa preocupação na inclusão dos 
alunos no mercado de trabalho e observamos 
o despreparo das empresas no acolhimento 
dos alunos com deficiência". "Na verdade não 
há inserção trabalhista, pois os próprios cole- 
gas de trabalho no caso os deficientes auditi- 
vos não conhecem as libras". 

Pronatec ofertará 20 mil 

vagas até 20U 

ária de algum programa de transferência de 
renda do governo federal", disse. 

Estão sendo oferecidas vagas para cur- 
sos ligados aos setores da construção civil, 
mecânica, estética e tecnologia da informa- 
ção. Além disso, os alunos que participam 
dos cursos recebem bolsa de estudos no va- 
lor de até RS 400,00 para ajudá-los nas des- 
pesas de transporte e alimentação. 

"O objetivo dos cursos é inserir essas fa- 
mílias no mercado de trabalho" afirma Mou- 
râo, que reforça a informação do convênio 
firmado com o Serviço Nacional de Emprego 
(Sine) para encaminhar as pessoas qualifica- 
das ao mercado de trabalho em Imperatriz. 

Júlio Mourão assinala que o foco da qua- 
lificação profissional é a melhoria da renda 
das famílias para que posteriormente não 
necessitem mais dos benefícios concedidos 
pelo programa de transferência de renda do 
governo federal. "Os cursos do Pronatec es- 
tão previsto para até o final do próximo ano, 
onde serão oferecidas aproximadamente 20 
mil vagas", conclui. 

O diretor executivo da Secretaria de De- 
senvolvimento Social (Sedes), Júlio Mou- 
rão, informou ontem (23) á reportagem que 
a Prefeitura de Imperatriz, em parceria com 
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), do Governo 
Federal, oferta gratuitamente cursos de edu- 
cação profissional e tecnológica à comunida- 
de de Imperatriz. 

Ainda em novembro de 2011, a prefeitura 
fez a adesão ao Pronatec, dispondo vagas 
para cursos de capacitação oferecidos em 
quatro instituições de ensino; Serviço Na- 
cional de Aprendizagem Comercial (Senac); 
Serviço Nacional de Aprendizagem Indus- 
trial (Senai); Instituto Federal de Educação 
Tecnológica (IFMA) e no Serviço Social do 
Transporte (Sest/Senat). 

Mourão explica que a prioridade cto Pro- 
natec é para os beneficiários dos programas 
de transferência de renda, como é o caso do 
programa Bolsa Família que contempla mais 
de 20 mi! famílias em Imperatriz. "A pessoa 
precisa ter entre 16 e 59 anos, e ser benefici- 

*- 

Raimundo 

"Aqui eu acordo cedo para comprar carne, verduras e começar o trabalho". 

Hemerson Pinto 

Em uma das quatro mesas distribuídas no espaço do res- 
taurante montado em frente ao Camelódromo de Imperatriz, 
o administrador do estabelecimento lembra histórias que mar- 
caram a caminhada até os 59 anos de idade. Servindo café 
no copo grande, de vidro, Raimundo Ribeiro Lima conversava 
com o "Aqui Imperatriz", enquanto dispensava atenção à car- 
ne que assava na churrasqueira. 

O cheiro se espalhava pelo ambiente, saia pela porta e 
começava a atrair, aos poucos, aqueles que mais tarde entra- 
riam na casa para saborear um bom prato feito ou uma refei- 
ção completa. Ainda era cedo, pouco depois das 9h da ma- 
nhã. No fogão, as panelas também trabalhavam e deixavam 
escapar o cheiro do arroz, do feijão, enquanto a funcionária 
se ocupava em cuidar de outros detalhes. "É cedo mesmo, 
mas a gente precisa começar assim para conseguir aten- 
der o pessoal que daqui a pouco começa a aparecer", 
comenta Raimundo. 

Natural de Coroatá-MA, proprietário de restaurante não 
é a principal atividade do personagem de hoje. "Estou aqui 
há quase dois anos, tentando fazer esse restaurante ren- 

der o que esperamos que ele renda. Meu filhou começou 
com ele e não estava conseguindo tocar da maneira cor- 
reta, então entrei para ajudar". Mas a ajuda do pai não é 
simplesmente administrar. Raimundo também acorda cedo e 
se ocupa com a compra da carne, verduras e outros ingre- 
dientes que serão usados durante o dia. 

Marceneiro, Raimundo lembra que aprendeu a profissão 
quando morava em Santa Inês-MA, cidade onde cresceu. Era 
um serviço manual, mas foí a base para aprimorar os conhe- 
cimentos quando chegou ao Exército Brasileiro. "De Santa 
Inês fui para Teresina-PI servir ao exército. Aprendi me- 
lhor essa profissão, inclusive o trabalho feito com má- 
quinas". Tirou a farda três anos e dois meses depois. 

O ex-soldado voltou á Santa Inês e, não demorou muito, 
seguiu os passos do irmão. "Meu irmão, por parte de pai, 
estava aqui em Imperatriz. A gente ouvia falar muito so- 
bre essa cidade, que tinha muito emprego, que crescia. 
Escolhi mudar pra cá também". Era o dia 29 de outubro de 
1975, quando Raimundo pisou na terra onde mora até hoje. 
"E não me arrependo". 

Aos 25 resolveu por em prática o que havia aprimorado 
no exército. "Primeiro trabalhei como empregado em uma 

movelaria. Depois montei a minha, no bairro Nova Impe- 
ratriz, mas fazia todo o serviço manualmente, não tinha 
máquinas. O dono de uma movelaria em frente à minha, 
me deu uma carroçada de madeira. Fiz móveis e vendi. 
Comprei minhas máquinas, mas ainda precisei deixar 
minha carteira de identidade penhorada para trazer jun- 
to os acessórios dos móveis (risos)". Conseguiu fabricar 
para grandes lojas da cidade. Antes do restaurante, Raimun- 
do também foi representante comercial. 
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LIQUIDAÇÃO 

DESCONTOS 

E tontinuondo com os lindos Phozziro do Amorol e Ano Korolino Meireles vestindo lindos looks 
que selecionomos nos lojos GAIA, DRESS TO e CARMEN STEFFENS do Imperial Shopping. Hoje, olém 
dos valores, algumas ditas para aproveitarmos os bons preços oferecidos nessa temporada. 

DICAS: 
1. Experimente tudo!! Ecompre só os peças que ficarem bem no seu corpo. 

2. Compre peças paro ocasiões atuais! Nada de comprar roupas pensando em olgo que acontecerá 
daqui a 3 meses, por exemplo. Pergunte-se: Será que eu sairia da loja usando isso? 

3 Compre peças que combinem tom o que você já tem! Tente combinar o nova peça com três outras que você já tem em casa. 
Essa dica provo que o roupa nova vai ser, de foto, usada e aproveitada, volendo a pena o seu investimento. 

4. Prefira peças atemporais (que podem ser usodas em qualquer temporada). 0 mesmo vale para aquela que foi o ícone do estoçõo, e 
que no início do coleção estava caríssima. 

5. Tem lojos que fazem "descontos crescentes", tipo: 1 peço = 10%; 2 peças = 20%; 3 peças = 30% de desconto, e assim vai. A dica 
pra essas é, se o verbo estiver curta, junte-se tom o amiga, escolham mais peças e gorantom os moiores descontos! 
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VESTIDO GAIA 
ESPAÇO FASHION 
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CARTEIRA GAIA-ANIMALE 
R$836,00 por R$585,00 
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MACAQUINHO DRESS 10 
RS275/00 por RS248/00 

VESTIDO TYEDYE DRESS TO 
R$417,00 por R$376,00 
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SAPATILHA DRESS TO 
R$251,00 por R$126,00 
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SAPATO CARMEN STEFFENS 
RS300,00porRS279,00 

DICA PRO FIM DE SEMANA 

l/a/ rolar, no Restaurante Ritz, a 8o Edição da 
FEIJOADA DO OLIVEIRA, 26, sábado, a partir 

das 12h!í É certeza a animação e a presença 

da galera mais TOP da cidade! 

AV. GETULI0 VARGAS, 560, PRAÇA DE FATIMA 
FONE: |99) 3523-3645 

TOCANTINS SHOPPING 
FONE: (99) 3525-7238 



MEDITAÇÃO "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte, dançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós" (2 Pedro 5-6 7) 

ENLACE MATRMONAl 

Puro glamour! Em noite ornamentada de rosas e orquídeas, os noivos Marina Murad e Rafael Rocha adentraram o salão de festa do Pestana São Luís Hotel para subirem ao altar em belís- 
sima cerimônia civil e religiosa. Sob os olhares emocionados dos convidados e dos pais, a noiva Marina, filha do casal Vivianne Murand Abreu e Marcelo Abreu, e o noivo, Rafael Rocha, filho 
de Li Rocha e Rubem Rocha, selaram a união. A festa foi regada a coquetel de frutas e majestoso jantar, enaltecido com harmoniosa banda, levando os convidados a se esbaldarem na pista 
Confira flashes! 

i 

li 
V 

mmi 

Syflan Sousa e esla colunista 
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Maurício Rocha. Manuella, Rubinho Rocha e Maria Leonia 
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mÜéI Mana Lçónia esta colunista e D-a. L^yanne 
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DROGARIA ECONÔMICA (AV. CETÚLIO VARGAS, 1760 - CENTRO) 
DROGARIA FARMA LÍDER DO TRAB. (AV. JK COM RUA ALAGOAS - NOVA IMPERATRIZ) 

DROGARIA SÂO MARCOS (RUA RUI BARBOSA - VILA REDENÇÃO) 

Tirínhos 
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Hora de trocar o bebê 

Poucos dias após o nascimento do seu primeiro filho, o marido chega em 

casa, joga o paletó sobre uma cadeira, esparrama-se no sofá e liga a TV. Nisto, 

a mulher pede: 

- Querido, você não quer trocar o Júnior enquanto eu preparo o seu jantar? 

- Agora estou ocupado, meu bem! Você troca esta e eu troco a próxima. 
A mulher desliga o fogão, troca a criança, volta e continua a fazer o jantar. 

De madrugada, o nenê começa chorar. 
- Querido, diz a esposa já imaginando, agora é a sua vez de trocar o bebê. 
- Minha vez? - pergunta ele, indignado. 

- É sim, você disse que iria trocar a próxima. 

- Eu não disse a próxima troca. Eu disse a próxima criança! 

vww.coquelel.com.bf/jogos 

CftOft.PftLmAS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

wvA».eoquetel,com.bfí)ogo» 

OZUZAVINHfi 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Cuidar de animais 
Conserto ftWnem motores 

L 

Desprezí- vel 

O Correio Nacional 
Nascida nos EUA 
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CoUdr automóvel com um 
pedestre 

Mnsapara celebra- 

Ultraje ao 
pudor 

Sílaba de 'antes" 

Favorecido comolgum dom natural 

Guloseima aprooada 
Por criança» 

Novo Tostamon- 
lo (abiev 

Direção 

É vendido em 
labacarias 

O jerimum 
nordestino 

O tomate servido na salada 
Hora decisiv» 

Paio usado para sanduí- ches 

Afiadorde Facas 

Camarão 
(bras.) 
Prúton (símbolo) 

Artigo definido masculina (Gram.) 

l.em 
romanos 

as: panado Reino Unido 

Voz da 
coruja 

Elias Gieisar, ator brasileiro 

Camada da aioue envolve a Terra 

Consoan- 
;es de tatu' 

Genética (abrev.) 

Tirada peno cortada na 
paraac faament 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Vitor se aproxima de Lia e Ju percebe o clima 
entre os dois. Raquel sugere a Tatá a idéia de comprar sua 
parte no apartamento e voltar a morar com as filhas. Rati- 
nha pensa em convidar as crianças da comunidade para as 
atividades voluntárias do Quadrante. Orelha grava cenas de 
Vitor sem que ele perceba. Vitor conserta a moto de Mathias, 
que o retribui com uma indicação de trabalho em uma oficina. 
Nando mostra o último vídeo da TV Orelha para Vitor, que se 
enfurece por saber que imagens suas estão disponíveis na 
internet. Fatinha procura Bruno para contar sobre sua idéia 
de ação social e Ana intima o namorado a escolher entre ela 
e ou a garota. Vitor vai à casa de Orelha tirar satisfação sobre 
o vídeo. 

Lado a Lado 
Globo. 18h15 - Isabel diz a Jurema que buscará ajuda de Ed- 
gar para libertá-la. Edgar fica surpreso ao saber da relação 
de Fernando e Catarina. Luciano hipnotiza Quequé, a fim de 
fazê-lo 

esquecer de seu parentesco com Diva. Zé Maria sugere que 
todos do morro façam uma vigília na delegacia, até Jurema 
ser libertada. Edgar alerta Isabel sobre a possível condena- 
ção de Jurema. Neusinha e Catarina tramam para prejudicar 
a escola de Laura e Isabel. 
Isabel conversa com padre Olegário sobre Constância. Pra- 
xedes é pressionado pela multidão que se forma em frente à 
delegacia pela libertação de Jurema. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Charlo e Otávio decidem aceitar as exigências 
de Felipe. Frô mostra a foto da briga entre Carolina e Lucilene 
para todos os funcionários da loja. Vânia incentiva Juliana a 
investir em Nando. Charlo não aceita desistir da aposta, e 
Felipe decide cumprir sua promessa. Semíramis se preocupa 
por Lucilene morar com eles. Dino fala para Nieta que Otávio 
enganou todo mundo para prejudicar Roberta. Kiko acerta 
com Nenê o seqüestro de Nando. Nieta tira satisfações com 
Otávio. Vânia aconselha Juliana a se declarar para Nando. 
Charlô encontra Nieta falando com Otávio e fica intrigada. 

Felipe analisa o balanço da Positano. Otávio sofre com a falta 
de Nando e Felipe. Juliana decide falar com Nando. Ronaldo 
se surpreende com Isadora. 
Nando fica perturbado com a presença de Juliana. Felipe en- 
trega o balanço da Positano para Roberta e afirma que ela 
está sendo roubada. 

Salve Jorge i 
Globo, 21h00 - Lívia conversa com Morena. Érica avisa a 
Théo que pediu para ser transferida. Lívia sugere que More- 
na volte para a Turquia com ela. Salete conta para Leonor o 
que está acontecendo em Istambul e Drika teme que sua mãe 
descubra. 
Théo proíbe Morena de ir com Lívia para a Turquia. Ayla é 
preparada para a festa de casamento. Bianca fica perturba- 
da com um encontro que tem com Stenio. Aída implica com 
Nunes ao vê-lo sem a aliança de compromisso. Diva avisa 
a Lucimar que Vanúbia falou com Russo. Helô constata que 
Lívia mentiu em seu depoimento.ndereço no Brasil. Morena 
chega ao quarto de Lívia. 
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<v Áries 21-03/19-04 
É hora de mostrar seu compromisso familiar. 
A conjunção Lua-Saturno. entre suas quarta e 
segunda casas lhe chama a atenção para este 
setor da vida. Ofereça ajuda, mostrando suas 
qualidades mais racionais e práticas! 

Touro 20-04/20-05 
Seu poder de liderança fica ainda mais forte com 
o trígono Lua-Salumo, entre suas áreas de co- 
municação e de relacionamentos. Você lidera as 
pessoas em prol de um objetivo em comum. Ofe- 
reça seus conselhos a quem precisa! 

U Gêmeos 21-05/21-06 
Ao se harmonizarem, Lua e Saturno estimulam 
os planejamentos em relação à vida profissional, 
assim como a viabilização de iniciativas que exi- 
gem um certo grau de amadurecimento. Mostre 
todo seu poder empreendedor! 

C Câncer 22-06/22-07 
Bom momento para reavaliar suas convicções 
e ideais de vida. Lua e Saturno se harmonizam, 
entre seu signo e sua área espiritual, indicando 
um momento mais introspectivo em que você 
busca estar de bem com você mesma! 

41 LeâO 23-07/22-08 
Você enfrenta os problemas mais complexos 
mostrando grande maturidade emocional, pois a 
Lua passa por sua área de crise e forma trígono 
com Saturno. Enfrente os problemas dos quais 
tem fugido e organize sua vida! 

TTJ Virgem 23-08/22-09 
Ao se associarem positivamente entre suas áre- 
as de amizades e de comunicação. Lua e Satur- 
no estimulam acordos e conciliações nos relacio- 
namentos pessoais. Aja de maneira diplomática 
e neutra ao lidar com as divergências! 

:0: Libra 23-09/22-10 
Os aspectos positivos estabelecidos entre Lua e 
Saturno indicam que o êxito de seus projetos de 
trabalho dependem da organização de suas ro- 
tinas. Cumpra suas responsabilidades e realize 
tudo que está programado! 

% Escorpião 23-10/21-11 
É preciso selecionar melhor os ambientes e pes- 
soas na vida social. A Lua passa por sua área 
espiritual e se harmoniza a Saturno em seu sig- 
no, aconselhando você a ficar mais reservada. 
Busque companhias de confiança! 

2^ Sagitário 22-11/21-12 
Você procura estar mais junto aos familiares, evi- 
tando a vida social, pois Lua e Saturno se har- 
monizam em sua área de crise. Que tal organizar 
melhor os aspectos externos da vida prática e os 
internos da vida emocional? 

Capricórnio 22-12/19-01 
Que tal abrir espaço para o diálogo nas relações 
pessoais? O trígono Lua-Saturno, entre suas 
áreas de relacionamentos e de amizades, indica 
que é um bom momento para resolver pendên- 
cias e chegar a consensos. Não procrastine! 

/W Aquário 20-01 /18-02 
Ao formarem trígono, Lua e Saturno lhe aconse- 
lham a colocar as rotinas e as finanças em or- 
dem. Você está mais responsável e mostra maior 
senso prático. Planeje-se e perceba como me- 
lhor realizar as atividades do dia a dia! 

K Peixes 19-02/20-03 
As pessoas tendem a buscar seus conselhos e 
a demandar sua habilidade mediadora na vida 
social. A harmonia de Lua e Saturno no circui- 
to ressalta sua lucidez e imparcialidade ao lidar 
com aspectos mais delicados! 
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'Wo centro da cidade, cm frente ao estádio, essa praça precisava ser mais 
conservada. Pelo menos durante o dia tinha que ter alguém para prestar 
atenção, mas nós, como freqüentadores, também temos que colaborar com a 
conservação deste locaP'. Gildcmi Silva Siqueira, autônomo. 
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A voz da comunidade 

Nem a estátua de Mané Garrincha escapou 

Hemerson Pinto 

Um boné, os dedos quebrados, nariz ar- 
rancado e batom vermelho. A nova cara 
da estatua que homenageia um dos 

ídolos do futebol brasileiro e do mundo, Gar- 
rincha, não agrada a quem visita a praça que 
leva o nome dele no centro de Imperatriz. As 
pistas de skate e patins, construídas recente- 
mente, até servem como uma bonita fachada 
para quem não conhece o restante do espaço, 
que também foi palco de grandes carnavais. 

Hoje, a 'festa' na Praça Mané Garrincha 
fica mesmo por conta dos vândalos que pro- 
curam o local, tanto para o uso de drogas - 

denúncia feita por quem freqüenta a praça dia- 
riamente - quanto para brincarem de destruir 
o que poderia servir (com todas as limitações, 
ainda serve) para a prática esportiva. 

"Sempre dou aula de educação para meus 
alunos aqui na Praça Mané Garrincha. Não 
conto as vezes que fiquei preocupado, pois 
enquanto orientava os meninos na quadra, no- 
tava que, ao lado, tinha gente fumando droga. 
O cheiro forte passa por dentro da quadra", 
afirma o professor de Educação Física, que 
pediu para não ser identificado. "No período 
letivo, estou aqui pelo menos duas vezes por 
semana, a gente fica com medo", comenta. 

O professor também falou sobre as condi- 
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ções da quadra poliesportiva, das quadras de 
areia e dos banheiros, "se é que a gente pode 
chamar isso de banheiro", diz. Os antigos apa- 
relhos de ginástica também não estão mais 
completos. "O que ainda deixa a cara dessa 
praça mais bonita são as pistas de skate. Pra 
quem ver de longe.finaliza. 

Para a estudante, Ana Clara, "Mané é 
quem faz o que fizeram com a estátua, com 
os bancos, com aparelhos de ginástica e até 
com o parquinho das crianças. Falta de res- 
peito com nosso patrimônio, com quem vista a 
cidade, um crime", define a jovem. 

Seu Gildemi defende que a Praça Mané 
Garrincha deveria receber atenção maior. "No 

centro da cidade, em frente ao estádio, essa 
praça precisava ser mais conservada. Pelo 
menos durante o dia tinha que ter alguém para 
prestar atenção, mas nós, como freqüentado- 
res. também temos que colaborar com a con- 
servação deste local", afirma. 

Para quem vende lanches há 18 anos na 
Praça Mané Garrincha, resta ficar com as lem- 
branças dos tempos em que o ambiente tinha 
outra imagem. "Já foi muito melhor do que 
agora, bem arrumada, melhor freqüentada. 
Hoje o movimento maior é de quem vai e vem. 
apenas passando, ou quem vem para aulas 
de educação física", conta o vendedor José da 
Conceição. 
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Nem Ele. nem Ela: banheiro não oferece condições de uso Banco quebrado é a marca deixada por vândalos e pela falta de manutenção 
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Espaço também é ocupado por moradores de rua 

cm 

DIREITOS DO CONSUMIDOR m> 
È 

Clínica de estética é condenada a indenizar por erro em cirurgia plástica 

A 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Fe- 
deral e dos Territórios (TJDFT) condenou a Clínica de Es- 
tética Fisio Center ao pagamento de RS 5 mil. a título de in- 
denização por danos morais, e mais o ressarcimento de RS 
830,00, referentes à primeira parcela paga por uma cirurgia 
de bioplastia no nariz que acabou infeccionando e criando 
uma "verruga". 

Ao analisar o pedido de indenização, em grau de recurso, 
uma vez que em Ia Instância o pleito fora negado, o desem- 
bargador relator afirmou defender a tese de que "a obrigação 
assumida pelo profissional médico, que se propõe à reali- 
zação de determinada cirurgia estética, constitui obrigação 
de resultado, de forma que o não atingimento das metas 
propostas e acertadas com o particular contratante constitui 
inadimplemento absoluto do acordo, apto a ensejar a resci- 
são do contrato de prestação de serviços médicos e também 

para justificar a condenação do médico (ou da clínica - por 
responsabilidade objetiva pelo ato do preposto) na reparação 
dos danos experimentados pelo paciente". 

O contrato celebrado entre a clínica e a paciente esta- 
belecia. expressamente, que o objeto da contratação era a 
"execução de tratamento estético, por parte da contratada, 
composto de uma sessão de bioplastia de glúteo com 100 
ml e uma sessão de bioplastia de nariz para queda da ponta 
nasal". 

O desembargador relator reconheceu que a cirurgia 
plástica estética contratada "não apenas deixou de atingir o 
resultado esperado, como também constituiu causa de im- 
perfeições que não pré-existiam à intervenção médica (...)". 

Ainda segundo ele, a clínica não juntou aos autos ne- 
nhum termo de esclarecimento acerca dos resultados que a 
bioplastia poderia proporcionar á paciente, não anexou aos 

autos o prontuário médico, nem fotos anteriores e posterio- 
res ao procedimento da bioplastia, e nenhum outro docu- 
mento que fosse capaz de servir de base à sua defesa. 

A clínica, após a cirurgia, realizou um segundo e terceiro 
procedimentos (aplicação de fio elástico na base nasal), para 
tentar reparar o resultado negativo, mas não logrou êxito e 
teve de retirar o fio porque ele passou a provocar secreções 
na paciente. 

Ao decidir, o desembargador afirmou que "em razão de se 
cuidar de causa regida pelo Código de Defesa do Consumi- 
dor, se impõe, na espécie, a inversão do ônus da prova, que 
determina também que somente a ocorrência de circunstân- 
cias imprevisíveis ou de ato culposo imputável exclusivamen- 
te à paciente seria capaz de eximir o médico da responsabi- 
lidade pelos danos causados, circunstâncias essas que a Ré 
(clínica de estética) em momento algum logrou demonstrar". 
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Presidente informa sobre início de obras 

A primeira fase de um dos maiores inves- 
timentos na área de energia no Mara- 
nhão, o parque eólico que será instala- 

do pela Bioenergy nos municípios de Tutoia e 
Paulino Neves terá início em março de 2013, 
com o lançamento da Pedra Fundamental. A 
informação foi dada pelo presidente da em- 
presa, Sérgio Marques, durante encontro com 
a governadora Roseana Sarney, nesta terça- 
-feira (22), no Palácio dos Leões, em São Luís. 
Já em março de 2014, entram em operação os 
primeiros aerogeradores (turbinas). 

A governadora Roseana Sarney falou so- 
bre a importância de trazer o projeto pioneiro 
de produção de energia eólica no Maranhão. 
"Essa é uma boa noticia para o Maranhão. A 
parceria com a Bioenergy dará ao estado a 
possibilidade de gerar uma das energias mais 
limpas do mundo, além de promover geração 
de emprego e renda aos maranhenses", afir- 
mou. Também participaram do encontro os 
secretários de Minas e Energia, Ricardo Gu- 
terres; de Desenvolvimento. Indústria e Co- 
mércio, Maurício Macedo; de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais. Victor Mendes; e de 
Desenvolvimento Social e Agricultura Fami- 
liar, Fernando Fialho; e o diretor da Bioenergy, 
Oscar Gundes. 

Segundo o presidente da Bioenergy, Sér- 
gio Marques, a instalação do parque eólico 
está prevista para ocorrer em três fases, até 
o ano de 2016. "O início das obras está mar- 
cado para Io de março e o cronograma de 
investimentos da primeira fase no estado se 
estende até o mês de abril de 2015. Entretan- 
to, os primeiros aerogeradores dos13 parques 
entram em operação comercial já em março 
de 2014", contou. 

O empreendimento está orçado em R$ 6 

bilhões e deverá gerar cerca de mil empre- 
gos diretos, nas áreas de construção civil, 
montagem dos aerogeradores, administra- 
ção e logística. O diretor da Bioenergy, Os- 
car Gundes. destacou que o empreendimento 
também irá gerar vários negócios indiretos. 
"A viabilização da obra exige negócios como 
instalação de hotéis, pousadas, restaurantes, 
entre outros serviços, além de proporcionar 
melhorias na infraestrutura dos municípios, 
com acessos externos". 

PARQUE EÓLICO 
O complexo de produção de energia eó- 

lica da Bioenergy no Maranhão é composto 
por 50 parques, cada um com 10 aerogerado- 
res. com capacidade total para produzir 1.500 
MWde potência instalada - a ser implantada 
por fases. 

Dos 50 parques. 27 estão aptos a serem 
contratados, sendo que 13 já possuem todas 
as licenças ambientais e demais certificações 
legais necessárias e 14 podem ser contrata- 
dos durante os próximos leilões do Governo 
Federal. Os outros 23 estão previstos para 
serem instalados, ainda sem data definida. 
Entre os 27 parques aptos, 22 serão instala- 
dos no município de Paulino Neves e cinco 
em Tutoia. 

RELEVÂNCIA 
O secretário de Minas e Energia, Ricardo 

Guterres, destacou a relevância do projeto 
para o futuro do Brasil. "O nosso pais preci- 
sa de mais energia para se desenvolver e, no 
caso do projeto da Bioenergy no Maranhão, 
a produção tem outras vantagens: é limpa, 
barata, está em consonância com as normas 
ambientais, além de proporcionar trabalho e 
melhoria de qualidade de vida para os mara- 
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Governadora Roseana em reunião com presidente da Bioenergy, Sérgio Marques, e secretários 

nhenses". 
Já para o secretário de Desenvolvimen- 

to, Indústria e Comércio. Maurício Macedo, 
a obra é mais um empreendimento apoiado 
pelo governo que inicia suas obras no Mara- 
nhão. "Este é um projeto extremamente im- 
portante para a região e já propiciou inclusive 
a aquisição de títulos de posse de terras para 
os moradores da área do projeto, por meio 
de um trabalho desenvolvido pelo Instituto de 
Terras do Maranhão (Iterma). 

ATLAS DA ENERGIA EÓLICA 
Na reunião, a Bioenergy apresentou a 

iniciativa de produzir o Atlas Eólico do Mara- 
nhão. documento elaborado a partir de pesqui- 
sas técnicas e que apresentará o potencial de 
produção de energia elétrica, a partir da força 
do vento nas várias regiões do estado. Foi um 
compromisso que a empresa assumiu dentro 
da parceria firmada com o Governo do Estado, 
destacou o secretário Ricardo Guterres. 

Sedihc intensifica ações de combate à violência Sejap e Seduc definem unidades prisionais 

sexual contra criancas e adolescentes 

A Secretaria de Estado de Direitos Huma- 
nos, Assistência Social e Cidadania (Sedihc) 
intensificou, durante todo o ano de 2012, as 
ações de combate à exploração sexual con- 
tra crianças e adolescentes do Maranhão. 
A Sedihc executa, dentro do Estado, o Pro- 
grama de Ações Integradas e Referenciais 
de Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes (Pair), um convênio 
firmado com o Governo Federal. 

Ao longo do ano, foram realizadas ativida- 
des em diversos municípios maranhenses, a 
fim de promover e fomentar a discussão acer- 
ca do combate a essas violações de direitos 
humanos. "O Pair é um trabalho articulado e 
facilitador no atendimento integrado em rede 
dos casos de violência doméstica e sexu- 
al contra crianças e adolescentes, nas suas 
mais variadas formas", explicou a secretária 
de Estado de Direitos Humanos, Assistência 
Social e Cidadania, Luiza Oliveira. 

Em reuniões nos municípios, a equipe de 
trabalho da Sedihc para articulação do pro- 
grama promove a produção de informações 
sobre a violência infanto-juvenil no município, 
empreendendo o diagnóstico rápido partici- 
pativo proposto pelo Pair como subsídio para 
a análise da realidade local e o estabeleci- 

que receberão ensino em 2013 

mento coletivo de estratégias para o enfren- 
tamento. 

Nádia Guterres, coordenadora do Pair no 
Maranhão, informou que os desafios do Pro- 
grama continuam em 2013 e a previsão é de 
que a equipe de trabalho comece a atuar nos 
municípios a partir de fevereiro. "Este ano te- 
remos o desafio de realizar reuniões de articu- 
lação política e institucional em 30 municípios 
e oficinas de nivelamento do Pair; promover 
a interação do movimento de Enfrentamento 
da Violência Sexual contra Crianças e Ado- 
lescentes para fortalecer as articulações mu- 
nicipais, regionais e do Estado, entre outras 
atividades", garantiu a coordenadora do Pro- 
grama. 

Em 2012, a equipe de trabalho da Sedihc 
para o Pair esteve nos municípios de Paço do 
Lumiar, Raposa, São José de Ribamar, São 
Luís, Alcântara, Bequimâo, Peri-Mirim, Pi- 
nheiro, Pedro do Rosário, Presidente Sarney, 
Santa Helena, Turiaçu, Turilândia, Barreiri- 
nhas, Humberto de Campos, Paulino Neves, 
Primeira Cruz, Santo Amaro do Maranhão, 
Tutóia, Alto Alegre do Maranhão, Codó, Coro- 
atá, Peritoró, Timbiras, Alto Parnaíba. Balsas, 
Fortaleza dos Nogueiras, Nova Colinas, Ria- 
chão, Tasso Fragoso. 

Com base no Plano Estadual de Educa- 
ção nas prisões, as Secretarias de Estado 
de Justiça e de Administração Penitenciária 
(Sejap) e de Educação (Seduc) garantirão em 
2013 mais de 500 vagas de ensino aos de- 
tentos do sistema, distribuídas em 14 unida- 
des prisionais do estado. A definição ocorreu 
durante reunião realizada, na segunda-feira 
(21). na sede da Sejap. 

A subsecretária da Sejap. Leopoldina 
Amélia Barros; a adjunta de Projetos Espe- 
ciais da Seduc, Conceição Andrade; o supe- 
rintendente de reintegração social, Roberto 
Costa Araújo e demais envolvidos presentes 
na reunião definiram, ainda, as unidades pri- 
sionais que possuirão salas de aula, quanti- 
dade de vagas e turmas por unidade. 

"As vagas disponíveis variam da alfabe- 
tização a 8o série e será de acordo com o 
quantitativo de cada unidade. Todo levanta- 
mento já foi feito e consta no Plano Estadual 
de Educação que foi elaborado", explica o su- 
perintendente de reintegração social, Roberto 
Costa, que revela, ainda, a parceria feita com 
o Senai e com o Senac para oferta de cursos 
profissionalizantes aos internos do sistema. 

Em 2013, os estabelecimentos penais do 

Leopoldina, Conceição, Roberto Costa c assessores 

interior também contarão com salas de aula, 
entre eles estão as Unidades Prisionais de 
Ressocialização de Timon, Bacabal e Santa 
Inês, Imperatriz e Divinópolis. 

De acordo com o superintendente, antes 
apenas três unidades possuíam ensino regu- 
lar. "Com o plano de educação foi possível ve- 
rificar a necessidade de levar as salas de aula 
para as demais unidades e o apoio da Secre- 
taria de Educação tem sido fundamental para 
isso", acrescentou Roberto Araújo. 

Na capital, além da Penitenciária de Pe- 
drinhas. Presídio São Luís e Penitenciária Fe- 
minina, as Unidades Prisionais de Ressociali- 
zação (UPR) do Monte Castelo e Olho d'Água 
e a Casa de Detenção (Cadet) também conta- 
rão com ensino em 2013. 

Secretaria de Estado da Mulher capacita 

seus servidores 

A Secretaria de Estado da Mulher (Semu), 
por meio do Setor de Tecnologia da Informá- 
tica, está realizando treinamento interno para 
os seus servidores para a utilização no seu 
sistema informatizado de gestão: o SoftEx- 
pert Excellence Suíte (SE Suíte). 

A capacitação teve início quarta-feira (16) 
e se estenderá até o dia 29. Durante este 
período, os coordenadores de setores e de- 
partamentos participarão de palestras com 
informações teóricas e oficinas práticas, si- 
mulando as atividades diárias de trabalho, 
ministradas por técnicos da empresa que im- 
plantou o sistema. 

O SE Suite, além das funções de abertura 
e movimentação de documentos e proces- 
sos, tem agregado a si outras funcionalidades 
como a produção de documentos, despachos. 

pareceres, decisões e demais diligências, por 
meio de edição de texto. 

De acordo com Paulo Simplício, Assessor 
de TI na Semu, o SE Suíte é uma importan- 
te ferramenta para a Secretaria, pois permite 
a indexação digitalizada de todos os docu- 
mentos, permite o controle de todos os seus 
processos internos, e possibilita o monitoram 
do desempenho da gestão, além de forne- 
cer acesso aos parceiros atores da Rede de 
Atendimento à Mulher. 

Rede Amiga da Mulher 
A Rede Amiga da Mulher é o mesmo sis- 

tema que a Semu, a partir de convênio firma- 
do a Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República (SPM-PR), está 
disponibilizando aos organismos da Rede de 
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Ações de capacitação de servidores da Semu 

Atendimento à Mulher (Rede Amiga da Mu- 
lher), em São Luís. 

A implantação do sistema, juntamente 
com outros itens como equipamentos de in- 
formática e mobiliários, promove o reapare- 
Ihamento da Rede, com o objetivo de me- 
lhorar o desempenho do funcionamento e 
consequentemente a melhoria no atendimen- 
to às mulheres em situação de violência nos 
serviços especializados. A intenção é evitar a 

revitimização da mulher aos encaminhamen- 
tos subsequentes; acompanhar e monitorar o 
atendimento; e mensurar o nível de satisfação 
no atendimento recebido pelas mulheres. 

O SoftExpert Excellence Suite é um sis- 
tema de solução corporativa, 100% web, que 
integra, em apenas uma plataforma, a mais 
completa gestão da excelência, possibilitan- 
do a implementação de atendimento padroni- 
zado. 
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ECONOMIA 

Prévia da inflação oficial acelera em janeiro de 2013, diz IBGE 

A inflação medida pelo índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), 
considerada uma prévia da inflação oficial usa- 
da nas metas do governo, acelerou de 0,69% 
em dezembro de 2012, para 0,88% em janeiro, 
informou nesta quarta-feira (23) o Instituto Bra- 
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 
12 meses, o indicador acumula alta de 6,02%. 

Os principais responsáveis pela acelera- 
ção do IPCA-15 foram os grupos despesas 
pessoais, cuja variação passou de 1,10% em 
dezembro para 1,80% em janeiro, e alimenta- 
ção e bebidas - de 0,97% para 1.45%. Juntos, 
responderam por 61% do índice do mês. 

No grupo das despesas pessoais, subiram 
os preços dos itens cigarro (de 2,66% para 
7,05% em janeiro), excursão (de 12,15% para 
16,18%), empregado doméstico (de 0,82% 
para 0,58%), cabeleireiro (de 0,49% para 
0,97%) e manicure (1,83% para 1,53%). 

No grupo de alimentação, ficaram mais 
caros hortaliças (de 2.67% para 6,48%), feijão 
carioca (de -0,10% para 6,25%), tomate (de 
0,72% para 6,02%), cebola (de -5,97% para 
5,61%), frango (de 4,16% para 5,61%), frutas 
(de 1,27% para 2,22%), carnes (0,47% para 
1,12%) e refeição fora (de 0,58% para 0,95%). 

Seguiu o mesmo comportamento a varia- 
ção dos preços de artigos de residência (de 
0,11% em dezembro para 0,45% em janeiro), 
devido a eletrodomésticos (de 0,06% para 
1,18%) e a TV, som e informática (de -0,73% 
para 0.45%). 

O grupo de saúde e cuidados pessoais 
também mostrou alta, de 0,26% em dezem- 
bro para 0,61% em janeiro, diante dos preços 
dos remédios, cuja variação passou de -0,16% 
para 0,24%, serviços médicos e dentários (de 
0,28% para 1,22%) e produtos de higiene pes- 
soal (de 0,24% para 0,74%). 

A alta dos preços relativos ao grupo educa- 
ção passou de 0,10% para 0,33%, influenciado 
pelo resultado dos cursos regulares (0,20%). 

Variações menores 
Sem variação, o grupo de gastos com ha- 

bitação ficou em 0,74%. Alguns itens continu- 
aram em alta, como aluguel residencial (de 
0,53% para 1,56%), condomínio (de 0,50% 
para 1,18%) e mão de obra para pequenos re- 
paros (de 0,27% para 0,70%). 

Na contramão, apresentou desaceleração 
o preço de transporte (de 0,71% em dezembro 
para 0,68% em janeiro) devido a menor taxa 
das passagens aéreas (de 17,08% em dezem- 
bro para 5,18% em janeiro). 

Também tiveram resultados menores os 
artigos de vestuário (de 0,62% em dezembro 
para 0,12% em janeiro), com destaque para 
roupa feminina (de 0,69% para -0,48%). 

Título de capitalização é roubada', dizem especialistas 

Queridinho dos brasileiros, título de capi- 
talização é 'roubada', dizem especialistas 

Caderneta de poupança, imóveis e títulos 
de capitalização costumam ser a santíssima 
trindade para os brasileiros quando se trata de 
aplicar dinheiro. Mas, enquanto poupança e 
imóveis são minimamente justificáveis, o títu- 
lo de capitalização é um campeão de críticas 
entre os especialistas de finanças pessoais. 

Seu rendimento é, de longe, pior do que o 
da poupança -um produto que já deixou de 
ter algum apelo desde o ano passado pelo 
menos, com a mudança nas regras da cader- 
neta. 

Títulos de capitalização corrigem o dinhei- 
ro guardado pela chamada TR (Taxa Refe- 
rencial), também usada para a poupança. A 
poupança, no entanto, oferece a TR e uma 
parcela de juros a mais (0,5% ao mês. pela re- 
gra antiga; 70% da taxa básica de juros, pela 
regra nova), que faz toda a diferença. 

R$ 15 mil na poupança X R$ 10.625 nos 
títulos de capitalização 

Entre janeiro de 2007 e dezembro de 2012, 
a inflação acumulada foi de 37,76% pela varia- 
ção do IPCA, o índice de preços utilizado pelo 
governo para sua política de metas. 

Caso um poupador tivesse aplicado R$ 10 
mil no início de 2007 na caderneta de poupan- 
ça, poderia sacar pouco mais de R$ 15 mil no 
final do ano passado, livre de Imposto de Ren- 
da. e com folga sobre a inflação do período (o 
ganho acumulado é de 51,3%). 

Se a mesma quantia tivesse sido aplica- 
da em títulos de capitalização, seria corrigida 
apenas pela TR, e o investidor teria o valor de 
R$ 10.625 ao final dos cinco anos. Isso signifi- 
ca uma variação de apenas 6,25%. 

Resultado na 'vida real' seria pior ainda 
Na verdade, o resultado na "vida real" seria 

ainda pior. Pelas regras dos produtos de ca- 

pitalização, o que o poupador recebe no final 
do prazo de aplicação (que varia entre 24 e 
60 meses) é a chamada "reserva de capitali- 
zação". 

Essa reserva de capitalização corresponde 
a cerca de 90% do valor efetivamente pago ao 
banco, e que vai ser corrigido pela TR. O res- 
tante vai ser usado para duas funções; acumu- 
lar dinheiro para os sorteios (a chamada "corta 
do sorteio") e para pagar o trabalho da institui- 
ção financeira (a "cota de carregamento"). 

Investidor só leva vantagem se ganhar prê- 
mio em sorteio 

É preciso admitir que os bancos comer- 
cializam o produto não como um investimen- 
to, mas como uma forma de guardar dinheiro, 
com o "bônus" de concorrer a prêmios. 

"A única vantagem para quem adquire um 
produto desses é se for sorteado", diz o pro- 
fessor da FIA e consultor de finanças Marcos 
Crivelaro. 

educação 

Balanço final do Prouní registra mais de 1 milhão de inscritos 

O balançò final do Programa Universidade 
para Todos (ProUni) registrou 1.032.873 ins- 
critos. Os números divulgados hoje (22) pelo 
Ministério da Educação (MEC) apontam que o 
total de inscrições foi 2.011.538, considerando 
que cada candidato teve oportunidade de fa- 
zer até duas opções de curso. 

O estado com maior número de candida- 
tos inscritos na primeira edição do programa 
neste ano foi São Paulo, com 187.489; segui- 
do por Minas Gerais, com 141.839, e Rio de 
Janeiro, com 75.935. 

A primeira convocação de candidatos pré- 
-selecionados será feita na próxima quinta-fei- 
ra (24) e o prazo para matrícula na instituição 
de ensino vai até o dia 31. 

Em 8 de fevereiro, será feita a segunda 

chamada de pré-selecionados. O candidato 
deve providenciar a matrícula e a apresenta- 
ção de documentos até o dia 19 do mesmo 
mês. 

O ProUni concede bolsas de estudo in- 
tegrais e parciais em cursos de graduação e 
seqüenciais de formação específica em insti- 
tuições privadas de educação superior. Para 
o primeiro semestre deste ano, estão sendo 
oferecidas 162.329 bolsas, sendo 108.686 in- 
tegrais e 53.643 parciais (cobertura de 50% 
da mensalidade). 

Para concorrer à bolsa integral, o candida- 
to deve comprovar renda familiar por pessoa 
de até um salário mínimo e meio (R$ 1.017). 
Para as bolsas parciais, a renda familiar deve 
ser de até três salários mínimos (R$ 2.034) 

por pessoa. Cada estudante pode optar por 
até dois cursos. 

O estudante que conseguir apenas uma 
bolsa parcial (50% da mensalidade) pode cus- 
tear a outra parte por meio do Fundo de Finan- 
ciamento Estudantil (Fies), sem necessidade 
de apresentar fiador. Para isso, é preciso que 
a instituição onde o aluno pretende se matri- 
cular tenha firmado termo de adesão ao Fies 
e ao Fundo de Garantia de Operações de Cré- 
dito Educativo, 

Estão dispensados dos requisitos de ren- 
da para a obtenção de bolsa os professores 
da rede pública em efetivo exercício do ma- 
gistério na educação básica, integrantes de 
quadro de pessoal permanente de instituição 
pública. 

Estudo sobre o Prouni em SP mostra que renda cresceu em 73% 

Uma pesquisa com ex-bolsistas do Pro- 
grama Universidade para Todos (Prouni) em 
São Paulo mostrou que quase três quartos 
deles conseguiram aumentar sua renda após 
concluir o curso de graduação. De acordo com 
Fabiana Costa, doutora em educação pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Pau- 
lo (PUC-SP), foram entrevistados 150 jovens 
que se formaram no ensino superior entre 
2010 e 2011, para identificar o impacto que a 
bolsa de estudo teve na inserção dos egres- 
sos no mercado de trabalho e na melhoria de 
sua condição socioeconômica. 

O Prouni distribui bolsas de estudos para 
estudante de baixa renda em faculdades par- 
ticulares. O prazo de inscrição foi fechado 
nesta segunda-feira (21). Foram inscritos 1,03 
milhões de candidatos para mais de 162 mil 
bolsas. A primeira convocação dos seleciona- 
dos será nesta quinta-feira (24). 

A pesquisa foi tema de sua tese de douto- 
rado, defendida em novembro do ano passa- 

do, e apresentada no último fim de semana no 
14° Conselho Nacional de Entidades de Base 
(Coneb) da União Nacional dos Estudantes 
(UNE), em Recife (PE). Na pesquisa, 73.4% 
afirmaram que, depois de se formarem, con- 
seguiram aumentar sua renda em relação à 
época em que ingressaram no ensino supe- 
rior. Dentro deste grupo, 10,5% tiveram o salá- 
rio incrementado entre 71% e 100%, e 27.9% 
mais do que dobraram a renda (em relação 
ao total de participantes, Fabiana afirmou que 
18,6% aumentou a renda em mais do que 
100%). 

A pesquisadora explicou que o universo da 
pesquisa abordou o mercado de trabalho e a 
condição socioeconômica relativos à cidade 
de São Paulo. "A realidade foi feita com base 
na capital. A pesquisa é feita dentro de um de- 
terminado contexto e um determinado tempo", 
disse. 

Outro número destacado por ela tem a ver 
com a utilidade do diploma conquistado por 

meio das bolsas de estudo integrais ou par- 
ciais. De acordo com a pesquisa, 72,6% dos 
150 bolsistas entrevistados afirmaram que, 
atualmente, estão trabalhando na área em que 
se formaram no ensino superior. O número de 
estudantes no mercado de trabalho antes e 
depois .de receberem a bolsa se manteve em 
85%. Desses, 64% dos egressos tinham car- 
teira assinada e renda de um a cinco salários 
mínimos. 

O Prouni foi criado pelo Ministério da Edu- 
cação em 2004 com o objetivo de oferecer 
bolsas de estudos integrais ou parciais em 
instituições privadas de educação superior a 
estudantes com renda de até três salários mí- 
nimos. 

A seleção é feita exclusivamente pela in- 
ternet, e as-inscrições para o processo seletivo 
do primeiro semestre de 2013 foram encerra- 
das na noite de segunda-feira (21). Nesta edi- 
ção, são oferecidas 162.329 bolsas distribuí- 
das em 12.159 cursos de 1.078 instituições. 
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Saúde e 

Bem Estar 

GORDURA SATURADA PODE 

PREJUDICAR A FERTILIDADE 

MASCULINA 

Uma pesquisa da Universidade de 
Copenhague, na Dinamarca, mostrou 
que ingerir grandes quantidades de 
gordura saturada pode afetar de forma 
negativa a fertilidade masculina, já que 
o hábito parece estar ligado a uma me- 
nor concentração de espermatozoides 
no sêmen do homem. Os resultados 
foram publicados na edição de janeiro 
do periódico The American Journal of 
Clinicai Nutrition. 

Os estudiosos avaliaram 700 ho- 
mens com 20 anos de idade, em mé- 
dia. Durante três meses, os participan- 
tes relataram o que comiam a cada dia 
e, após esse período, a equipe reco- 
lheu uma amostra de sêmen desses 
jovens. Após a análise, os cientistas 
notaram que os participantes que me- 
nos consumiam gordura saturada (11% 
das calorias totais diárias) tinham, em 
média, 50 milhões de espermatozoides 
por mililitro de sêmen. Já aqueles que 
consumiam maiores quantidades da 
gordura (acima de 15% das calorias di- 
árias), tinham em média 45 milhões de 
espermatozoides por mililitro. É uma 
redução de até 40% na contagem do 
esperma. 

Segundo os autores do estudo, o 
próximo passo da equipe será tentar 
descobrir qual é o mecanismo respon- 
sável por essa associação acontecer 
e se a adoção de uma dieta saudável 
seria capaz de influenciar a contagem 
de espermatozoides. 

Outros hábitos que prejudicam a 
fertilidade masculina 

Obesidade 
Um estudo feito pela Fertility and 

Sterlily descobriu que homens com 
obesidade tendem a ter uma contagem 
de esperma baixa em comparação aos 
homens mais magros, pois o alto nível 
de gordura corporal está associado a 
mudanças no conjunto de proteínas 
que permite a sobrevivência e função 
do espermatozoide. Além disso, os es- 
permatozoides de homens acima do 
peso tendem a se moverem sem rumo, 
o que dificulta a concepção. 

Excesso de bebida alcoólica 
Se você quer ter um filho, é bom 

maneirar na bebida. O especialista 
Carlos Gobbo, da Unesp, explica que 
o álcool em excesso está associado à 
diminuição da testosterona e, portanto, 
diminuição no volume do sêmen, preju- 
dicando a fertilidade. 

Tabagismo 
Médicos israelitas descobriram 

que os fumantes apresentam elevadas 
concentrações de cotinina (uma subs- 
tância derivada da nicotina), além de 
alterações na preparação do esperma 
e, consequentemente, taxa diminuída 
de fertilização. Essa pesquisa verificou 
que. quando o homem é fumante, a 
taxa de fertilidade do casal é de ape- 
nas 44,9%. 

Drogas ilícitas 
O uso de drogas ilícitas também 

possui um efeito direto na fertilidade. 
"As drogas ilícitas podem levar às al- 
terações da condição espermática", 
explica o urologista Carlos Gobbo. "A 
maconha faz o espermatozoide perder 
a força para subir até a trompa, o que 
deixa a fecundação impossibilitada." 

Anaboiízantes 
De acordo com a nutróloga Melona 

Castro, especializada em medicina es- 
portiva, o uso de anabolizantes induz 
o organismo a diminuir a produção 
dos hormônios masculinos. "Além do 
comprometimento da fertilidade, os 
esteroides provocam um rebuliço no 
metabolismo a ponto de causar uma 
pane geral, levando ao surgimento do 
câncer (no fígado ou nos testículos) ou 
de infarto", diz a médica. 
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Torcida do Imperatriz espera um time forte 

Hemerson Pinto 

Em uma conversa com o presidente de 
uma das torcidas do Cavalo de Aço, o 
representante da 'Falange de Aço' de- 

clara o que o torcedor do Imperatriz deseja 
para o ano de 2013; "Que esses jogadores for- 
mem um time forte, realmente bom. um time 
de chegada. É isso que precisamos", diz o fo- 
tógrafo Castro Carvalho. 

Há 20 anos, a torcida organizada vai ao 
estádio acompanhar os jogos do Imperatriz, 
com direito a faixas, charanga e muito grito na 
garganta. Mas. segundo o torcedor, "de 2011 
para cá não vimos um time guerreiro, capaz 
de chegar nas pontas, é sempre um grupo que 
luta para cair, aí o sofrimento já é de mais. Pre- 
cisamos de um time de vergonha e esperamos 
que seja este". 

Incomodado com um único título estadual 
do Imperatriz, em mais de 50 anos de história, 
Castro não contém a emoção de um torcedor 
fiel e dispara; "se a diretoria tem condição de 
botar o time no campeonato, então tem condi- 
ção de formar uma equipe boa, comprometida, 
um time bom. que faça gosto de a gente ir pro 
estádio". O presidente da 'Falange' acredita 
que problemas como atraso em pagamentos 
não deveria acontecer. 

"Jogador tem de receber em dia pra ficar 
incentivado e jogar bem cada partida. A torci- 
da faz sua parte, gritamos, vamos ao estádio, 
mas queremos o resultado. Pra encher o es- 
tádio. temos de ter um time motivado. Tam- 
bém é importante a contratação dos famosos 
'jogadores bilheterias', aqueles que fazem a 

I c. 

, _ ; . ^r\\Ü    Castro é presidente da 'Falange de Aço'e líder da charanga 

diferença em campo e atraem a torcida para o 
estádio", reforça o torcedor. 

O time do Imperatriz continua a semana 
de trabalhos voltados para os treinos físicos 
e técnicos. O grupo está se reunindo em pelo 
menos três horários para as atividades; 6h da 
manhã, 9h da manhã e 4h30 da tarde. O pri- 
meiro jogo de 2013 está previsto para o próxi- 
mo domingo. Um amistoso com equipe ama- 
dora da cidade. A estreia do Cavalo de Aço no 
Maranhense 2013 será no dia 17 de fevereiro, 
contra o Sampaio Corrêa, em São Luís. 

Obina já fala como jogador do Bahia 
O experiente Obina ainda não teve _ 

sua contratação divulgada oficialmente pelo 
Bahia, porém, nada impediu que o atacante, 
que já fala como atleta do Tricolor baiano, pro- 
vocasse a maior rival, Vitória. 

Foi na equipe de Salvador que Obina 
começou a sua carreira. Sob o comando de 
Joel Santana, o atacante chegou a ter algu- 
mas chances na equipe reserva, mas logo foi 
emprestado duas vezes: primeiro ao CRB e 
depois ao Fluminense de Feira de Santana. 
No último, o atacante se destacou na disputa 
da Copa do Brasil, em 2003. No ano seguinte, 
voltou ao Rubro-Negro e conquistou o Cam- 
peonato Baiano daquele ano. 

No entanto, o centroavante optou por dei- 
xar as suas passagens pelo Vitória no passa- 
do. falou com empolgação sobre o Bahia e 
tratou de alfinetar o antigo clube. 

- Estou bem à vontade, pois vou jogar no 
maior clube da Bahia. Tô muito feliz, principal- 
mente por estar voltando pra minha terra, o 
lugar onde fui criado. Vou ficar bem perto da 
minha família a partir de agora. Estou muito 

feliz mesmo de jogar pelo Bahia - declarou ao 
jornal Correio. 

Sobre a possibilidade de reeditar a dupla 
de ataque que conquistou o Campeonato Ca- 
rioca em 2007 e 2008 pelo Flamengo, Obina 
declarou que ficaria feliz em atuar com um ve- 
lho conhecido: Souza. 

- Já jogamos juntos no Flamengo. Fizemos 
muitos gols e ganhamos títulos também. Não 
vejo problema em atuar com ele. mas é lógico 
que vou chegar respeitando os meus compa- 
nheiros que estão aí - concluiu o atacante. 

Obina deixou o Palmeiras e vai defender o Bahia 

Oswaldo afirma que ninguém queria 

Loco Abreu no Botafogo 

O técnico do Botafogo, Oswaldo de Oli- 
veira, respondeu nesta quarta-feira (23) as 
declarações do atacante Loco Abreu, que 
responsabilizou exclusivamente o treinador 
pela saída dele do clube. Após o treina- 
mento que definiu a formação que encara 
o Bangu, nesta quinta-feira (17), em Moça 
Bonita, Oswaldo não poupou críticas e tor- 
nou pública a má relação com o atacante. 

Irritado com a situação, Oswaldo garan- 
tiu que a decisão pelo não aproveitamen- 
to de Loco Abreu, agora com 36 anos, foi 
unânime. 

- Não quis que ele saísse, mas fui contra 
a volta dele pra cá. Não fui sozinho, foi unâ- 
nime. Eu, a comissão, e os jogadores não o 
consideramos em condições de nos ajudar. 
Muitos gostam dele, mas não acham que 
ele está em condições de ajudar. Não pode 
bater no peito e dizer que é botafoguense 
e depois não ajudar quando é preciso - cri- 
ticou, mostrando como a situação estava 
complicada entre o atacante e o grupo; 

- Fui a ele três vezes para que não saís- 
se (do Botafogo). Três vezes pra ele ficar e 
não me dizia que não, mas fui saber depois 
que estava tratando da saída com o em- 

presário dele. Na última vez que falei com 
ele, foi no jogo do Internacional. Não viajou 
porque não quis ficar na reserva. Ele nunca 
viajou comigo aqui. Só jogou aqui no Rio de 
Janeiro. Não tenho nada contra ele. É fácil 
falar da trincheira lá no Uruguai. 

O treinador ainda falou sobre a idolatria 
que a torcida do Botafogo tem por Loco 
Abreu e se mostrou incomodado pelo ata- 
cante ter usado isso para criticá-lo e criar 
um clima desconfortável no Glorioso: 

- Se explora a sensibilidade da torcida, 
da equipe, quero pedir a vocês que não vol- 
tem mais a falar disso. Reconheço idolatria 
no Túlio, no Gottardo, Garrincha... Acho 
um assunto constrangedor porque não re- 
conheço idolatria (No Loco), más sei que a 
torcida gosta dele. Herrera, sim, eu lamento 
muito ter saído. 

BSV 

Abel esboça equipe para enfrentar o Olaria 

Técnico vai promover o retomo de alguns titulares 

O técnico Abel Braga deu algumas pis- 
tas nesta quarta-feira (23) sobre a equipe 
que deve ir a campo na segunda rodada do 
Campeonato Carioca, contra o Olaria, nesta 
quinta-feira (24) às 19h30m (de Brasília), no 
Engenhão. Durante o treinamento na Escola 
de Educação Física do Exército (EsEFEx). na 
Urca, o treinador realizou um trabalho tático e 
esboçou um time com algumas mudanças em 
relação à estreia. 

Como já havia declarado após a vitória so- 
bre o Nova Iguaçu, o técnico vai promover o 
retorno de alguns titulares que pretendem ga- 
nhar ritmo de jogo para o clássico contra o Bo- 
tafogo. Inicialmente, o time que deve enfrentar 
o Olaria treinou sem goleiro e zagueiros com a 
seguinte formação; Bruno. Fernando, Edinho, 
Valencia, Jean, Thiago Neves, Rafael Sobis 

e Samuel. Pouco tempo depois, Abel testou 
Wagner na vaga de Thiago Neves e Nem no 
lugar de Sobis. Após a atividade, os jogadores 
ainda disputaram o tradicional rachão. 

Fred fica na academia e Fábio está fora 
do jogo 

Certo é que o treinador terá o desfalque do 
volante Fábio, que foi titular na estreia. O jo- 
gador sofre com uma forte virose e foi poupa- 
do do treinamento. Além dele, outros jovens, 
como o volante Rafinha, o apoiador Eduardo 
e o atacante Michael, também estão fora da 
partida. Eles vão reforçar a equipe de juniores 
no Campeonato Carioca da categoria contra o 
mesmo Olaria, em partida que será realizada 
na próxima quinta, em Xerém. Fred. por sua 
vez, ficou na academia das Laranjeiras reali- 
zando exercícios de reforço muscular. 

CÂMERAS DE SEGURANÇA 

Aimportância do sistema de cámeras 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 tenha a visão de locais isolados ou que estejam fora do alcance do 
Porteiro ou mesmo do corpo de Segurança, e lem como uma de suas vantagens 
principais o seu custo x beneficio. 

Através da implantação do sistema de cámeras. as pessoas podem prevenir e até inibir 
atos de vandalismo ou qualquer outro delito que possa ocorrer no lado interior ou exterior das edificações. Através das 
cámeras. se tem uma visão global do patrimônio, 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" noque acontece. 

0 sistema deve ser completo, ou seja. todas suas cámeras devem possuir gravação, serem monitoradas e estarem 
em pleno funcionamento, para que quando necessitem das imagens, estas possam ser utilizadas. 0 registro e a visualização 
dos pontos estratégicos ampliam sobremaneira a segurança de uma propriedade, permite reconhecimentos e registra fatos e 
atos de como e quando ocorreram. Podendo ser usado como prova criminal. 
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Para ter um bom sistema de segurança através de cámeras. é necessário um analise de todo o local por técnicos 
especializados. Cem avaliação dos pontos vulneráveis e dentro dessas características, os profissionais realizaram a 
instalação do sistema de monitoramento 0 circuito de CFTV TV Digital permite melhorias na segurança do ambiente. A 
visualização das imagens captadas pelas cámeras. podem ser feilas 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 cámeras. 

COM SEGURANÇA NÀO SE BRINCA! 
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segurança e prestaçao de servlcos. 

Oswaldo não poupou críticas 

armes Monitorado 24h Portões Automáticos • Cerca Eíètrica 
Circuito Fechado de TV • Cámeras - Interfone e fecn?gurSS8!!aflni5 
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