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ficou louco 

R ^ A dona de casa Casturina Garcia Ribas, de 45 anos, prestou depoimento na 
'^S3L |g3 Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (25) sobre o caso da médica Virgi- 

SSÊ niaSoaresSouza, presa na terça-feira (19). em Curitiba, suspeita de homicídio - 
quanficado na UTI geral do Hospital Evangélico. "Eu perdi meu irmão na UTI 

Br desse hospital em 2007 e quero saber a verdade. Na época, além dessa médi- 
t: IP ca presa, ele linha sido atendido por outra médica do hospital", afirmou a dona 

W de casa. Casturina relatou ainda que o irmão chegou a escrever várias cartas à 
jwÊk C família relatando que precisava de ajuda e que tinha visto o paciente do leito ao 

JÊL Ma "* j lado morrer após desligarem o aparelho que o mantinha vivo. Virgínia foi presa 
Jü ^ em uma operação da Policia Civil que investiga as mortes na UTI do hospital, que 

é considerado o segundo maior da capital paranaense. Trechos de gravações do depoimento prestado pela médica, indiciada por homicídio 
qualificado contra pacientes da UTI do Hospital Evangélico de Curitiba, foram obtidos com exclusividade pela reportagem. Nas transcrições, 
ela afirma que foi mal interprétada por falas como "Quero desentulhar a UTI que está me dando coceira . A frase teria sido dita pela médica, 
mas a origem da gravação não foi informada pela polícia. 
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Comprido 

As mulheres da família Russel não sofrem com problemas de 
crescimento de cabelo. A mãe, Terelynn Russel, deixou as madeixas 
atingirem 1,82 metro - mais longas que a própria altura. As três filhas 
seguiram o exemplo e também deixaram o cabelo crescer. - Você 
precisa ter paciência nessa casa, com todo esse cabelo - brincou Tere- 
lynn, de 43 anos. 
Ela já ensinou as três filhas a fazerem tranças umas nas outras. Para 
manter as madeixas de Rapunzel, a mãe estabeleceu uma regra 
básica: nunca entrar na cozinha com a cabeleira solta. Se aproximar 
do fogão com os fios ao vento, então, está fora de cogitação. As mu- 
lheres da família Russel usam uma quantidade imensa de shampoo 
e condicionador. E gastam pelo menos uma hora do dia secando as 
madeixas com o secador. - O dinheiro que economizamos em visitas 
ao salão, nós gastamos em presilhas de cabelo e condicionador - 
brincou Terelynn, que vive em Chicago, nos Estados Unidos, com a 
família. Segundo o site Inside Edition, mãe e filhas já doaram o cabelo 
para instituições mais de uma vez. Mas elas nunca deixam cortar mais 
de 50 centímetros das madeixas. - Minha memória mais recente de ter 
um cabelo mais curto foi quando eu tinha 4 anos, começando o jardim 
de infância. O cabelo batia na minha cintura. Para mim, um cabelo 
curto seria um pouco acima da minha cintura - disse a mãe. 

Desaparecida 

Um mês antes 

Autoridades do Condado de 
Clayton, na Geórgia, nos Estados 
Unidos, entraram em contato com 
a americana Anna Lamb-Creasey 
pelo Facebook para dizer que o 
filho dela estava morto. Ela não 
soube da existência da mensa- 
gem por um mês, uma vez que 
o recado estava na pasta oculta 
"Outros" da rede social. A mãe 
de Rickie somente teve acesso 
à mensagem da polícia quando 
acessou a pasta, na qual ficam armazenados os recados de pessoas 
que não estão na lista de contatos. A mensagem pedia que ela en- 
trasse em contato com a polícia imediatamente, pois se tratava de um 
assunto importante. Ao fazer a ligação, ela descobriu que Rickie havia 
falecido após ser atropelado por um carro no dia 24 de janeiro. Anna 
ficou furiosa com o fato das autoridades não conseguirem encontrá- 
-la para dizer pessoalmente que seu filho havia morrido. "Eles me 
disseram que eles fizeram o melhor que puderam. Mas eu não tenho 
certeza sobre isso. Eles podem achar um criminoso, mas eles não 
podem me encontrar? Eles poderiam ter feito melhor", disse Anna ao 
site Atlanta's News. 
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Melissa Velanga Moreira, de 22 anos, dada como desaparecida desde sábado (23), em Porto Velho, foi encontrada 
no domingo (24) pela família. A delegada responsável pelo caso de Melissa. Rosilei de Lima, disse que a estudante 
foi para uma festa sem avisar a família. "Ela foi inconseqüente. Os policiais perderam o final de semana procurando 
alguém que não estava desaparecida. Mobilizou toda a polícia em vão", afirma. A família de Melissa disse, no domin- 
go. que a jovem havia saido de casa na manhã de sábado para ir à biblioteca pública, localizada no centro de Porto 
Velho, e não foi mais vista. A família então acionou a polícia para encontrar a estudante. Os amigos de Melissa tam- 
bém se mobilizaram através de redes sociais. No domingo à noite, procurada pela reportagem, a família de Melissa 
não quis falar sobre o caso. 

COLliiii DO SANCHES 

DESGRAÇAS DE UMA PRAÇA 
A praça Brasil é 
destinatária de muitos 
infortúnios, a maio- 
ria provocada pela 
omissão e desleixo 
do Poder Executivo. A 
área dela foi reduzida 

para ser sede de estabelecimento de ensino 
estadual. A área dela, em parte, já foi privati- 
zada, titulada e posse legalizada. Nas partes 
que sobram uma delas é ocupada por pesso- 
as sem emprego nem origem definidos. Mas 
nessa praça o que mais se vê é o que não se 
vê: a absoluta ausência do Poder Público. Que 
conceito de gestão pública tem gente assim, 
que acha que inventou a maré de progresso 
econômico quando, na verdade, é tão somente 
beneficiário de suas ondas? 

DESGRAÇAS DE UMA PRAÇA (2) 
No final de dezembro de 2007 foi indevida- 
mente autorizada a entrada e permanência de 
um enorme caminhão de uma fábrica de ele- 
trodomésticos bem no centro da praça Brasil. 
Quando o gigantesco veículo foi sair afundou 
o solo perto do ponto de ônibus, quebrou a 
fileira de meio-fio de cimento que separava a 
área de ônibus dos demais veículos, quebrou 
os cantos da praça deixando-os em terra 
viva... e até hoje, mais de cinco anos depois, 
nada foi restaurado. Nem adianta perguntar 
se a Prefeitura, em qualquer mandato, cobrou 
ressarcimento pela destruição deixada para 
trás. Atualmente, trêiter autorizado já quebrou 
meio-fios, entortou placa de sinalização de 
trânsito... E a Prefeitura? Nem ai... 

DESGRAÇAS DE UMA PRAÇA (3) 
Quando o Poder não assume, a tranqüilidade 
cidadã some. As leis ~ dezenas delas -- estão 
aí, à disposição de gestor que saiba que pulso 
firme não é só na hora de doar sangue. A 
polícia administrativa, o zelo pelo Bem Público. 

a observância -- e cobrança ~ das Posturas 
Municipais são instrumentos que podem tomar 
melhor e mais desenvolvida uma sociedade. 
Construção de prédios, se é bem vinda, é coi- 
sa que nunca foi parte do conceito de desen- 
volvimento em sociedades civilizadas nem nos 
livros sobre o assunto. 
QUAL MESMO O NOME 
Código de Posturas ou Manual de Imposturas? 

MENSAGEM RECEBIDA 
"(...) este texto de autoria do Edmilson San- 
ches ("A Torre e as Torres", Correio Popular, 
14/02/2013) é simplesmente maravilhoso, 
pois consegue reunir várias informações 
riquíssimas, tanto histórica como politicamente 
falando. Acho que ele tem o poder de desper- 
tar a reflexão sobre a atual situação da cidade 
[Montes Altos] e da empreitada da reforma da 
torre da Igreja, questão essa que muito tem 
sido desvirtuada, infelizmente". (JULIANA RO- 
CHA, sul-maranhense residente em Joinville 
-SC) 

1MPERATRIZENSES LÁ FORA-JEAN 
ABREU 
Jean Abreu é coreógrafo e bailarino imperatri- 
zense, residente há 20 anos em Londres, onde 
é destaque com suas apresentações. Nasceu 
em 29 de agosto de 1975 em Imperatriz. 
Após concluir o Ensino Médio, foi para Belém 
(PA), tentar o vestibular para Medicina. Pouco 
tempo depois resolveu fazer oficina de dança 
de salão, ministrada pelo dançarino Cariinhos 
de Jesus. Fez a primeira e a segunda oficina 
na capital paraense, destacando-se nas duas, 
pelo que foi convidado a passar alguns dias na 
Casa de Dança Cadinhos de Jesus, no Rio de 
Janeiro (RJ), onde mais uma vez se destacou 
e conquistou seu espaço. Após, a aceitou 
o convite de um inglês conhecido seu e foi 
conhecer Londres (Inglaterra), onde vive. Sua 
família mudou-se de Imperatriz e reside agora 
em João Lisboa (MA). 

Edmilson Sanches 

Jean é há anos cidadão britânico. Tem dupla 
nacionalidade, mas uma única marca: o ta- 
lento. Os espetáculos que cria e dirige e onde 
atua são elogiados pela critica especializada. 
Sua companhia, a Jean Abreu Dance, inova 
e surpreende. Como ocorreu, entre outras 
produções, em "Performance", "Brazilian Ni- 
ght", "Híbrido" e, em novembro, "Blood", onde 
recursos de alta tecnologia foram empregados 
e utilizadas projeções de fotos do trabalho 
"Fundamental Pictures", da dupla Gilbert e Ge- 
orge, que são referência da arte contemporâ- 
nea mundial e apoiam o artista imperatrizense. 
Veja-se o que está no prestigiado jornal "The 
Times", que há 227 anos circula em Londres 
e no mundo, sobre a mais recente produção 
do artista imperatrizense: "Highly physical yet 
mysteriously introspective, melding contempo- 
rary and Latin American dance forms... full of 
feline stealth and curiosity. Muscular but fluid, 
Abreu possesses the ease of an animal inside 
its own skin." ("Altamente físico, mas misterio- 
samente introspectivo, combinando formas de 
dança contemporânea e latino-americanas ... 
cheio de cautela felina e curiosidade. Muscular, 
mas fluido, Abreu possui a facilidade de um 
animal dentro de sua própria pele.") 
No Brasil, Jean Abreu participa de projetos 
voluntários de inclusão social por meio da 
dança. Ele faz oficinas em São Paulo para 500 
crianças. Quer entrar em contato com artistas 
de Imperatriz e apoiadores, para criar algo 
semelhante. 
Jean Abreu é um dos nomes de Imperatriz e 
região que conseguiram vencer e convencer 
em outro pais e continente. Na Europa e no 
mundo todo colhe frutos, sabendo que no Bra- 
sil e no Maranhão é onde estão suas raízes. 
(A ilustração mostra Jean Abreu em seu mais 
recente espetáculo solo, "Blood", que contou 
com apoio do Arts Council England, Bath 
Spa University, Dancebase, the Hat Factory, 
Jerwood Space, Dance Digital e patrocinado- 
res privados.) 

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

- FALTOSOS 
Dos 21 vereadores de Imperatriz, apenas 
quatro compareceram à paralisação dos 
professores da rede municipal de ensi- 
no nesta segunda-feira (25). Os quatro 
fizeram questão de ir até o Steei ouvir 
as reivindicações dos professores e do 
sindicato e, em seguida, seguiram em 
caminhada até a Secretaria de Educa- 
ção. Aurélio (PT), Marco Aurélio (PCdoB), 
Carlos Hermes (PCdoB) e Rildo Amaral 
PDT) conversaram com o secretário de 
educação, Zeziel Ribeiro, em nome dos 
professores. Aos que se perguntaram por 
onde estariam os outros 17 vereadores, 
ninguém sabe. Além de participar das 
plenárias na Câmara, os vereadores de- 
veriam sempre estar presentes nos mo- 
vimentos da população. E só pra constar, 
dia de segunda-feira não tem sessão na 
Câmara de Vereadores. 

-SUGESTÃO BOA 
O vereador Fidélis Uchôa decidiu tomar 
uma atitude depois do último assassinato 
ocorrido na Vila Lobão. Fidélis sugeriu ao 
coronel Edeilson e ao delegado regional 
Assis Ramos que fizessem uma parceria 
entre a Policia Militar e a Civil. A sugestão 
foi para que os policiais militares pudes- 
sem utilizar as dependências do 5o distri- 
to, localizado na Vila Lobão, como ponto 
de apoio durante a noite. Durante o dia, o 
5o distrito é usado pela Polícia Civil. Tanto 
Assis Ramos como Coronel Edeilson gos- 
taram da idéia que será colocada em prá- 
tica para tentar diminuir a criminalidade 
da região. 

SESSÃO DE HOJE 
A Câmara de Vereadores será tomada 
durante esta manhã por duas classes 
trabalhistas diferentes que possuem c 
mesmo chefe: o município. Os funcioná 
rios do Samu e os professores da rede 
municipal irão se reunir com os vereado- 
res para reclamar direitos. O Samu alega 
que está sem receber as gratificações e 
os professores exigem o cumprimento de 
uma lei que dá direito ao trabalhador de 
1/3 de carga horária para estudo, plane- 
jamento e pesquisa. O Correio Popular 
estará presente apurando tudo o que vai 
acontecer durante a sessão. A matéria 
com todas as informações você pode ler 
na edição desta quarta-feira (27). 

- PARA OS COLEGUINHAS 
O tópico é mudando de assunto, mas 
Antes de tudo, o comentário a seguir se 
restringe apenas a alguns profissionais 
da cidade. Em Imperatriz, o assessor de 
imprensa acha que seu serviço é apenas 
enviar releases para todas as redações 
Assessor bom é aquele que se antecipa e 
estimula pautas para os meios de comu- 
nicação, que sugere boas pautas antes 
delas acontecerem para que os meios 
possam se preparar para cobri-las. Não é 
à toa que os jornais e portais de internet 
acabem se repetindo/porque além do as 
sessor enviar apenas o release somente 
depois da ação, ele ainda faz questão de 
enviar o mesmo release para diferentes 
meios de comunicação. Bom mesmo 
aquela pauta que o assessor sugeriu e 
acabou rendendo várias matérias auto 
rais e notas com diferentes focos. Isso 
sim é um bom trabalho de assessoria 
Vamos ficar atentos. Mostrar trabalho não 
é sair por aí só escrevendo matérias, as 
sessoria também é planejamento e pro 
gramaçâo. Comunicação externa é tudo 
mas se a comunicação interna de uma 
assessoria de imprensa não vai bem, difi 
cilmente a externa será eficaz. #ficaadica 

- ACUSAÇÃO PESADA 
Agora, o presidente da Embratur, Flávio 
Dino (PCdoB), pegou pesado. Depois de 
ter batido boca com um juiz do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) do Maranhão 
na eleição do ano passado, o comunis 
ta acusou toda a Corte de ter fraudado 
eleição de 2010, quando Roseana Samey 
(PMDB) reelegeu-se governadora. Em 
discurso durante o encontro regional do 
PDT em Imperatriz, no sábado (23), ele 
disse que a diferença de 0,08% dos votos 
válidos que garantiram a vitória da pee 
medebista no Io turno foi "decretada na 
calada da noite" na Corte Eleitoral. O co 
mando da Justiça Eleitoral no estado, que 
terá novo presidente, deve se posicionar 
sobre o caso. 
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►CRIME NA VILA LOBÃO 

Pintor é assassinado com várias facadas 

Antônio Pinheiro 

Na manhã de ontem (25), outro assassi- 
nato foi registrado em Imperatriz. O cri- 
me não tem nenhum envolvimento com 

o mundo das drogas, a vítima foi o pintor Fábio 
Lima de Sousa, 31 anos, morador da cidade 
de Governador Edson Lobão. Nenzim, como 
era conhecido, foi morto com várias perfura- 
ções de arma branca quando estava com a 
esposa, Janethe, na rua Bom Futuro. 

De acordo com informações de populares, 
no local, vítima e acusado tinham se envolvido 
em uma briga na tarde de domingo, quando 
o pintor teria agredido o homicida. Nenzim, 
após ser esfaqueado, ainda conseguiu correr 
por vários metros, caindo no cruzamento da 
rua Bom Futuro com Duque de Caxias, Vila 
Lobão. 

Fábio Lima ainda foi socorrido e levado ao 
Socorrão por um popular que passava de veí- 
culo pelo local, mas não resistiu e veio a óbito 
assim que dava entrada no hospital. A irmã da 
vítima afirmou que teria visto Fábio pela última 
vez antes do crime, na sexta-feira (22), quan- 
do ele foi visitá-la em sua residência. 

O homicídio está sendo investigado pela 
Delegacia do 5o Distrito Policial da Vila Lobão. 
Até as 19 horas, nem a Policia Militar, nem a 
Civil tinham conseguido prender o assassino 
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A certidão de nascimento comprova o nome da vítima 

que teria fugido do local a pé. O velório de 
Nenzim está sendo realizado na rua Diaman- 
tina, n012, povoado Bananal. O sepultamento 
está previsto para acontecer às 10h da ma- 
nhã, no povoado. 

Homem tenta suicídio pela 

segunda vez 

Antônio Pinheiro 

Policiais militares conseguiram impedir, na 
tarde de ontem (25), que Mareio Rodrigues 
Mendes, 35 anos, desse cabo da própria vida. 
Os policiais chegaram ao condomínio onde 
Mareio mora sozinho, na rua Maranhão, Nova 
Imperatriz, e encontram o homem com uma 
corda no pescoço, já se preparando para pra- 
ticar o suicídio. 

Mareio está separado da esposa e teria fei- 
to uma ligação para a mesma dizendo que iria 
se suicidar, também disse que estava deixan- 
do uma quantia em dinheiro embaixo do col- 
chão da cama, em seguida teria feito outras li- 
gações para amigos falando que iria se matar. 

Amigo teriam ido à residência, onde en- 
contraram Mareio com um facão, dizendo para 
que ninguém entrasse. A ex-mulher foi quem 
comunicou a polícia, que foi ao local e teve que 
arrebentar a porta, encontrando o homem com 
a corda no pescoço. Os policiais cortaram a 
mesma, impedindo que a tragédia aconteces- 
se. Mareio foi trazido para o 2o Distrito Policial, 

Corda e facão que foram usados na tentativa de suicídio 

onde ficou em uma sala da Delegacia até que 
refletisse sobre sua atitude e abandonasse a 
idéia de suicídio. 

Segundo uma amiga de Mareio, esta é 
a segunda vez que ele tenta se suicidar. A 
primeira foi em uma venda de comida. Ele 
colocou chumbinho na comida e logo que 
começou a comer, avisou para a vendedora 
que não deixasse ninguém ingerir daquele 
alimento porque tinha colocado veneno. Mar- 
eio foi socorrido e levado ao hospital, onde foi 
medicado. 

Três pessoas foram baleadas 

no final de semana 

Antônio Pinheiro 

Mesmo com as constantes bliízes que a 
Policia Militar vem realizando na tentativa de 
apreender armas em poder da população e 
com as várias prisões de pessoas por por- 
te de armas, um grande número de pessoas 
continua andando armado e praticando cri- 
mes. Só no final de semana, duas pessoas 
foram baleadas em Imperatriz. 

O primeiro caso aconteceu sábado (23), 
no Parque Anhanguera. Após uma discus- 
são, a pessoa armada efetuou dois disparos 
contra um rapaz. A vítima foi socorrida e le- 
vada ao Hospital Municipal, mas sem risco 
de vida, o segundo caso aconteceu no do- 
mingo (24), próximo de meia noite. 

Mesmo com um posto móvel da PM na 
Beira-Rio, dois homens em uma moto Biz, 
vermelha, em movimento, deferiram quatro 
disparos contra um rapaz que estava à frente 
dos acusados. A vítima foi atingida com dois 
dos disparos, sendo socorrido em uma viatu- 
ra da PM e levado ao Socorrão. O rapaz foi 
imediatamente levado para o Centro Cirúrgi- 
co. onde foi operado. Seu estado de saúde 
é instável. 

Em Ribamar Fiquene, quem atirou foi um 
policial militar. Goldnere Ribeiro da Luz foi 
baleado em uma das pernas, após uma per- 

seguição policial. Segundo a polícia, o mes- 
mo teria participado de um assalto. Goldnere 
foi trazido para Imperatriz, onde recebeu me- 
dicação e, logo após, foi autuado em flagran- 
te por assalto. Depois de receber alta, ele foi 
levado para uma cela da Delegacia Regional 
de Segurança, onde aguarda a decisão da 
Justiça. 
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Policial Civil prende condenado 

por tráfico de droga 
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Adaias Monteiro Bahia estava foragido desde o último dia dos pais 

Antônio Pinheiro 

Os policiais do Serviço de Inteligência da 
Secretaria de Segurança Pública do Maranhão 
prenderam na tarde de ontem (25) Adaias 
Monteiro Bahia, vulgo Adonias. A prisão foi re- 
alizada em cumprimento de um mandado de 
prisão e recolha, expedido pelo juiz da 1a Vara 
de Execuções Penais de São Luís. O manda- 
do tem validade até 14 de agosto de 2024. 

Adonias foi preso em flagrante em Impe- 

ratriz, em 2009, acusado de tráfico de drogas, 
sendo condenado a nove anos de prisão. Ele 
se encontrava preso na Penitenciária de Pedri- 
nhas, mas em 14 de agosto de 2012 foi bene- 
ficiado no dia dos pais com saída temporária e 
não retornou mais. 

A prisão aconteceu no bairro São José, 
próximo ao Posto de Saúde. Adonias encon- 
tra-se, agora, preso em uma cela da Delegacia 
Regional de Segurança, onde ficará detido até 
o fim do cumprimento da pena. 

Parceria entre Policia Civil e Militar 

beneficia comunidade da grande Vila Lobão 

n 
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O 5o Distrito Policial servirá como ponto de apoio para a PM 

Goldnere Ribeiro da Luz foi baleado em uma das pernas 

Antônio Pinheiro 

Uma parceria entre as Policias Civil e Mili- 
tar irá beneficiar a comunidade da grande Vila 
Lobão. O 5° Distrito Policial, que antes fechava 
às 18h, voltando a funcionar somente ás 8h do 
dia seguinte, a partir de hoje ficará como ponto 
de apoio para a Polícia Militar. A idéia desta 
parceria partiu do vereador Fidélis Uchôa que, 
na manhã de ontem (25), depois do assassina- 
to no bairro, em conversa com o comandante 
do 3o BPM, sugeriu que à PM que usasse o 
Distrito no bairro como ponto de apoio. 

Na tarde de ontem, Fidelis esteve no gabi- 
nete do delegado Assis Ramos, onde contou 
a idéia da parceria entre Polícia Civil e Militar. 
Assis, de imediato, entrou em contato com o 
Cel. Edeilson Carvalho, que achou a idéia mui- 
to boa. Ontem mesmo o delegado regional fez 
um ofício oficializando a parceria. O vigilante 

irá continuar no Distrito, os policiais militares 
que ficavam fazendo rondas na área da gran- 
de Vila Lobão, agora podem usar a estrutura 
do Distrito. 

O delegado disse que, caso dê certo, esta 
parceria irá se estender para o Distrito da Vila 
Nova. O vereador falou que, desde que assu- 
miu no legislativo, a sua principal bandeira foi 
a segurança. Também lembrou que a reativa- 
ção do posto policial do Brasil Novo foi uma 
reivindicação sua, feita ao Cel. Edeilson. O 
vereador lembrou que esta idéia se deve á 
conversa que teve com comerciantes do bairro 
que ficam com seus estabelecimentos abertos 
ate às 20h, enquanto que o Distrito Policial fi- 
cava fechado. 

Para o vereador Fidélis Uchôa, a tendência 
é que as ocorrências na área da Vila Lobão 
diminuam. Ele lembrou que antigamente o Dis- 
trito ficava aberto. 
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►DAVI ALVES SILVA 

Corpo do ex-prefeito não será mais exumado 

■ 
?• 

m m 

Túmulo de Davi Alves Silva no cemitério de Davlnópolis 

Welbert Queiroz 

A3a Vara da Família, por meio do juiz 
titular Marcelo Baldochi, determinou 
que o corpo do ex-prefeito de Davinó- 

polis Davi Alves Silva não será exumado. A 
exumação estava prevista para a manhã de 
sábado (23), no cemitério da cidade de Da- 
vinópolis. 

O motivo para requerência da exumação 
do corpo é proveniente de uma ação judicial 
que visava a retirada de material genético 
para um exame de DNA para reconhecimento 
de paternidade de um possível filho de Davi 
Alves Silva. "As partes conversaram e decidi- 
ram voluntariamente que viriam a Imperatriz 
para fazer coleta do material necessário para 
a realização do exame de DNA, com isso, a 
exumação para coleta de material foi suspen- 
sa", determinou a 3a Vara da Família. 

A exumação foi impedida, pois além da 
família do ex-prefeito e da parte interessada 
não terem comparecido, a 3a Vara da Famí- 
lia informou na manhã desta segunda-feira 
(25) que as famílias entraram em acordo e 
decidiram ceder o material necessário para o 
exame de DNA. 

O diretor do IML, o médico legista Alair 
Firmiano, havia mantido contato com o juiz 
Marcelo Testa Baldochi e disse em entrevista 
para um site de noticias que a exumação não 
seria realizada ontem em função da ausência 

dos interessados e que o magistrado autori- 
zou a exumação mesmo sem essas pessoas. 
Mas, depois de ter ouvido as ponderações do 
médico legista Alair Firmiano, resolveu que 
outra data seria remarcada para o trabalho. 

A 3a Vara da Família informou, ainda, que 
essa foi uma medida necessária, já que a fa- 
mília do ex-prefeito teria se negado a forne- 
cer o material necessário para o exame e que 
para evitar maiores transtornos as partes en- 
traram em acordo e a situação está resolvi- 
da. "A justiça pode apenas intimar e não obri- 
gar, e antes pela alegação de não poderem 
vir para o material ser coletado foi necessário 
essa medida, assim as partes concordaram 
por ceder esse material para evitar possíveis 
transtornos", concluíram. 

É assegurada a realização da exuma- 
ção caso familiares se neguem a fornecer o 
material. Quando acontece isso, a Justiça, 
através do juiz da Vara da Família, autoriza a 
exumação do corpo. 

ASSASSINATO 
Davi Alves Silva foi assassinado no dia 23 

de setembro de 1998, quando se encontra- 
va no pátio do Posto Esplanada, de sua pro- 
priedade, localizado às margens da rodovia 
Belém-Brasília, no bairro Coco Grande. Davi 
Alves Silva foi assassinado com um tiro pelo 
ex-cunhado, Abraão Ribeiro da Silva, que em 
seguida se suicidou. 

Receita Federal divulga prazo de 

entrega do imposto de renda 

Hyana Reis 

Os contribuintes de todo o país têm de 1° 
de março a 30 de abril para entregar a decla- 
ração do imposto de renda referente a 2012. 
Para isso, nesta segunda-feira (25) foi dis- 
ponibilizado para download um programa de 
preenchimento no site da Receita Federal. O 
Receitanet, programa para a transmissão da 
declaração, também já está disponível. 

Este ano, o programa de preenchimento 
da declaração permitirá a inclusão de um link 
no qual o contribuinte opta por reproduzir as 
empresas relacionadas em declarações ante- 
riores (pagadoras ou recebedoras), e também 
calcular os valores máximos para que você 
não ultrapasse o seu limite. 

Em Imperatriz, mais de 50 mil serão obri- 
gados a declarar o imposto de renda, que são 
os contribuintes que receberam rendimen- 
tos tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 
24.556,65 em 2012, que representa 4,5% a 
mais em relação ao ano anterior. Os que re- 
ceberam rendimentos isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40 mil, também devem 
declarar. 

Os que entregarem a declaração ainda 
no início do prazo estabelecido, sem nenhum 
erro, podem ter a chance de receber a restitui- 
ção nos primeiros lotes, assim como os contri- 
buintes com mais de 60 anos, que terão priori- 
dade na hora de receber o dinheiro, devido ás 
regras do Estatuto do Idoso. 

Ano passado, o Maranhão arrecadou R$ 
417. 3453. 52,02 em declaração do impos- 
to de renda. Ao todo, um total de 25.244.122 
contribuintes enviou a Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física em todo o país. Este 
ano, a expectativa da Receita Federal é para 
receber 26 milhões de declarações. 

DÍVIDA 
Ano passado, a Declaração do Imposto de 

Renda foi uma das maiores causas de endivi- 
damento em Imperatriz, segundo a Delegacia 
da Receita Federal da cidade. Declarar uma 
divida, não efetuar o pagamento e erros na 
declaração do imposto somaram uma dívida 
de mais de um milhão de reais. Os recordistas 
em endividamentos foram pessoas jurídicas, 
1.263, seguidos por pessoas físicas que so- 
maram 260. 

SINE de Imperatriz atende mais de 

300 trabalhadores por dia 
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Maria de Lourdes revela que SINE terá ampliação das instalações 

Carla Dutra 

Durante a semana, antes mesmo das 7 ho- 
ras da manhã, é natural ver filas quilométricas 
de trabalhadores em frente ao Sistema Na- 
cional de Emprego (Sine) do Maranhão. Um 
dos fatores que causa essa problemática é o 
fechamento do SINE municipal, que também 
prestava serviço para dar entrada no seguro 
desemprego dos trabalhadores. Além disso, o 
Ministério do Trabalho, outro órgão que fazia o 
procedimento, teve o serviço suspenso. 

Além dos serviços de cadastro, encami- 
nhamentos para empregos, entre outros, fei- 
tos com os trabalhadores da cidade, o SINE 
tem a responsabilidade de atender trabalha- 
dores dos estados do Tocantins, Pará e algu- 
mas cidades do Maranhão. "Estamos sufo- 
cados, são poucos funcionários para atender 
essa grande demanda", revela Maria de Lour- 
des Silva, coordenadora do Sistema Nacional 
de Emprego. 

Para o serviço de seguro desemprego, o 
SINE já está com agendamento até dia 7 de 
março. Só durante um dia, cerca de mais de 
300 pessoas passam pelo estabelecimento, 
que atende até 50 pessoas, o restante é agen- 
dado para outros dias. "Fazemos esses agen- 

damentos porque quando chegamos aqui já 
têm mais de 300 pessoas na fila e não tem 
como negar, pelo menos agendar para eles 
terem uma garantia de que vão dar entrada no 
processo. Na medida do possível, tentamos 
atender a todos", explica a coordenadora. 

Para melhorar o trabalho do SINE, segun- 
do Maria de Lourdes. foi ativado o serviço do 
seguro desemprego no Ministério do Traba- 
lho nesta segunda-feira (25). e há previsão 
de que em março o SINE municipal comece 
com o procedimento. Além disso, mais fun- 
cionários serão efetivados no SINE estadual. 
"Assim, a condição de trabalho vai melhorar 
e mais pessoas serão atendidas", acredita a 
coordenadora. 

SINE 
Devido ao sol escaldante durante a tarde, 

a direção mudou o horário de atendimento, 
que passou a ser das 7h30 até 13h30. Du- 
rante a tarde, é realizado atendimento inter- 
no, momento em que é feito o monitoramento 
das pessoas que são encaminhadas para as 
empresas. São feitas, ainda, capacitação de 
vagas e processo burocrático. O SINE está 
localizado na rua Maranhão, n0 589, centro da 
cidade. 

Aracati Office tem reservas 

especiais de salas liberadas 

A Aracati Construções realizou uma con- 
venção imobiliária para oficializar a liberação 
das reservas especiais do Aracati Office. O 
evento aconteceu, na manhã desta quinta-fei- 
ra (21), no Ritz Restaurante e reuniu correto- 
res e imobiliárias parceiras da construtora para 
passar detalhes do empreendimento. 

Projetado para ser o maior centro de negó- 
cios da região, o Aracati Office terá 234 salas 
de 33 a 553m2 com possibilidade de integra- 
ção. O prédio conta ainda com lojas, auditório, 
academia, cafeteria, restaurante e uma estru- 
tura moderna com catracas inteligentes, siste- 
ma de alarmes, som ambiente, sala e circuito 
fechado de TV e cabeamento estruturado. O 
edifício possui um conceito internacional de 
eficiência com estilo que integra espaços. 

Segundo a diretora administrativa financei- 
ra da Aracati. Rosane Frota, esse é um novo 
marco na cidade. "O Aracati Office será o edifí- 
cio mais alto da cidade e foi pensado para abri- 
gar lojas e serviços dos mais variados segui- 
mentos, sempre com conforto e segurança. É 
algo inédito em Imperatriz e com a garantia da 
qualidade da Aracati Construções", confirma. 

Cada detalhe do edifício foi pensado para 
garantir o conforto de todos. O projeto contem- 
pla dois estacionamentos, um privativo para os 
empresários e outro rotativo para os clientes. 
O empreendimento segue com as obras em 
ritmo acelerado. A entrega está marcada para 
o mês de outubro. 

Rogério Frota, diretor presidente da Araca- 
ti, destaca a grandiosidade do empreendimen- 
to. "O Aracati Office já é um diferencial em ter- 
mos regionais. Ele é um empreendimento que 
poderia ser instalado em qualquer capital, com 
todas as tecnologias, e modernidade. Real- 
mente é um diferencial a um ponto de empre- 

sas ou de profissionais liberais que queiram se 
instalar, realmente vai fazer a diferença". 

DIFERENCIAL 
A Aracati possui uma preocupação espe- 

cial em pensar nos melhores e mais ousados 
projetos para empreendimentos residenciais 
e comerciais para trazer sempre o que tem 
de mais moderno para seus clientes. Porém, 
a empresa faz questão de ter uma atenção 
especial com a equipe de vendas. As conven- 
ções, como a realizada nesta quinta-feira (21) 
é um exemplo disso. 

Rosane destaca que são os corretores que 
têm as melhores informações sobre as neces- 
sidades do mercado. "O objetivo foi fazer um 
momento de boas vindas do ano e de falar 
sobre o planejamento estratégico da empresa 
para 2013, além de fazer uma avaliação do 
momento de mercado para Imperatriz com re- 
lação ao Office". 

Para o gerente comercial, Jairo de Olivei- 
ra, encontros como esse devem acontecer 
sempre. "Foi o primeiro encontro do ano com 
a equipe de parceiros e pretendemos estabe- 
lecer esse conceito de estarmos falarmos com 
eles que vivem e fazem o mercado imobiliário 
de Imperatriz. Acho que o saldo foi extrema- 
mente positivo", destacou. 

AVALIAÇÃO 
Segundo o gerente comercial, assim como 

nos projetos anteriores, o Aracati Office já é 
um sucesso. "A resposta está sendo exce- 
lente. Inclusive, nós temos empresas fora da 
cidade que estão investindo, pois eles vivem 
isso no mercado de fora e reconhecem a im- 
portância e a grandeza desse empreendimen- 
to para Imperatriz". 
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►REDE MUNICIPAL 

Professores paralisam atividades por 2 dias 

Casa do idoso retoma 

às atividades 

Hyana Reis 

Manifestantes se concentram durante dois dias na Steel 
Carla Dutra 

Durante dois dias, professores da rede 
municipal de Imperatriz se concentram 
no Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino de Imperatriz 
(Steei) na intenção de ter uma resposta ime- 
diata do governo municipal para execução da 
lei Lei 11.738/2008, que dá direito ao traba- 
lhador de 1/3 de carga horária para estudo, 
planejamento e pesquisa. 

Os sindicalistas, a fim de terem uma pa- 
ralisação mais consistente, e para fazer com 
que a população tenha conhecimento da ação 
e real intenção do manifesto, percorreram as 
ruas da cidade em ato público. A concentra- 
ção se deu em frente à prefeitura da cidade, 
Secretaria Municipal de Educação (Semed) 
e Praça de Fátima para mostrar a força dos 
trabalhadores diante da questão. "Para a edu- 
cação evoluir, o professor precisa se preparar, 
fazer projeto e ter tempo para adquirir mais 
conhecimento e, assim, transferir mais con- 
teúdos para os alunos", explica Wilas de Mo- 
raes, presidente do Steei, sobre o que pode 
melhorar nas escolas se houver cumprimento 
da lei. 

Na cidade, estão contabilizados cerca de 
2.500 professores da rede municipal e. de 
acordo com levantamento feito por Wilas de 
Moraes, já aderiram à paralisação de adver- 
tência mais de 50% das escolas. Ele afirma 
que ainda há professores que resistem à pa- 
ralisação devido o sentimento e respeito ao 
aluno, mas até o fim do dia ou até hoje 70% 
das instituições podem aderir ao movimento. 

Wilas afirma que uma tentativa de boicote 
feita pela prefeitura, que usou algumas enti- 
dades na tentativa de coagir os professores 
com falácias, não chegou a atingir os sindi- 

calistas. "Gestores sentaram com professores 
tentando intimidar os trabalhadores, mas não 
influenciou na nossa paralisação. Alguns pro- 
fessores acabaram sendo influenciados, mas 
é um número muito pequeno", declara o pre- 
sidente. 

Conforme Wilas de Moraes, a Prefeitura 
de Imperatriz enviou um oficio pedindo a lista 
de todos os filiados da Steei devidamente as- 
sinado, caso contrário, iria cancelar os repas- 
ses que são enviados para a entidade. "Isso 
é uma retaliação a esse movimento", afirma o 
presidente, que ainda acrescenta que a para- 
lisação de advertência é legítima e os profes- 
sores não correm o risco de demissão. 

Mais de 30 mil alunos estão sem aula du- 
rante esses dois dias. "Não é nossa intenção 
prejudicar os alunos, mas é um direito nosso 
de reivindicar pelo direito da categoria", admi- 
te Wilas. A professora Raimunda Alice Cardo- 
so, da Creche Lápis na Mão, afirma que está 
feliz em estar junto com os colegas para lutar 
pelos benefícios da categoria. "Se, nós, pro- 
fessores, não lutarmos por nossos direitos, 
ninguém vai lutar pelos nossos interesses". 

Juntaram-se aos sindicalistas os verea- 
dores e professores Marcos Aurélio e Carlos 
Hermes. Com o microfone na mão, o vereador 
Marcos Aurélio proferiu: "estou do lado de vo- 
cês, além de vereador, acima de tudo estou 
na condição também de professor", declarou, 
apoiando a causa. 

"O cumprimento dessa lei é federal, os 
estados e municípios do Brasil já cumpriram. 
São Luís e o Governo do Estado já cumpriram 
e a prefeitura de Imperatriz não executou", rei- 
vindica o militante da categoria, Carlos Her- 
mes, quando afirma que essa paralisação é 
um instrumento de luta dos trabalhadores e 
que estão agindo corretamente. 

Na manhã desta segunda-feira (25), a 
Casa do Idoso reabriu as portas. As ativida- 
des de 2013 foram iniciadas com um culto 
ecumênico, apresentações artísticas e ati- 
vidades físicas. O evento contou, também, 
com a presença em massa das pessoas da 
melhor idade que participam das atividades 
oferecidas pela casa. 

"É um momento de festa e acolhida, de 
os idosos estarem retornando à casa, é um 
motivo de muita alegria", comenta Maura 
Barroso, coordenadora da casa do idoso. Ela 
afirma que este ano a casa retorna com mais 
de 20 atividades: "temos hidroginástica, fi- 
sioterapia, teatro, dança, entre tantas outras, 
para propiciar ao idoso uma vida mais digna 
e saudável". 

Freqüentadora há um ano, Madalena Pe- 
reira de Aguiar diz que utiliza pelo menos 5 
dessas atividades: "faço piscina, academia, 
teatro, dança e artesanato". Ela, que toda 
terça e quinta comparece à Casa do Idoso, 
garante que sua saúde vem melhorando bas- 
tante. "Sou diabética, mas melhorei muito 
depois que entrei aqui, eles dão assistência 
muito bem, e tem a médica que sempre nos 
avalia. Toda vida eu vou ficar aqui". 

Para atender aos 1065 idosos cadastra- 
dos no programa, a casa conta com vários 
profissionais, de acordo com a coordena- 

dora. "Nós temos uma equipe de médicos, 
nutricionistas, psicólogo, assistentes sociais 
e preparador físico, que acompanham diaria- 
mente a saúde dos idosos aqui da casa". 

O objetivo deste ano é ampliar estes ser- 
viços e melhorar a infraestrutura do local, de 
acordo com a secretária de Desenvolvimen- 
to Social, Mírian Reis. "A idéia é estruturar 
cada vez melhor a casa, mas ela está bem 
organizada. Este ano, vamos continuar com 
as mesmas atividades do ano passado, com 
fisioterapia, teatro, trabalhos manuais, café 
da manhã, almoço e lanche da tarde, e tudo 
o que possa contribuir para uma vida melhor 
dessas pessoas". 

Casa do idoso- Atualmente, a casa tem 
1065 idosos cadastrados e mais 700 que fre- 
qüentam semanalmente. Abre de sègunda a 
sexta de 8h a 12h e das 14h às 18h. A equipe 
é composta por pedagogo, assistente social, 
psicólogo, educador físico, fisioterapeuta, 
enfermeiro e nutricionista. 

A instituição oferece atividades como: 
alfabetização recreativa, alongamento, gi- 
nástica, artesanato, automassagem, coral, 
enfermagem, fisioterapia, forró, relaxamento, 
hidroginástica, hidroterapia, massoterapia, 
jogos, dança artística, devocional, teatro, 
atendimento médico e atendimento psicos- 
social. Para participar, basta ter mais de 60 
anos e se inscrever no programa, na própria 
sede da Casa do Idoso, na rua Alagoas. 

Associação humanitária realiza curso de a 

cabeleireiro e garante emprego a participantes 

A Associação Humanitária de Imperatriz, 
Albé Ambrógio, com sede no bairro Vila Davi, 
BR-010, sentido povoado Bananal, realizou 
neste bimestre um Curso de CABELEIREI- 
RO. A entrega dos certificados foi na tarde 
de sexta-feira (22) com um pequeno coque- 
tel. Algumas das participantes saíram com 
emprego garantido na nova profissão. A tur- 
ma foi formada por mulheres do bairro e re- 
alizado na sede da associação. O curso foi 
realizado em parceria com o Senac. 

Doralice, membro da diretoria da Asso- 
ciação, agradeceu a todos e enfatizou a im- 

portância do cabeleireiro: "é o profissional 
que cuida da beleza e vitalidade dos cabelos 
de seus clientes. Cortes, colorações, pen- 
teados, mechas e tratamentos em cabelos 
quando realizados por profissionais compro- 
metidos com o bom atendimento do cliente 
produzem resultados absolutamente fantás- 
ticos. São os profissionais que realmente 
amam o que fazem, e não o fazem somente 
por dinheiro, mas sim, fazem de sua profis- 
são uma arte, possibilitando o aprendizado 
de outros na comunidade, inclusive na nos- 
sa". Finalizou. (Assessoria) 

Rqui 
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Sabino, Sasá ou Pelé 

"Milho, feijão, abóbora, acerola, manga, um franguinho pra gente comer' 

Hemerson Pinto 

Tudo isso e muito mais o personagem de hoje conta que 
tem à disposição no pedaço de chão que ganhou há 16 anos. 
exatamente a 16 km do centro de Imperatriz. 

Encontramos seu Sabino, Sasá ou Pelé, na casa de um 
amigo, enquanto se preparava para, junto com o companheiro, 
sair em busca de recursos para o bairro. "No meu ponto de 
vista, a gente não deve cruzar os braços. Os políticos têm 
que entender que a política também deve ser feita para os 
pobres. Não é assim que a gente ver no Maranhão". 

Alegre, descontraído, apresenta na figura pequena e fran- 
zina o jeito nordestino de encarar as dificuldades da vida. Ca- 
minha com apoio de um bastão, improvisado com o cabo de 
uma vassoura. Atento às perguntas, seguro nas respostas, 
sempre sorrir a cada vez que responde, na maioria das vezes, 
usando anedotas, piadas e até parábolas para expressar os 
sentimentos do maranhense que ganhou dois apelidos, pela 
cor e pelo jeito. 

Sabino Pereira da Silva tem 70 anos. Desde criança, quan- 
do começou a 'enxergar' o mundo, acostumou-se com o ser- 
viço braçal. No campo, em meio às cobras, lagartos, pedras e 
tocos, ele aprendeu superar os desafios, lidar com adversida- 
des e, principalmente, "escolher onde pisar, isso em toda 
situação". 

Natural de São João dos Patos-MA, Sabino chegou a Im- 
peratriz em 1972. "Minha vinda foi para não ficar longe dos 
parentes, que já estavam todos aqui. Hoje, a maioria foi 
embora, mas eu fiquei. Gostei da cidade e não penso em 
sair". 

O trabalho mais leve que seu Sabino enfrentou "foi no 50° 
BIS, mesmo sem ser soldado, mas na época me chama- 
ram para trabalhar na portaria". Foram quatro anos. "Fora 
isso, foi só serviço pesado, cansativo, mas isso nunca foi 
problema para o Sasá (risos)". 

Hoje, o morador da Vila Davi II, bairro localizado às mar- 
gens da BR-010, entre o povoado Bananal, de Governador 
Edison Lobão, e a sede do município de Imperatriz, quando 
não gasta o tempo em prol de buscar benefícios para a comu- 
nidade, investe o dia no plantio e na colheita. 

"Milho, feijão, abóbora, acerola, manga", tudo isso te- 
nho no meu terreno. No terreiro, sempre tem um frangui- 
nho pra gente comer. Tenho uma área de 64 x 60, cheia 
de milho e feijão". A área foi doada, segundo ele, pelo ex- 
-deputado Davi Alves Silva (in memorian). 

Sorridente, Sabino, Sasá ou Pelé, como nosso leitor pre- 
ferir. encerra a conversa informando que faltavam apenas al- 
guns minutos para um encontro com autoridades da cidade, 
onde ele e um grupo de amigos, que já se reuniam enquanto 
conversávamos, iriam "cobrar ações". 
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►ANTIDROGAS 

Empossados os membros do Conselho Estadual 

f;' 

Subsecretário José Márcio Soares Leite disse que a política antidrogas tem o apoio de órgãos e entidades 

Empossados, nesta segunda-feira (25), 
os integrantes do Conselho Estadual de 
Políticas Públicas Antidrogas (CEPOD/ 

MA), ligado à Secretaria de Estado de Saúde 
(SES). Ao todo, 44 conselheiros, entre titulares 
e suplentes, irão criar, desenvolver e efetivar 
políticas de combate às drogas no Maranhão. 

Os 22 conselheiros, entre titulares e su- 
plentes, foram empossados pelo subsecretário 
de Estado de Saúde, José Márcio Soares Lei- 
te, em solenidade no Hotel Praia Mar. em São 
Luís. Representam órgãos e entidades enga- 
jadas num projeto, liderado pela SES, visando 
mudanças e adequações para conformidade 
com a Política Nacional de Combate ao álcool, 
crakc e outras drogas, preconizada pelo Minis- 
tério da Saúde (MS). 

"A política antidrogas, no Maranhão, tem o 
apoio de órgãos e entidades que trazem expe- 
riências e o propósito de buscar uma resolu- 
ção efetiva para os que precisam de tratamen- 
to e prevenção. Estão aqui representantes das 
Secretarias de Estado, do Ministério Público e 
associações de combate e prevenção às dro- 
gas", disse o subsecretário. 

José Márcio alertou que a instituição do 
conselho, com a posse dos membros para o 
mandato 2013/2015, é passo primordial para 
reunir esforços que vão melhorar a assistên- 
cia, tratamento e as internações. "Com Minis- 
tério e Defensoria Pública, elaboramos proto- 
colo de intenções para rever o processo de 
internações que segregam o paciente e a insti- 
tuição de um fórum para discutir a importância 
do tratamento ambulatorial", informou. 

Para José Mareio, a postura do conselho 

deve ser embasada numa mentalidade mu- 
nicipalista, onde sejam priorizados aspectos 
que favoreçam o desenvolvimento das ações 
da Rede de Atenção Psicossocial já existente, 
dando ênfase à nova política embasada pelos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Para o diretor do Hospital Nina Rodrigues, 
Rui Cruz, é preciso que o conselho faça uma 
análise preliminar de suas atribuições para 
que os integrantes busquem o desempenho 
de seu papel somando-se ao tratamento. "É 
importante que cada um dos membros e insti- 
tuições saiba que são diversos papeis e ações 
que devem culminar num olhar humano para 
quem precisa de ajuda e tratamento", acres- 
centou. 

CONSELHO 
A próxima reunião do conselho será dia 14 

de março, quando ocorrerá a eleição da mesa 
diretora. A nova sede será na rua dos Praze- 
res, no 600, centro da cidade, em São Luís. 

Fazem parte do conselho representantes 
da Assembléia Legislativa do Maranhão, das 
secretarias de Estado da Saúde, da Segu- 
rança Pública. Direitos Humanos, Educação, 

^Desenvolvimento Social, Esporte e Lazer. Pla- 
nejamento e Orçamento, Assessoria Especial 
do Governo, Associação do Ministério Público 
do Maranhão, Associação Maranhense de Psi- 
quiatria, Sindicato dos Servidores do Sistema 
Penitenciário do Maranhão, Conselho Regio- 
nal de Psiquiatria, Grupo Solidariedade é Vida, 
Fazenda da Esperança, Arquidiocese de São 
Luís, Alcoólicos Anônimos e Defensoria Públi- 
ca do Maranhão. 

Candidato deficiente não fará teste físico no 

concurso para delegado da Polícia Civil 

Um candidato ao cargo de delegado da 
Policia Civil do Maranhão não poderá se sub- 
meter ao teste de aptidão física, devendo ser 
convocado diretamente para as próximas eta- 
pas do concurso. A decisão é da desembar- 
gadora Nelma Celeste Sarney, que concedeu 
liminar em mandado de segurança. 

O candidato com deformidade congênita 
bilateral que lhe reduz a locomoção de forma 
definitiva informou que foi aprovado na primei- 
ra etapa do concurso, estando apto, segundo 
o edital, para fazer o Teste de Aptidão Física. 
O Edital 01/2012 previu para o cargo de dele- 
gado duas vagas para pessoas com necessi- 
dades especiais, porém sem constar qualquer 
previsão acerca do teste físico para esses 
candidatos. 

Ele ajuizou mandado de segurança contra 
a decisão administrativa do secretário estadu- 
al de Gestão e Previdência, que indeferiu pe- 
dido no sentido de adequar o teste de aptidão 
física às suas limitações. 

A desembargadora Nelma Sarney desta- 

cou a necessidade da medida liminar, a fim de 
resguardar o direito do candidato até que haja 
o julgamento definitivo, considerando que foi 
demonstrada sua condição de deficiente físico 
e de aprovado nas etapas iniciais do concur- 
so, de forma a preservar a parte de uma lesão 
irreparável. 

A magistrada ressaltou ainda não se tratar 
de caso de incompatibilidade entre a nature- 
za do cargo e a condição de deficiente físico, 
uma vez que o próprio edital destinou duas va- 
gas para essas pessoas, mas omitiu as regras 
acerca do teste físico. 

"É totalmente desproporcional exigir que 
um candidato com nítida dificuldade de loco- 
moção devido a doença congênita e incurá- 
vel possa submeter-se a testes rigorosos em 
igualdade de condições com os demais candi- 
datos", frisou. 

A relatora determinou que as autoridades 
de abstenham de exigir o teste físico, uma vez 
que o edital não poderia ser modificado com o 
concurso já em andamento. 

Dez milhões vão passar pelo 

recadastramento biométríco este ano 

2% m 

■ 

Até as eleições municipais do ano passado, 7,7 milhões de eleitores utilizaram a nova tecnologia 

Os eleitores de mais de 300 municípios 
de 14 Estados e do Distrito Federal, incluindo 
nove capitais, serão recadastrados pela Jus- 
tiça Eleitoral para usar o sistema biométríco, 
que consiste na identificação por meio das 
impressões digitais. Os quase 10 milhões de 
eleitores destes municípios votarão por meio 
do sistema nas eleições do ano que vem. 

Além de Brasília (DF) e Boa Vista (RR), 
eleitores de Rio Branco (AC), Macapá (AP), 
Palmas (TO), Teresina (PI), São Luís (MA), 
João Pessoa (PB) e do Recife (PE) vão passar 
pelo recadastramento com foco nas eleições 
de 2014. 

Considerada uma tecnologia mais segura, 
a biometria permite os eleitores serem identi- 
ficados por meio de suas impressões digitais 
nos pleitos oficiais organizados pela Justi- 
ça Eleitoral. A tecnologia torna praticamente 
impossível fraude na identificação do eleitor, 
uma vez que cada pessoa tem impressões di- 
  

gitais únicas. 
A primeira experiência do Brasil com o voto 

pelo sistema biométríco foi nas eleições muni- 
cipais de 2008. Segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), à época, pouco mais de 40 mil 
eleitores das cidades de Colorado do Oeste 
(RO), Fátima do Sul (MS) e São João Batista 
(SC) experimentaram o sistema e, desde en- 
tão, o recadastramento tem sido feito grada- 
tivamente. 

Até as eleições municipais do ano passa- 
do, 7,7 milhões de eleitores de 299 municípios 
utilizaram a nova tecnologia. Sergipe e Alago- 
as são os únicos estados que tiveram todo o 
eleitorado recadastrado. Em 2014, segundo o 
TSE, a medida, deve alcançar 18 milhões de 
eleitores de municípios de 25 estados e do 
Distrito Federal. Só o Amazonas não aparece 
na lista do TSE. A expectativa da Justiça Elei- 
toral é que, até 2018, o sistema esteja implan- 
tado em todos os municípios brasileiros. 
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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 vos." (2 Pedro 5:6.7) 

DIVERSÃO 

SOLIDÁRIA 

Mais de 40 crianças da creche Nossa Senhora de Fátima, do Parque Alvorada IX começaram o d.a de 
forma bem diferente na última quinta-feira (21). Logo após as aulas, os criança* deixaram os l.vros e 
cadernos para realizarem majestoso passeio pelo Imperial Shopping em uma tarde de muita diversão 
para felicidade c alegria de crianças que não têm muita oportunidade de vivenciar esses momentos. O 
shopping disponibilizou ônibus para buscar e levar as crianças, uma bela ação de iniciativa da diretora 
do shopping. Beatriz Libório. Confira flashcs! 
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GLOBAL NO PARAÍBA FASHION TROFÉU 

A atriz, cantora e modelo Mariana Rios interpreta a personagem Dr.ka" do novçlq Salve Jorge, filha da dekg^a Helo. A atriz cprw^ça confirmada n<^ 
passarela do Paraíba Fashion e vai abrilhantar a noite juntamente com outro* fomosor- 0 personol e apresentadora Solangc Frazao, o modelo Paulo Zulu e a 
modelo e atriz Suyane Moreira, além de belíssimos tops piauienses e imperatriz**. 0 majestoso evento de moda. produz.do 
Claudino, tem cunho beneficente. Para que você garanta sua entrada é SÓ trocar umo loto ou dois pacotes de leite em po cm qualquer loja do Armazém Paraí- 
ba, lembrando que os ingressos são limitados c jó estão no segundo lote. 

A expert cerimonialista Catiuscia Freitas foi 
agraciada com troféu "Maiores Marcas e Líde- 
res". juntamente com outros empresários que se 
destacaram em 2012 pelos relevantes serviços 
prestados e pela excelência de seus trabalhos. 
O evento aconteceu na noite de sexta-feira 
(22), no Alto Eventos. Ao receber o prêmio, a 
cerimonialista agradeceu primeiramente a Deus 
por essa conquista c dedicou o prêmio a todos os 
seus clientes, à equipe c, especialmente, ao seu 
esposo Paulo Freitas por ser seu maior inccnti- 
vador. 
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Os produtos do FAZENDA PURO LEITE 

proporcionam a sua família 

um alimento nutritivo e saudável 


