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Drogada 

deixei ele sozinho no apartamento. 

Josemlde Lopes de Mendonça, que no próximo dia 24 de março completa 36 
anos. confessou na manhã desta quarta-feira (20) que matou o próprio filho, 

íf J um bebê de oito meses. Segundo ela, o filho foi morto durante um surto. Disse - 
também que estava bêbada e drogada quando passou a bater na criança. "Estou 

í I arrependida e espero o perdão de Deus", disse ela. O filho de Josemlde foi en- 
# 1 contrado morto no sábado de carnaval, dia 9. no apartamento onde morava com a 

| mãe no bairro de Nova Descoberta, na zona Sul de Natal 
^ I Nesta terça (19), ao ser encontrada pela Polícia Militar vagando pela zona Norte 

i da cidade, Josenilde havia negado o crime: "Ela disse que saiu para beber e. 
quando voltou pra casa, o bebê já estava morto", disse o delegado Sílvio Fernan- 
do, responsável pelo caso. A própria suspeita, em entrevista, também se defen- 
deu alegando não estar em casa quando o filho morreu. "Eu saí para beber e 

Ele deve ter caído de cima da cama. Eu jamais mataria o meu filho", afirmou Josenilde. 

POPULAR 

Menos mídia 

Neymar se toma notícia quando faz gols, 
dribla adversários e faz boas exibições em 
campo, mas também quando muda o corte de 
cabelo, assume o namoro com a atriz Bruna 
Marquezine ou se diverte no Carnaval. Pelé se, 
mostrou preocupado com esta parte extracam-| 
po e, em entrevista ao jornal O Estado de S. 
Paulo, fez algumas advertências e aconselhou o jogador. 
Para o ex-camisa dez, Neymar está mais concentrado em seus afa- 
zeres fora de campo do que em suas atuações. Pelé o aconselhou a 
jogar mais para o Santos e tomar cuidado com o seu destino no futuro. 
O Rei acha que o Barcelona se encaixaria melhor ao seu estilo de 
jogo e, por isso, seria o clube mais adequado para sua evolução. 

Conflito de datas 

Ulhl I » 

Molho HoilyFieid 

Quem diria que Mike Tyson e Evan- 
der Holyfield um dia promoveriam 
produtos lado a lado, rindo, posando 
para fotos e até se abraçando cari- 
nhosamente? Afinal, depois daquela 
dentada que arrancou um naco da 
orelha de Holyfield, era de se esperar 
algum ressentimento. Mas não. Prova disso é que Mike Tyson neste 
sábado compareceu ao lançamento de um molho de churrasco do 
ex-campeão dos cruzadores e pesados de boxe. Em uma loja de Chi- 
cago, Tyson e Holyfield participaram juntos do lançamento do molho 
do "Real Deal", como se aquela noite de 1997, quando o bad boy foi 
desclassificado devido à mordida, nunca tivesse acontecido. Vale 
lembrar que não é a primeira vez que a dupla se reencontra. Há al- 
guns anos, a apresentadora Oprah Winfrey foi responsável por unir os 
ex-pugilistas e, em seu programa, viu Tyson se desculpar e Holyfield 
aceitar o pedido. 

A Prefeitura de São Paulo terá de resolver um conflito de datas entre a Copa do Mundo e a Parada Gay de 
2014. Um dos principais eventos turísticos paulistanos, o evento contra homofobia, tradicionalmente ocorre 
em junho, no feriado de Corpus Christi, justamente no período em que estão previstos jogos do Mundial 
na cidade. A gestão de Gilberto Kassab tentou mudar o mês da mobilização, mas isso não é aceito pelos 
organizadores da marcha. Agora, a questão está em aberto. Há duas discussões em curso por conta das 
datas sobrepostas: a sobrecarga da capacidade hoteleira e o uso de efetivos de funcionários públicos para 
organização, como policiais, guardas de trânsito e lixeiros. A Parada Gay reuniu 270 mil pessoas em 2012, 
segundo medição do Datafolha. Os organizadores estimam o número em mais de 2 milhões. O fato é que o 
evento gera ocupação de 100% dos hotéis econômicos e supereconômicos da região da Av. Paulista, já que 
cerca de 30% dos adeptos são turistas nacionais ou estrangeiros. 

COLUNA DO SANCHES 

PALESTRA SOBRE IMPERATRIZ NA UNI- 
SULMA 

A convite do 
Conselho de 
Jovens Empresá- 
rios de Imperatriz 

í (CONJOVE), 
ilp| faço hoje à 

noite palestra na 
faculdade UNISULMA. O tema da palestra 
é: "IMPERATRIZ: PASSADO & PRESENTE, 
POTENCIALIDADES & PERSPECTIVAS". A 
palestra, no auditoria da faculdade, é a aber- 
tura do Io Encontro de Jovens Empresários 
do Maranhão, que o CONJOVE realiza em 
Imperatriz. Segundo divulgam os organiza- 
dores, a entrada é gratuita. De minha parte, 
garanto informações interessantes e palestra 
não cansativa. 

FACULDADE: REDUÇÃO DE MENSALIDA- 
DE 

Pai de aluno 
perguntou-me por 
que determinada 
faculdade de 
Imperatriz não 
estava conce- 
dendo descontos 

para as mensalidades ou semestralidades 
pagas em dia ou antecipadamente. Fiz mi- 
nha "investigação": a faculdade, com efeito, 
dava desconto de 30% a até 50% no valor 
da mensalidade paga em dia. Por exemplo, 
a mensalidade de um curso no valor de R$ 
600,00 caia para metade (R$ 300,00) se 
paga até a data de vencimento do boleto. 
Era um estímulo para evitar a chamada 
inadimplência, ou seja, o descumprimento 
do contrato ou do pagamento sem atraso. 
Entretanto, o Ministério Público, de acordo 
com informações que obtive na faculdade, 
não admitiu descontos tão grandes e levou 
a faculdade a fazer a opção pela manuten- 
ção de um único valor, sem desconto -- e 
a faculdade escolheu o valor contratual, o 
mais alto. 

COMUNIDADES EM MOVIMENTO 
A convite, parti- 
cipei nos últimos 
dias de várias 
reuniões de 

^ jovens, morado- 
res e entidades 
comunitárias. 

Na Vila Cafeteira, profundas insatisfações 
dos moradores com políticos que se dizem 
representantes do bairro e com a inseguran- 
ça pública. Diversos jovens vieram me relatar 
ocorrências de pessoas que saem fazendo 
disparos, dando tiros, seja de dia seja à noite. 
Um movimento está se iniciando contra isso 
e a comunidade vai solicitar, via abaixo assi- 
nado, a instalação de um "trailer" da Policia 
Militar naquele bairro. 

LUÍS BRASÍLIA 
Luís Brasília en- 
trevista Edmilson 
Sanches, em 
1987. 

Na quinta-feira, 
14, completaram- 
-se dois anos de 
falecimento (em 
14 de fevereiro de 
2011) do jorna- 
lista e produtor 

cultural e de TV Luís Brasília (na certidão 
Luís Bezerra da Silva Filho). Foi repórter da 
TV Mirante (Rede Globo). Criou o programa 
"Arte Nativa", que revelou artistas e impul- 
siomou carreiras. Nasceu em Santa Inês 
(MA), em 11 de abril de 1957, mas filiou-se 
irrevogavelmente a Imperatriz. O corpo foi 
velado na Fundação Cultural de Imperatriz e 
foi enterrado no Cemitério do Bom Jesus, de- 
baixo das palmas de 120 pares de mãos. Por 
sobre o caixão e por baixo da bandeira de 
Imperatriz, foram enterrados com o corpo um 
livro do cantor Jorge Mautner, uma biografia 
do Tim Maia, um CD do Chico Buarque. Era 
a simbolizaçâo do espírito de Luís Brasília: 

Edmilson Sanches 

irreverência, vanguardismo, polêmica... 

HOJE, HÁ 57 ANOS 
■ a - No d'3 18 de fevereiro de 

1956, o prefeito de Impera- 
triz, Antenor Fontenele Bas- 
tos, pediu licença por tempo 
indeterminado e afastou-se 
do Poder Executivo local. Ele 
havia tomado posse menos 
de três semanas antes, em 
31 de janeiro. Só retornou 

em setembro de 1956. Nesse tempo, a prefei- 
tura foi comandada pelo vice, Raimundo de 
Moraes Barros. 

IMPRENSA 
j Quer saber mais sobre o 
lado "podre" da Imprensa? 

: Já pode ser adquirido o livro 
| "Acredite, Estou Mentindo", 
! de Ryan Holiday. Veja como 
l é divulgado o livro e o que é 
[dito sobre os meios de Co- 
Imunicação Social. No final, 

pergunte-se se há algo que se pareça com 
a situação da mídia em Imperatriz. Leia: "(O 
livro] é um olhar sobre o lado obscuro da mí- 
dia e um guia de como explorá-la e evitar ser 
manipulado por ela. Descubra como funciona 
o jornalismo atual, cada vez mais focado em 
cliques e visualização de páginas do que 
com a autenticidade da informação. 'Sites' de 
pouca credibilidade conseguem influenciar a 
pauta e os noticiários dos veículos maiores, 
criando um círculo vicioso que se autoalimen- 
ta de boatos e notícias insignificantes. (...)" 

«- 

SERA?... 
"Não é só mulher que 
gosta de cafajeste. 
Jornalista também." 

(Sylvia Duailibi, espor- 
tista paulista, recordista 
em arco-e-flecha) 

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

- AVISO 
Devido a problemas em nosso parque 
gráfico, não tivemos edição do jornal 
impresso desde a última terça-feira 
(19). Pedimos desculpas aos nossos 
leitores por nossa ausência durante 
esses dias. Você pode ver as princi- 
pais noticias desta semana em nosso 
site: www.iornalcorreioDOPular.com ou 
em nossa página no Facebook; Cor- 
reio Popular. 

- PASSANDO DA HORA 
Um Projeto de Lei de extrema impor- 
tância para o trânsito de Imperatriz 
tramita pela Câmara de Vereadores 
desde o ano de 2009. De autoria dos 
vereadores Rildo Amaral e Chiquin 
da Diferro o projeto visa disciplinar o 
horário de carga e descarga de cami- 
nhões no setor do Mercadinho. O pro- 
jeto deveria ser discutido no inicio de 
2013, mas até agora nada foi falado 
a respeito. Enquanto isso, o impera- 
trizense sofre com o trânsito caótico 
provocado pelos caminhões de carga 
e descarga do Mercadinho. O Correio 
Popular gostaria de fazer uma ressalva 
neste projeto; Para ajudar ainda mais o 
trânsito, a disciplina de horários para 
carga e descarga não deveria valer 
apenas para o setor Mercadinho, mas 
também para os supermercados da 
rede Mateus que cada vez mais abu- 
sam da ausência de regras em relação 
a descarga de seus produtos e sem- 
pre atrapalham o trânsito em torno de 
suas lojas, causando enormes engar- 
rafamentos. Já está passando da hora 
do projeto sair do papel e ser discutido 
pelos vereadores. 

- GRATIFICAÇÕES 
Durante a sessão desta quarta-feira 
(20) na Câmara Municipal, o vereador 
Carlos Hermes do PCdoB usou a tribu- 
na para questionar o fato dos funcio- 
nários do SAMU estarem sem receber 
suas gratificações no valor de R$ 170. 
Ainda segundo o vereador, os funcio- 
nários do posto de saúde de Coque- 
lândia também tiveram suas gratifica- 
ções suspensas, no valor de R$ 300. 
Para o funcionário assalariado, qual- 
quer centavo a menos no início do mês 
já faz diferença. Carlos Hermes ficou 
de procurar a secretária de saúde do 
município, Conceição Madeira, para 
saber os motivos do cancelamento 
dessas gratificações. 

- SEM CONEXÃO 
Ao que tudo indica, o problema de in- 
ternet está generalizado em toda a ci- 
dade. Tudo o que se ouve por ai são 
os problemas de conexão, oferecidas 
por algumas empresas. Nessa brinca- 
deira, nem a Câmara de Vereadores 
escapou. Os vereadores reclamam 
que pagam pelo serviço, mas na hora 
de usar não dispõe dele. Sejam bem- 
-vindos ao nosso mundo, vereadores; 
também estamos cansados de pagar 
por serviços muitas vezes públicos 
leia-se: IPTU, IPVA, Iluminação Públi- 
ca - e não recebermos em troca o que 
é de fato merecido. Mas voltando ao 
mundo cibernético, quem aí tiver dica 
de algum fornecedor de internet que 
comprove qualidade, nos avise, pois 
este vem sendo um problema corri- 
queiro também da redação do Jornal 
Correio Popular. 

- VIRA CASACA 
Rosângela Curado, que chegou a dis- 
putar com igualdade com o prefeito 
Madeira às eleições municipais pelo 
Democratas, agora deve se preparar 
para encarar mais uma nova disputa, 
desta vez como deputada, em 2014. 
Não se sabe ainda se Rosângela vai 
tentar uma vaga em São Luís ou em 
Brasília, mas o certo é de que a ex-se- 
cretária de saúde do município deve 
mudar de partido. Rumores dão conta 
de que o PSB é o mais certo para essa 
nova empreitada. 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 

03 

►ACUSADO DE ESTUPRO 

Tem prisão preventiva decretada 

4 

O acusado possui uma das orelhas deformadas por uma possível mordida 

Antônio Pinheiro 

O juiz da 3a Vara Criminal. Dr. Ernesto Gui- 
marães Alves, decretou ontem (21) a prisão 
preventiva de Fernando Silva Sousa, o mesmo 
foi reconhecido por cinco mulheres como sen- 
do o autor do estupro. O acusado foi reconhe- 
cido na terça-feira (19) por uma das vítimas na 
rua Gregório de Matos, bairro Bacuri. A jovem 
de 22 anos teria sido violentada sexualmente 
em 11 de fevereiro, no bairro Parque do Buriti, 
quando o acusado, com uma réplica de uma 
arma. ameaçou a vitima de morte e levou-a 
para detrás da caixa d'água da Caema. 

As outras vítimas, depois de terem vis- 
to a reportagem na televisão sobre a prisão 

de Fernando, compareceram à Delegacia da 
Mulher para denunciá-lo. As quatro mulheres 
reconheceram Fernando de imediato. A dele- 
gada da Mulher, Kelly Kioka Amagushi, ouviu 
todas as vítimas, assim como o acusado, para 
depois solicitar a prisão preventiva ao juiz da 
3a Vara Criminal. Ernesto Guimarães. No perí- 
odo em que esteve preso, o acusado ficou em 
uma cela separado dos demais detentos. 

Os cinco estupros aconteceram em um 
período de aproximadamente dois meses. 
Fernando, que possui uma tatuagem de um 
demônio no ombro esquerdo com a frase "De- 
sejo de Matar", foi transferido ontem pelo de- 
legado regional, Assis Ramos, para a prisão 
de Davinópolis. 

Buraco ameaça ponte sobre o Riacho 

Santa Teresa na Nova Imperatriz 

4 •! ' ; 

.... 

iililliiil 
É mais um caso de buraco em cabeceira de ponte anunciado pelo Correio Popular 

Hemerson Pinto 

Na superfície, a cratera ainda se apre- 
senta com apenas alguns centímetros de 
diâmetros. Mas, ao se aproximar e olhar 
dentro do buraco, é possível notar que o pe- 
rigo tem aproximadamente 2m por baixo da 
camada asfáltica. Para evitar acidentes, um 
morador sinalizou o local com um pedaço de 
madeira. 

"Eu estava sentado na porta de casa e vi 
quando um pequeno buraquinho começou a 
aparecer. Fiquei prestando atenção e, quan- 
do um rapaz passou com a moto, caiu um 
pedaço do asfalto. Quando olhei, vi que den- 
tro [o buraco] já estava era grande. Coloquei 
esse pedaço de pau pra evitar acidentes", 
explica o armador Luciano Almeida Santos. 

Há 20 anos ele mora na rua São Fran- 
cisco, em uma casa construída em uma das 
margens do Riacho Santa Teresa. Segundo 
o morador, o buraco que surgiu há dois dias 
tem as mesmas características da crate- 

ra que há cinco anos anunciou a queda da 
ponte após uma forte chuva. Depois da nova 
estrutura reerguida sobre o riacho, Luciano 
teme que a cena volte a se repetir. "Foi as- 
sim que aconteceu quando a ponte caiu a 
primeira vez", reforça. 

Segundo os moradores próximos ao lo- 
cal, se o buraco não for consertado, esse 
ano a situação pode ser ainda pior, "pois do 
outro lado o asfalto baixou e agora acumula 
água da chuva", alerta Luciano. Ele também 
lembrou que no início de dezembro do ano 
passado, uma forte chuva aumentou o nível 
do Riacho Santa Teresa, derrubando uma 
casa armada sobre o seu leito. No mesmo 
dia, uma galeria na rua Floriano Peixoto não 
resistiu e cedeu à força da água, causando 
a morte de uma pessoa. O trecho ainda está 
interditado. 

Nossa reportagem tentou contato com o 
secretário de Infraestrutura do Município de 
Imperatriz, mas as ligações não foram aten- 
didas. 

Policial nega ter sacado arma 

e ameaçado juíza 

Antônio Pinheiro 

No final da tarde de ontem (21), o poli- 
cial militar aposentado, Odorico Duarte, que 
foi acusado pela juíza Dr. Ana Beatriz de ter 
sacado uma pistola e apontado-a em sua di- 
reção após um desentendimento do trânsito, 
esteve conversando com a imprensa, oportu- 
nidade em que relatou o corrido. A ameaça te- 
ria acontecido no final da tarde de quarta-feira 
(20), no cruzamento das ruas Bom Futuro com 
Coriolano Milhomem. 

Odorico afirmou não ter sacado arma algu- 
ma ou ter ameaçado alguém, mas em seguida 
declarou que estava realmente no veiculo Fiat 
Strada, pois puxava um barco quando retor- 
nava de uma pescaria. Ele também confirmou 
que bebeu duas cervejas e ao mesmo tempo 
pediu desculpas a Ana Beatriz, alegando que 
no trajeto nem mesmo a viu. 

O PM disse que conhece a juíza e a fa- 
mília dela e tem uma grande admiração pela 
magistrada. Falou ainda recebeu em sua casa 
uma ligação do Cel. Edeilson Carvalho, comu- 
nicando sobre o ocorrido e pedindo para que 
ele se apresentasse, assim, lembrou que es- 

A juíza Ana Beatriz responde pela 3' Vara Criminal 

teve 22 anos na Polícia e nesse período nun- 
ca recebeu punição. 

Odorico relatou que foi à Delegacia Re- 
gional na tarde de ontem para se informar do 
caso, onde foi feito um Termo Circunstanciado 
de Ocorrência- TCO, que será encaminhado à 
Justiça, e assim o PM irá aguardar a decisão 
para se explicar. 

Dois rapazes são conduzidos por 

estarem portando droga 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar prendeu, na tarde de on- 
tem (21), dois rapazes que estavam em um bar 
na Vila Leandra. Ao avistar a viatura da policia, 
ambos teriam corrido para dentro de uma re- 
sidência. Os PMs perceberam a ação de um 
deles tentando se esconder, pois o mesmo te- 
ria jogado um embrulho no chão. Ao chegar no 
local, os policiais descobriram que no embru- 
lho havia uma pedra de aproximadamente 250 
gramas, substância assemelhada ao crack. 

Os dois rapazes foram pegos pelos poli- 
ciais e apresentados na Delegacia Regional 
de Segurança. Um dos conduzidos foi Cristian 
Aquino Araújo, 23 anos, que segundo a policia 
teria jogado a pedra de crack no chão. Com 
ele foi encontrada a importância de RS 44. O 
outro é o adolescente das iniciais D.C.N, de 
apenas 16 anos, que portava a quantia de RS 

Com a dupla foi encontrado uma pedra de crack 

161. Os dois são moradores do bairro Bacuri. 
Os PMs perguntaram sobre o valor qual 

a procedência do dinheiro, nenhum dos dois 
soube responder. Para a polícia, ambos são 
suspeitos de estarem vendendo droga no lo- 
cal. 

Polícia Militar recupera dois veículos 

frutos de roubo e furto 

O Gol foi tomado de assalto na norte desta quarta-feira (20) na Vila Lobão 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar recuperou ontem (21) dois 
veículos que tinham sido roubados. O primei- 
ro veículo foi um Gol branco de placa HPF- 
6253-Imperatriz -MA que tinha sido tomado 
de assalto às 20h de quarta-feira (20) na Vila 
Lobão. O proprietário estava chegando em 
sua residência e, quando colocava o veículo 
na garagem, foi abordado por dois homens 
que tinham acabado de assaltar um comércio. 

Segundo a vítima, no momento do assal- 
to os ladrões informaram que o carro serviria 
apenas para que eles fugissem, pois depois 
seria abandonado. O Gol foi recuperado pela 
Policia Militar às 6h da manhã nos cruzamen- 
tos das ruas João Lisboa com Maranhão. O 
segundo veículo foi a caçamba de placa HVS- 

3100-Tocantinópolis-To, que tinha sido furtada 
na cidade de Estreito, há um mês. Em cima 
dela havia um trator. 

A polícia foi informada do furto e do fato de 
que a caçamba tinha sido vista em Imperatriz. 
Na tarde de ontem, uma guarniçâo da PM, co- 
mandada pelo sargento Alves e pelo soldado 
Wanderleison, fez a perseguição da caçamba 
que estava sendo conduzida por um elemen- 
to que, ao desconfiar do estava acontecendo, 
abandonou o veículo na Via Parati e se em- 
brenhou por um matagal. O veiculo foi trazi- 
do para a Delegacia Regional de Segurança, 
local onde será entregue ao proprietário na 
manhã de hoje. O Gol branco recuperado foi 
devolvido ao dono ainda no período da ma- 
nhã pelo delegado da Delegacia de Roubos 
e Furtos. 
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►SÓ VOLTA DIA 25 

Delegacia do Trabalho paralisa atividades 

Vereadores convocam audiência pública 

com representantes da VBL 
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A audiência foi marcada durante a sessão da Câmara de Vereadores, que aconteceu na manhã desta terça (19) 

Hyana Reis 
O cartaz fixado na porta da Delegacia Regional do Trabalho informa a paralisação 

Hyana Reis 

Os trabalhadores que passam a noite 
inteira na fila para ser atendido na De- 
legacia Regional do Trabalho tiveram 

uma desagradável surpresa ao amanhecer; 
um cartaz fixado na porta do órgão informava 
que a expedição do seguro desemprego está 
paralisada até o dia 25 de fevereiro, segunda- 
-feira. 

Algumas pessoas que dormiram no local 
estavam indignadas com a situação. "Eu che- 
guei aqui ainda 10h da noite de ontem, terça- 
-feira (19), porque estou precisando do meu 
seguro desemprego. Tudo isso para nada, 
porque eles simplesmente não vão nos aten- 
der. Isto é um absurdo, um desrespeito com 
as pessoas", reclama Ana Carolina Soares. 

Ela conta que esta não é a primeira vez 
que tenta ser atendida na Delegacia Regional 
do Trabalho. "Esta foi a 3a noite que vim para 
cá, das outras duas vezes eu cheguei de ma- 
drugada e não sobrou senha para mim. agora 
que cheguei mais cedo e fui uma das primei- 
ras, não vão nos atender". 

Há dias que o órgão vem diminuindo o nú- 
mero de senhas, de acordo com João Castro. 
"Antes, eles distribuíam umas 30 a 40 senhas. 

mas nos últimos dias, eles só distribuíam 20, 
dizendo que estavam com desfalque de fun- 
cionários, e muitos de nós tivemos que voltar 
outro dia, o que foi o meu caso mesmo". Os 
trabalhadores que estavam na fila foram dire- 
cionados ao Sine Estadual. 

Não é de hoje que a imprensa vem noti- 
ciando as imensas filas e os trabalhadores 
que são obrigados a passar a noite na fila. 
A gerência informou que esta situação vinha 
acontecendo porque este era o único órgão 
na cidade que expedia documentos aos tra- 
balhadores, já que o Sine Municipal está fe- 
chado e o Sine Estadual deixou de expedir os 
documentos há meses. 

Devido ao acúmulo de documentos para 
serem expedidos, foi necessário paralisar 
algumas atividades para cumprir a demanda 
já existente, de acordo com a gerência. Eles 
também informaram que as carteiras de traba- 
lho digitalizadas serão feitas em parceria com 
o Sine Estadual para diminuir as filas. 

Eles serão responsáveis pelo atendimento 
ao público, enquanto que a Delegacia Regio- 
nal ficará coma obrigação de expedir o docu- 
mento. Portanto, os trabalhadores devem se 
dirigir ao Sine para solicitar a carteira e à De- 
legacia Regional para receber. 

A Câmara de Vereadores convocará os 
proprietários da empresa de transporte co- 
letivo Viação Branca do Leste (VBL) a com- 
parecer no dia 28 de fevereiro ao plenário 
para uma audiência pública. Os vereadores 
pretendem cobrar explicações da empresa 
quanto aos serviços prestados. 

Durante a sessão realizada na manhã 
desta terça-feira (19), ficou decido que a VBL 
seria convocada para prestar esclarecimen- 
to, por indicação do vereador Buzuca. "Essa 
indicação vem de várias reclamações das 
pessoas que precisam do transporte coleti- 
vo para se deslocar. Esse é um reclame que 
já vem acontecendo há muito tempo, nós já 
trouxemos a empresa aqui nesta casa e nós 
estamos vendo que nada foi feito, e que con- 
tinuam desrespeitando as pessoas", reclama 
Buzuca. 

Por causa disso, a audiência ficou mar- 
cada ainda para este mês, já que no dia 24 
se encerra mais um prazo da notificação 
encaminhada pela Secretaria Municipal de 
Trânsito (Setran), e dia 17 de março é o pra- 
zo final para todos os ajustes. "A empresa 
já fez vários acordos durante esses f-azos 

de notificação, mas é visível que nada foi 
cumprido, por isso marcamos essa audiên- 
cia antes do prazo final", afirma o vereador 
Raimundo Roma, O vereador Carlos Hermes 
também defendeu a indicação, "a população 
não agüenta mais essa empresa, e a Câmara 
precisa dar uma resposta". 

Alguns vereadores sugeriram, durante a 
discussão, que a empresa Aparecida tam- 
bém participasse da audiência. "Não que- 
remos só a VBL, mas também a Aparecida, 
pois queremos que eles se justifiquem não 
só para os vereadores, mas para a popula- 
ção de Imperatriz", explica Buzuca. Também 
serão convocados o secretário de Trânsito, 
Cabo J. Ribamar, e o promotor de Defesa do 
Consumidor, Sandro Bíscaro. 

O movimento Fora VBL, formado por usu- 
ários do transporte coletivo que reivindicam 
melhores condições, garantiu que vão parti- 
cipar em peso da sessão, "Esta é uma ini- 
ciativa esperada por todos há muito tempo. 
É importante a participação dos vereadores 
da cidade neste processo, afinal são nossos 
representantes mais próximos da adminis- 
tração. Espero que seja o ponto de partida 
para a substituição da empresa", afirma John 
Erick, um dos organizadores do movimento. 

Vídeo conferência expõe projeto 

do Governo Federal 

Escola Dorgival Pinheiro cancela 

funcionamento noturno 

Carla Dutra 

Na manhã desta terça-feira (19), represen- 
tantes do poder judiciário, legislativo, execu- 
tivo e a imprensa de Imperatriz se reuniram 
no auditório do Banco do Brasil para uma vi- 
deoconferência. A ação expôs o programa do 
Governo Federal "Crack, é possível vencer", a 
fim de divulgar e implantar o projeto na cidade. 

O programa tem como finalidade prevenir 
o uso do crack, promover a integração ao usu- 
ário e enfrentar o tráfico de drogas no país. É 
um projeto que vem sendo implantado em di- 
versas partes do pais, e em Imperatriz, a ação 
deu o pontapé inicial. De acordo com Priscila 
Requejo, superintendente regional do Banco 
do Brasil, a videoconferência aqui na cidade 
tem como objetivo promover a integração das 
secretarias relacionadas ao tema que, juntas 
ao governo e com o apoio do Branco do Brasil, 
implantar o programa na cidade. 

"Embora não seja sua área de atuação, o 
Banco do Brasil entra nessa parceria para que 
as informações do Governo Federal cheguem 
até a esfera do Governo Municipal", explica 
Priscila Requejo, afirmando que o banco ce- 
deu as suas instalações para a primeira vide- 
oconferência na cidade. A reunião, segundo 
ela, possibilitou ao Governo Federal explicar 
como facilitar a elaboração de um plano de 
ação do município para o combate ao crack. 

Para Carla Bringel, coordenadora da Pro- 
teção Especial da Secretaria de Desenvolvi- 

mento Social, o crack é um fenômeno nacio- 
nal que vem afetando todo o país de forma 
assustadora, e isso requer do poder público 
uma resposta. "Então, há a necessidade em 
Imperatriz de estratégia de atendimento para 
acolher e atender esses usuários e dar um 
tratamento eficaz", afirma Carla, aprovando a 
ação do governo. Ela acredita que a junção de 
todas as secretarias e de todo o poder público 
pode fazer com que a problemática do crack, 
visível na cidade, seja enfrentada com mais 
força. 

O programa trabalha em três eixos; pre- 
venção, que visa fortalecer fatores de prote- 
ção e reduzir fatores de risco para o uso de 
drogas: cuidado, que trata da estruturação de 
redes de atenção à saúde e de assistência so- 
cial para atendimento aos usuários de drogas 
e familiares; e por fim, autoridade, que tem 
como objetivo a redução de oferta de drogas 
ilícitas no Brasil, tanto nacional com local, con- 
tando com a força da segurança para repres- 
são de tráfico de drogas e crimes organizados. 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
O programa foi lançado no Brasil devido 

ao crescente aumento do consumo de crack 
no país. Dados confirmam que, na década 
de 1980 e início dos anos 90, o crack vem se 
disseminando na maioria dos centros urbanos 
do país, além de cidades do interior e zonas 
rurais, e que, na maioria dos casos, os proble- 
mas principais são o consumo e o tráfico. 

Welbert Queiroz 
Os alunos matriculados no período notur- 

no para as turmas de ensino médio da Esco- 
la Dorgival Pinheiro foram informados que o 
funcionamento da escola no período noturno 
será cancelado devido ao número insuficiente 
de matrículas para a formação de turma e ao 
corte de gastos. 

Cursar ensino médio no período noturno 
é uma medida tomada pela Promotoria de 
Educação, apesar disso, a Escola Dorgival 
Pinheiro vem apresentando baixa no número 
de alunos matriculados na instituição, é o que 
mostra o gestor regional de Educação, Agosti- 
nho Noleto. "O Dorgival Pinheiro é uma escola 
que já teve 4 mil alunos há aproximadamente 
10 anos atrás, hoje tem 450 apenas. É uma 
escola central, os alunos não vêm mais dos 
bairros para o Dorgival. vêm para a Escola 
Graça Aranha pelo nome que tem tradição de 
ensino médio de 40 anos quase", comenta. 

A preocupação destes alunos, como Thia- 
go, que cursa o ensino médio na instituição, é 
que muitos destes alunos que trabalham du- 
rante o dia e têm apenas o período da noite pa- 
rem de estudar. Os alunos também reclamam 
do período de matrícula em outras instituições. 
Para solucionar estes problemas, os estudan- 
tes afetados deverão ser remanejados para a 
Escola Governador Archer, que disponibilizará 
salas de aula para suprir essa necessidade. 

"São 32 salas comportando em torno de 
450 alunos, é a maior escola pública daqui de 
Imperatriz (em estrutura). O custo operacional 
dessa escola é muito alto para quase nada e 
qual a solução? Não vamos fechar a escola, 

pois temos 450 alunos, mas apenas três tur- 
mas funcionando no período noturno, para 
abrir para 32 salas iluminadas, vigiadas e lim- 
pas. Isso é um desperdício grande, sendo que, 
situada a dois quarteirões, temos uma escola 
pública (Governador Archer) que pode receber 
essas três turmas", explica Agostinho Noleto. 
gestor regional de Educação da Unidade Re- 
gional de Educação (URED). 

PROFESSORES 
Alguns professores também dizem estar 

insatisfeitos com a situação, pois estes acredi- 
tam que passarão a ministrar aulas no período 
da manhã. "Há uma insatisfação por alguns 
professores, não sei o porquê. Alguns dizem 
que não querem dar aulas durante o dia. Ensi- 
no médio regular deveria ser apenas durante o 
dia, mas se essa foi uma decisão do promotor, 
será também durante a noite e os professores 
continuarão dando aulas no período noturno, 
agora nas salas da Escola Governador Archer, 
até que se tenha uma melhor distribuição para 
aquele prédio público que não pode ser subu- 
tilizado como está sendo", esclarece o gestor 
regional de Educação. 

Agostinho ainda acrescenta que a Escola 
Governador Archer é a melhor opção para o 
remanejamento destes estudantes. "O Gover- 
nador Archer é uma escola bem qualificada e 
bem localizada no centro de Imperatriz, não 
tem incômodo algum andar dois quarteirões 
a mais para chegar ao Governador Archer, na 
Rua Coronel Manoel Bandeira, uma das ruas 
mais importantes da cidadè. Não há nenhum 
incômodo", enfatiza. 
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Cartórios de Imperatriz estão sem selos 

Carla Dutra 

Pelo menos 4 cartórios extrajudiciais es- 
tão sem selos em Imperatriz, que são 
utilizados em documento geral, de au- 

tenticação. de reconhecimento de firma, de 
documento pessoal e de veículos. A popula- 
ção reclama que tem de percorrer por diversos 
cartórios da cidade para poder conseguir os 
serviços. 

A reportagem do Correio Popular visitou 
dois cartórios da cidade e uma funcionária de 
uns deles, que não quis ser identificada, reve- 
lou que sempre há falta de selos,, às vezes até 
por 4 dias. No momento, o serviço está sus- 
penso há dois dias, esperando a chegada de 
uma nova remessa. A funcionária alega que a 
falta de alguns selos é devido ao aumento da 
demanda em algumas vezes, e quando são 
feitos os pedidos para o Tribunal da Justiça do 
Estado do Maranhão, é enviada uma quantia 
menor que a solicitada. "Nunca vem a quanti- 
dade de selo que a gente pede", afirma a fun- 
cionária. 

O outro cartório visitado pela reportagem 
atribui a falta dos selos ao recesso de carna- 
val de São Luís, que foi prolongado, local de 
onde vêm os lotes, causando a demora no en- 
vio. Procurado pela reportagem, Adolfo Pires, 
diretor do Fórum Ministro de La Roque de Al- 
meida. esclarece: "No tocante à falta de selos, 
realmente nós temos percebido que alguns 
cartórios estão com esse problema. Agora 
quero deixar claro, a falta do serviço é porque 

Comunidade acadêmica elege lista tríplice 

para escolha de reitor 

Diretor do Fórum Adolfo Pires esclarece a falta de solo 

alguns cartórios não prestam conta dos selos", 
explica. 

De acordo com Adolfo Pires, todo cartó- 
rio recebe uma quantidade de selo. o número 
aproximado que será utilizado durante certo 
período, que às vezes, dependendo da de- 
manda, é de duas semanas ou até um mês. 
"O cartório deve prestar conta porque aquele 
selo tem um valor, e o cartório recolhe 12% de 
imposto para o Tribunal de Justiça. Só depois 
disso, pode pedir outro lote," esclarece Adolfo. 

Mas ele também afirma que às vezes há 
problema de logística, como por exemplo, na 
distribuição dos Correios, entre outros. "De 
uma forma ou de outra, esses problemas vêm 
sendo solucionados", finaliza. 

Professores comemoram a vitória em votação de Marcos Fábio 

Servidores da educacâo 

programam paralisação 

Carla Dutra 

O Sindicado dos Trabalhadores em Esta- 
belecimento de Ensino em Imperatriz (Steei) 
realiza nos próximos dias 25 e 26 uma pa- 
ralisação de advertência. O protesto tem 
por finalidade reivindicar o cumprimento da 
lei que regulamenta a atividade extraclasse 
dos professores. A categoria reuniu-se em 
assembléia dia 5 de fevereiro e decidiu pela 
paralisação. 

Conforme a lei n0 9/2012 do Conselho 
Nacional de Educação, é dever das redes 
públicas de ensino aplicar o percentual da 
jornada extraclasse do professor, que é cons- 
titucional, de acordo com Supremo Tribunal 
Federal. Mas de acordo com Aldeny Silva 
de Jesus, vice- presidente do Steei, foi en- 
viado, ainda no inicio de 2012, um oficio para 
a prefeitura de Imperatriz para que houvesse 
o cumprimento da lei, porém até o momento 
não foi executado. 

De acordo com a vice-presidente do 
Steei, Imperatriz e uma das únicas cidades 

que ainda não cumpre a lei que destina 1/3 de 
atividade extraclasse aos professores. Como 
a espera está sendo longa, para que a pre- 
feitura tome providência acerca do assunto, 
e para mostrar que não aceitam a situação, 
sindicalistas foram no dia 8 de fevereiro ao 
gabinete do prefeito e ao gabinete do secre- 
tário da Educação protocolar o comunicado, 
no qual descrevem que irão entrar em parali- 
sação de advertência por 48 horas. 

São cerca de 1.600 servidores cadastra- 
dos no Steei, e segundo os organizadores da 
paralisação, espera-se ter a maioria desses 
servidores na reivindicação. A reunião da 
categoria será na sede do Steei, e durante 
os dois dias os sindicalistas refletirão sobre 
a educação municipal e estadual. "O objetivo 
de todos nós é que a lei seja cumprida para 
que se tenha uma melhor educação na cida- 
de". espera Aldeny Silva. Outra reivindicação 
dos sindicalistas é o aumento do valor do va- 
le-alimentação dos professores de RS 180,00 
para RS 250; e de R$ 80 para RS 150, para os 
demais servidores. 

Welbert Queiroz 

Na madrugada de quinta-feira (21) foi re- 
alizada a eleição para diretor de centro da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 
de Imperatriz. Durante todo dia, a movimen- 
tação foi constante na universidade e os 
candidatos se mostraram apreensivos pelo 
resultado da votação. O eleito foi o professor 
Marcos Fábio, do curso de Comunicação so- 
cial - jornalismo, com aceitação de 32,62% 
dos votos, 

Além de Marcos Fábio, concorreram ao 
cargo Agnaldo Silva, 4,69%; Alan Bezerra, 
29,34%; Conceição Barbosa, 7,26% e Marce- 
lo Soares, 26,62%, com as respectivas vota- 
ções. Dos 747 alunos que votaram, 311 con- 
fiaram seu voto ao professor Marcos Fábio, 
que alcançou, também, a maior aceitação do 
corpo discente da instituição, esse número 
representa um total aproximado de 41,63%. 

"A comunidade acadêmica pode esperar 
uma gestão que de fato enfrente as decisões 
colegiadas. Pode esperar uma gestão que 
trabalhe com transparência e que dialogue 
com sua comunidade. Alunos, técnicos e 
professores pode esperar uma gestão que, 
na medida do possível do regimento da Uni- 
versidade, vai agir com autonomia", anuncia 
o professor Marcos Fábio. 

A UFMA registrou, pela primeira vez, uma 
eleição com cinco candidatos. Esta que, ao 
que se percebe, foi disputadíssima. A estu- 
dante Kellen Almeida afirmou que o debate 

ajudou-a a decidir quem escolher na hora de 
ir à urna. "O debate é um momento crucial 
para decidir em quem votar", acredita a jo- 
vem, acrescentando que este é um momento 
em que a comunidade acadêmica conhece 
as propostas de cada candidato, proporcio- 
nando um voto consciente. 

A assessoria da instituição informa, ain- 
da. que essa votação é para "Consulta Pre- 
via" para nomeação de diretor de centro. A 
lista com os três candidatos mais votados 
será enviada ao reitor da UFMA, Natalino 
Salgado, que decidirá por nomeação o novo 
diretor da instituição. Normalmente, o candi- 
dato mais votado é o escolhido. 

POR UMA UFMA MELHOR 
"Por uma UFMA Melhor", esse foi o Slo- 

gan que levou o professor Marcos Fábio à vi- 
tória, uma campanha que contou com o apoio 
de, pelo menos, 40 docentes e 6 técnicos da 
instituição. 

A apuração de votos foi finalizada por 
volta das 1h30 da madrugada de quarta para 
quinta-feira (21). Após o resultado, os pro- 
fessores e alunos comemoraram a vitória do 
professor de jornalismo. "Quem confiou no 
professor Marcos Fábio guarde aquele pan- 
fleto de propaganda pelos quatro anos e co- 
bre, porque aquilo não é apenas um folheto 
de propaganda, aquilo é um documento que 
você tem sobre as minhas propostas, essa 
é a mensagem que a gente deixa, caso che- 
guemos à direção", finaliza Marcos Fábio. 

Paraíba, o do Brasão 

Hemerson Pinto 

'Alô freguês, aquele abraço!" 
É o trecho mais compreensivo do texto curto e rápido que 

ficou conhecido na cidade de Imperatriz e, pelo Rádio nos mu- 
nicípios vizinhos, sempre finalizado com uma gargalhada alta 
e esticada, que parece querer tirar o fôlego de Luis Gonzaga 
de Jesus. Ele é o 'Paraíba', proprietário do restaurante O Bra- 
são. 

Firme na conversa, rápido nas respostas, Luis Gonzaga 
afirma que isso é algo natural, que trouxe de berço da terra 
natal, João Pessoa, capital da Paraíba. Na cidade onde nas- 
ceu. viveu apenas 24 anos. Foi gari, frentistas, camelô, quase 
ao mesmo tempo em que trabalhava como braseiro, assando 
frango e outros tipos de carne. 

Imperatriz não estava nos planos, mas não precisava. 
Aqui, parecia mesmo existir uma oportunidade esperando por 
ele. que apesar da pouca idade, era casado e tinha uma filha. 
Hoje, aos 56 anos, sabe que não deveria mesmo ter recusado 
o convite de mudar para a cidadezinha que crescia e se mos- 
trava no interior do Maranhão. 

"Foi em 1981, eu tinha 24 anos, casado e tinha uma fi- 
lha. Um cara me tentou trazer de todo jeito e eu não queria 
vim. De última hora resolvi vim com ele, foi a melhor coisa 
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que fiz na minha vida. Na Paraíba eu era gari, frentista, ca- 
melô, era tudo. Nunca cresci. Cheguei aqui, e quatro anos 
depois alguém me deu uma oportunidade. Nunca joguei 
fora. Hoje é o Brasão Restaurante". 

O primeiro pontapé para a existência do próprio negócio 
do 'Paraíba', foi dado por um empresário, que nosso persona- 
gem faz questão de revelar; "O Mauro, do Posto Planalto. 
Um cara fantástico, que me mostrou o melhor caminho 
para a vida. Jesus, é ele mesmo". 

'Paraíba' também não esqueceu quem insistiu tanto para 
que viesse á Imperatriz; "E quem me trouxe para Imperatriz 
foi José Fernandes Dantas", hoje Secretário de Agricultura 
de Imperatriz. "Eu trabalhava com ele lá. Como braseiro, 
eu era bom". • 

Em 1982 'Paraíba' montou O Braseiro, onde oferecia dia- 
riamente. "feijão tropeiro, galinha caipira, frango assado, 
costela de porco e o 'pau comia'". Era na Avenida Bernardo 
Sayâo, esquina com Rua Piauí. "No começo eram dois fun- 
cionários, hoje são 17". 

Com a profissão que trouxe do estado da Paraíba, o 'Para- 
íba' sustenta a família. Além da esposa e dos três filhos, Luis 
destaca o que considera outras felicidades, como a religião 
(católico) e a Sociedade Imperatriz de Desportos, o Cavalo 
de Aço. 
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Que tal dar uma relaxada nos excessos de cores e estampas com aquilo 
que nunca sai de moda?! 

0 branco!!! Lembrando que essa não é uma cor exclusiva do Réveillon ou 
dos profissionais da órea da saúde, pelo contrário, o bom branco é como 
um "pretinho básico", sempre bem-vindo o ano inteiro e em qualquer 
ocasião. Ele, aqui trazido como carro-chefe dos figurinos, combina com 
quase tudo e a gente ainda pode fechar o look com maxi bags e acessórios 
coloridos de todos os tamanhos. 

■# » — <• « # iti im* 
« * ##,-#<# «k •igy* • ♦ 'i#;» « ♦ Hi # # '•f' i# #   <9 <0 .9 fli' 

Ce\utares 
TÃcessónos 

. ^ * * - * " 

i * * * 

iphone 5 

» ■9 9 ■9_9 9 9,9 9 9 9-. > 9 9 9 9 9 « .9 9 9 9 9 9Í 9 9 9 9 # 
9%% 
# 9*9 

9 9 ♦ 9 9, ,♦ 9 9 9 9 ü 9 9 9 9 
.9 9 , 
9 9. 9 9,.9 

<v dfeP 
99 9 9 9 ^999# * 9 9 

■KvKvX* 

» 9 9% 9% • 
vwv#v 
wlv :# 9 9 9 . 9 9 9 9 
%%v 
9 9» 

aOKg: -  

06 

>99999999999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

AV. GETÚLIO VARGAS, 

560, PRAÇA DE FÁTIMA 

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, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." (2 Pedro 5:6.7) 

PAR AÍ BA FASHION 

Acontece dia Io de março no Centro de Convenções o "Paraíba Fashion", desfile que reunirá tops imperatrizenses, piauienses e também internacionais como: Paulo Zulu, Suyane Moreira e 
Solange Frazão. O destaque da coluna de hoje vai para a atriz e modelo cearense, Suyane Moreira, que atuou na novela ôabriela na personagem da prostituta Mara e também fez a bela 
índia no episódio "As Brasileiras". Atualmente, Suyane juntamente como Paulo Zulu assinam a campanha 2013 da Onix Jeans que faz parte do grupo Claudino. O majestoso evento que será 
um marco para Imperatriz sela a inauguração da filial da loja conceito do Armazém Paraíba, além de solidarizar com as entidades carentes já que a entrada será uma lata de leite "Ninho 
que deve ser trocada pelo ingresso nas lojas do Armazém Paraíba, lembrando que os ingressos serão limitados e estarão a disposição para troca a partir deste sábado. Confira flashes! 
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Clicks de ensaio com Suyane. inspirado nos cabarés dos anos 20 

A campanha da Onix foi fotografada na praia do Embaú. com os tops Suayane e Pauio Zufu 
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DROGARIA FABYANA (R. ALAGOAS, ANTIGA RODOVIÁRIA) 
DROGARIA SANTA CRUZ (R.CERERAL GURJÃO, 15 A-BACURI) 

DROGARIA POP DO BRASIL (R. PADRE CÍCERO,473 SANTA RITA) 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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A mentira tem pernas curtas 

Na escola, o menino xinga sua coleguinha de burra e retardada. A professora repre 
ende-o; 
- Isso não se diz! Olha que Deus está em todo lugar e vendo tudo o que você faz! 
- Em todo o lugar? 
- Sim, em todo lugar! 
- Mas... Isso quer dizer que Deus também está no meu quarto? 
- Sim, está em todo o lugar, inclusive no seu quarto! 
- E... Deus também está na minha sala? 
- Está. 
- E na casa da minha prima? 
- Sim, está na casa da sua prima. 
- E no quarto da minha mãe e meu pai? 
- Sim, Deus está em todo canto, vendo tudo! No quarto dos seus pais também. 
- E... E também está no quintal da minha avó? 
- Sim, Ele está lá. 
- Ôôô professora... Vá à merda com esta mentira toda. minha avó mora num aparta 
mento e não tem quintal algum lá!... 

wwv.coquetel.com.bf/jogos 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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□ NOVELAS 

Malhaçâo 
Globo, 17h45 - Lia fica com medo de perder sua casa por causa 
de Raquel e Paulina tenta tranqüilizar a neta. Patinha faz jogo duro 
e ignora Bruno na inauguração da creche da Balaida. Axel paga 
de fã e pede pra Marcela autografar seu pôster. Lorenzo dá bron- 
ca em Lia por garota ter lido a carta de Raquel. Tatá diz a Lia que 
Raquel recebeu dinheiro dos holandeses pra construir a creche. 
Mesmo só levando fora, Bruno não desiste de Patinha e dá beijão 
na gata. Rosa fica preocupada com Vitor por causa do inquéri- 
to. Lorenzo desabafa com Marcela sobre briga de Lia e Raquel. 
Gil fica #chatiado porque não consegue namorar em paz com Ju. 
Sem saber. Filó tranca a creche e deixa Bruno e Patinha presos 
(Ih...isso vai render!). Lia dá prensa em mãe e acusa Raquel de ter 
usado o dinheiro dos holandeses para comprar a parte de Lorenzo 
no apartamento.! 

Lado a Lado 
Globo, 18h15 - Fátima sobe o morro com Zé Maria para assistir a 
uma roda de capoeira. Isabel conta a Afonso que vai ao cartório 
registrar Elias com Albertinho. Celinha e Guerra se casam. Alzira 
reúne os funcionários do teatro e revela a todos que Luciano não 

é filho de Manoel Loureiro. Laura, Edgar e Isabel promovem uma 
festa surpresa para comemorar o casamento de Celinha e Guerra. 
Laura pede Edgar em casamento. Fernando entrega o documento 
que passa as ações para o nome de Margarida. Isabel suplica a 
Albertinho que desista de registrar Elias para se aproximar dela. 

Guerra dos Sexos 
Globo. 19h30 - Manoela é carinhosa com Ciça, e Fábio a observa. 
Nando fala para Juliana que não quer magoar Roberta. Felipe é 
acusado de assediar Carolina. Frô beija Kiko para fazer ciúmes 
em Ronaldo. Felipe foge da discussão entre Charlô. Roberta e Ju- 
liana. Veruska e Nenê pegam a chave do bagageiro. Carolina não 
gosta de viajar sem Felipe. Frô fala para Dalete que Kiko a beijou. 
Ulisses afirma a Lucilene que não a está enganando. Vânia não 
consegue se concentrar no trabalho e procura Ulisses. Carolina 
se faz de vitima para Nieta. Nando flagra Vânia e Ulisses juntos. 
Ronaldo encontra Isadora em uma festa. Manoela fala com Fábio 
com tranqüilidade. Isadora não deixa Ronaldo brigar por causa 
dela. Carolina ouve uma conversa entre Charlô, Roberta e Julia- 
na. Nenê e Veruska conseguem abrir o bagageiro no aeroporto. 
Carolina revela a Felipe que sabe como ele pode vencer a aposta 

contra Charlô. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Waleska se revolta com Rosângela por causa de 
Morena. Berna cobra explicações de Mustafa. Zyah deixa Morena 
em sua caverna. Lena conta para Stenio que Lucimar tentará pro- 
cessar Lívia. Drika discute com Helô. Morena vê as notícias sobre 
Théo e fica emocionada. Ayla acredita que Bianca voltou para a 
Turquia e está na caverna de Zyah. Morena conta a Mustafa que 
está 
grávida. Lívia fala para Wanda que Helô está trabalhando com 
Ricardo. Áurea critica Théo por culpar Lívia pelo desaparecimento 
de Morena. Raissa apressa Antonia para se encontrar com Celso. 
Arturo se sente mal. Demir descobre que Zyah e Mustafa estão 
ajudando Morena. Clóvis não acredita que Lurdinha encontrará 
sua irmã por meio da foto de sua pulseirinha. Aisha fica decepcio- 
nada com o resultado do exame de 
DNA. Ayla e Tamar vão à caverna de Zyah. Demir tenta conseguir 
um emprego para Morena. Celso vai com Érica pegar Raissa na 
casa de Antonia. Rachel reconhece Wanda e se surpreende ao 
vê-la falando com Nunes. 
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HP Áries 21-03/19-04 
Sua ânsia exagerada em suprir carências pode 
prejudicar suas relações familiares, neste mo- 
mento em que a Lua ainda passa pelo circuito. 
Entenda que a convivência familiar deve ser 
saudável, não sufoque as pessoas! 

t5 Touro 20-04/20-05 
Seus projetos de estudos e de trabalho são 
enriquecidos por suas idéias brilhantes, neste 
momento em que a Lua passa por sua área de 
comunicação. Ajude as pessoas com suas pala- 
vras. mas tome cuidado com equívocos! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Você se mostra mais generosa com as pessoas, 
mas tende a gastar de maneira impulsiva e des- 
necessária, pois a Lua passa hoje por sua área 
financeira. Pense bem antes de dispor de seu 
dinheiro, é preciso controlar-se! 

S Câncer 22-06 / 22-07 
Você alterna entre momentos mais extroverti- 
dos com outros mais reservados e introspecti- 
vos, pois a Lua ainda passa por seu signo. Sua 
volubilidade torna o momento desfavorável para 
grandes tomadas de decisão. Prefira adiá-las! 

SL Leão 23-07/22-08 
Não se deixe tomar pela energia nostálgica que 
lhe abate no dia de hoje. A Lua passa por sua 
área de crise, levando você a se focar excessi- 
vamente no passado e nos problemas. Procure 
direcionar sua atenção positivamente! 

119 Virgem 23-08/22-09 
Ao se aproximar de sua área de crise, a Lua 
vai trazendo à tona certos aborrecimentos. Não 
deixe que as preocupações lhe abalem. Procure 
aproveitar o dia junto aos amigos e mantenha 
uma energia leve e positiva! 

Libra 23-09/22-10 
Não faça tempestade em copo di .água! Ao pas- 
sar por sua décima casa, a Lua lhe deixa mais 
sujeita a dramas. Ao se aproximar se sua área 
de amizades, o astro indica que a companhia dos 
amigos tende a ser bastante positiva! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Certos questionamentos continuam, pois a Lua 
ainda está deixando sua nona casa para entrar 
em sua área profissional amanhã. Aproveite 
para refletir sobre sua carreira, mas não tome 
decisões agora. Procure planejar-se! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Você tende a se questionar excessivamente 
com a presença lunar em sua oitava casa. Não 
se foque nas inseguranças e procure direcionar 
sua maior sensibilidade para o âmbito sexual. 
Evite centralizar qualquer tipo de poder! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
A Lua se opõe ao seu signo e desestabiliza seu 
humor, lhe deixando mais irritada e indecisa. 
Evite fazer dramas e relaxe ao lado da pessoa 
amada, isso lhe ajudará a passar por este mo- 
mento com mais tranqüilidade! 

Aquário 20-01/18-02 
Momento delicado para parcerias, pois a Lua 
passa por sua sexta casa lhe deixando emo- 
cionalmenle abalada. Você tem dificuldades em 
lidar com as diferenças no ambiente de trabalho, 
mas use-as ao seu favor ao dividir tarefas! 

K Peixes 19-02/20-03 
Suas qualidades são exaltadas pelo acúmulo 
de astros em seu signo. A Lua vai deixando sua 
quinta casa, indicando que a agitação social vai 
sendo substituída pelas questões voltadas ao 
trabalho e à saúde. Cuide de si mesma! 
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"Tem risco até da ponte cair, se tiver uma chuva muito forte e juntar 
muita água no pé da ponte. Já vi gente perto de cair de moto". Antônio 
Cardoso dos Santos, pedreiro. 
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A voz da comunidade 

Perigo-, buraco ameaça cortar Avenida Jacob 

Hemerson Pinto 

Inaugurada há menos de 1 ano. a avenida 
Jacob é responsável por ligar a BR-010 à 
Avenida Pedro Neiva de Santana. Foram 

mais de duas décadas de espera por parte dos 
moradores, até a via ganhar asfalto, ilumina- 
ção e sinalização. Desde o início do período 
chuvoso, ainda no ano passado, um defeito na 
camada asfáltica pode ser a causa do surgi- 
mento de uma cratera na cabeceira da ponte 
sobre o Riacho Bacuri. 

No início a cratera ainda se apresentava 
com apenas alguns centímetros de diâmetros. 
Mas ao se aproximar e olhar dentro do buraco, 
era possível notar que o perigo tem aproxima- 
damente 2 m por baixo da camada asfáltica. 
Para evitar acidentes, os moradores sinaliza- 
ram o local com um pedaço de madeira. Um 
dia depois, resolveram quebrar o asfalto para 
evitar que um transtorno maior viesse acon- 
tecer. "Eu estava sentado na porta de casa e 
vi quando um pequeno buraquinho começou 

aparecer. Fiquei prestando atenção, e quando 
um rapaz passou com a moto caiu um pedaço 
do asfalto. Quando olhei, vi que dentro já es- 
tava era grande. Coloquei um pedaço de pau 
pra evitar acidente", explica o armador Luciano 
Almeida Santos. 

Na Avenida Jacob, a ponte sobre o Ria- 
cho Bacuri. é localizada no limite dos bairros 
Vila Redenção I e Vila Brasil. O surgimento do 
buraco pode ter sido causado por uma baixa 
no asfalto, o que facilita o acúmulo de água 
da chuva. "Fizeram a cabeceira da ponte um 
pouco mais alta, ficou uma baixa no asfalto. A 
água fica acumulada e prejudica o asfalto. Co- 
meçou cortar, se não tiver cuidado vai cortar 
a rua de um lado para o outro, pois por baixo, 
um buraco que começou do outro lado já vem 
na direção deste", avisa o comerciante João 
Batista. 

O tráfego de veículos na Avenida Jacob é 
intenso. O risco de acidentes passa a ser ain- 
da maior por conta do buraco, principalmente 
à noite. 
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Pedestre procura outro caminho após notar o buraco poucos metros a frente Para evitar acidentes, os moradores sinalizaram o local com um pedaço de madeira 

DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Shopping é condenado por agressão física praticada por seguranças 

O Juiz de Direito Substituto da Terceira Vara Cível de Bra- 
sília condenou o Conjunto Nacional de Brasília ao pagamento 
da quantia de RS 15 mil, a título de indenização por danos mo- 
rais, devido a agressão física praticada por seus seguranças a 
um homem que realizava panfletagem, próximo ao shopping. 

A parte autora alegou que realizava panfletagem próximo 
ao Conjunto Nacional de Brasília, quando foi abordado por 
dois funcionários do shopping, que ordenaram que se retiras- 
se do local para ali não mais panfletar. Informou que parou, 
mas não se retirou do local, por se tratar de área pública. 
Afirmou que os mesmos empregados acionaram uma equi- 
pe de cerca de oito seguranças, que começaram a agredí-lo 
com socos e pontapés, mantendo-o em cárcere privado por 
cerca de uma hora em uma sala reservada na garagem do 
shopping, local onde a agressão continuou até a chegada de 
seu patrão. Alegou que registrou ocorrência policial e foi en- 
caminhado ao Instituto Médico Legal para o exame de corpo 
de delito. 

O Conjunto Nacional informou que a parte autora estava 

distribuindo panfletos nas dependências do Edifício Conjunto 
Nacional, ao lado da loja Cinderela Calçados, na Praça JK, 
portanto, dentro do Shopping Center. Informou que o locai 
é próximo da plataforma superior da rodoviária de Brasília, 
onde existe aglomeração de vendedores ambulantes e pan- 
fleteiros. Na ocasião, um funcionário do shopping teria, por 
reiteradas vezes, alertado o autor para que cessasse a dis- 
tribuição dos panfletos no interior do shopping. Contudo, o 
requerente, incentivado pelos vendedores ambulantes, pas- 
sou a afirmar que continuaria distribuindo os panfletos. Afir- 
mou que o local se tornou um barril de pólvora, decorrente 
do tumulto provocado pelo autor. Em razão disso, alegou que 
foi solicitada a presença de outros empregados do réu para 
preservar a segurança dos freqüentadores do shopping, sen- 
do o autor conduzido ao Posto da Policia Militar instalada no 
Edifício Conjunto Nacional e entregue aos policiais militares, 
que assumiram sua custódia. Assevera que nenhum soco ou 
pontapé foi desferido contra o autor. 

Cinco testemunhas foram ouvidas, duas afirmaram que 

presenciaram a agressão, outra testemunha embora não te- 
nha visto a agressão, afirmou ter buscado o requerente que 
se encontrava de joelhos, descalço e sujo e outras duas tes- 
temunhas afirmaram não se recordar. 

O juiz decidiu que no caso em apreço, a parte autora acos- 
tou aos autos a Ocorrência Policial, em que registrou a ocor- 
rência de lesão corporal e constrangimento ilegal. O reque- 
rente juntou também o laudo de exame de corpo de delito. No 
histórico do laudo, os peritos afirmam que o autor foi atendido 
no IML lesionado nas costas, com equimoses avermelhadas 
na região escapular esquerda, lombar e flanco direitos dei4 
cm. lombar direita de8 cm e região glútea esquerda de6 cm 
de diâmetro". Concluíram que há "lesões contusas" e que "há 
ofensa à integridade corporal ou à saúde'. O requerente de- 
monstrou suficientemente que foi agredido pelos seguranças 
do shopping requerido, o que extraio dos elementos constan- 
tes do laudo elaborado pelo IML e pela prova oral produzida. 
Assim, presente nexo de causa e efeito entre a conduta e o 
resultado, o dano moral está plenamente configurado. 
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MA adere à luta em defesa da energia eólica 

Participaram, também, secretários do Energia do Coará o do Piauí 

O secretário de Estado de Minas e Ener- 
gia, Ricardo Guterres, é um dos articu- 
ladores da elaboração de um conjunto 

de reivindicações da Região Nordeste em de- 
fesa da energia eólica a ser entregue, em mar- 
ço, para a presidenta Dilma Rousseff, durante 
reunião da Superintendência de Desenvolvi- 
mento do Nordeste (Sudene), em Natal (RN). 
As primeiras articulações foram realizadas, 
nesta quarta-feira (20), durante encontro, em 
Natal, entre secretários de energia de estados 
do Nordeste e empresários do setor eólico. 

Em Natal, esta semana, Ricardo Guterres 
se reuniu como o secretário de Desenvolvi- 
mento Econômico do Rio Grande do Norte. 
Rogério Marinho, e o diretor da Associação 
Brasileira de Energia Eólica (Abeeolíca), Pe- 
dro Cavalcanti. Participaram, também, secre- 
tários de Energia do Ceará e do Piauí. 

Ricardo Guterres informou que a principal 
reivindicação dos estados do Nordeste para a 
presidenta Dilma é que o Governo Federal ins- 
tale linhas de transmissão estruturantes para 
assegurar o escoamento das áreas produto- 
ras de energia eólica. Como vice-presidente 
regional do Fórum Nacional de Secretários de 
Estado para Assuntos de Energia (FNSE), Gu- 
terres vai articular os secretários para que as 
reivindicações sejam unificadas. 

A proposta é que sejam criadas as condi- 
ções para a montagem de duas linhas. A pri- 
meira, de São Luís. onde está o Porto do Ita- 
qui, até o município de João Câmara, no Rio 

Grande do Norte, passando pela região pro- 
dutora de energia eólica dos municípios mara- 
nhenses de Paulino Neves e Tutoia, pelo Piauí 
e Porto de Pecém, em Fortaleza. A segunda, 
de Sobradinho, na Bahia, até o norte de Minas 
Gerais, passando pela Bahia. 

Ricardo Guterres afirmou que o Maranhão 
está recebendo um dos maiores investimen- 
tos em energia eólica do Brasil, na atualidade, 
com a instalação, pela empresa Bioenergy, 
nos municípios de Paulino Neves e Tutoia, de 
50 parques eólicos, cada um com 10 aeroge- 
radores, com capacidade total para produzir 
1.500 MW de potência e investimentos que 
totalizam R$ 6 bilhões, até 2016. 

"No Maranhão, a Bioenergy anunciou 
para a governadora Roseana Samey que já 
está construindo, por conta própria, 240 qui- 
lômetros de linha de transmissão Região de 
Paulino Neves/Tutóia até a subestação de Mi- 
randa do Norte. O 'linhâo' de São Luís/João 
Câmara que estamos projetando em parceria 
com o Governo Federal, vai consolidar os in- 
vestimentos da Bioenergy, além de outros que 
estamos atraindo para o Maranhão, nos pró- 
ximos anos. com a criação do Mapa Eólico", 
afirmou Guterres. 

O secretário afirmou que, energia eólica 
será um dos temas centrais da reunião da 
Sudene, em março, com presença dos gover- 
nadores. "Para o Maranhão, como um estado 
que será grande produtor, o assunto é de gran- 
de interesse". 

Governadora assegura à presidenta recursos 

para extensão do Bolsa Família no MA 

A governadora Roseana Sarney enviou 
telegrama à presidenta da República, Dilma 
Rousseff, apoiando a expansão e garantin- 
do aporte para a complementaçâo de renda 
do Programa Bolsa Família, que foi anun- 
ciada em cerimônia, nesta terça-feira (19), 
em Brasília. Os recursos estão assegurados 
por meio da concessão de créditos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), somando o valor de RS 500 
milhões que serão aplicados em uma gama 
de ações destinadas à superação da extrema 
pobreza no Maranhão, até o ano de 2014. 

"Trabalhamos alinhados com o Governo 
Federal e essa medida vem ao encontro de 
uma série de ações que estão sendo imple- 
mentadas pelo Governo do Maranhão para 
o combate e superação da extrema pobreza 
no estado. O Maranhão não poderia ficar de 
fora", afirmou a governadora, ressaltando que 
essas iniciativas compreendem qualificação 
profissional, assistência técnica e extensão 
rural, fomento à produção, além do acesso 
a bens e serviços públicos, em especial, nas 
áreas de saúde, educação, habitação, acesso 
à água e à energia elétrica. 

No Maranhão, estão no grupo de benefi- 
ciados crianças, jovens, gestantes, nutrizes 
e idosos. Em todo o Brasil, a medida do Go- 
verno Federal pretende atingir 2,5 milhões de 
famílias beneficiárias que ainda permanecem 
em situação de extrema pobreza. Com a ex- 
tensão do programa, não haverá mais famílias 
com renda mensal inferior a RS 70,00/pessoa. 

SOLENIDADE 
O secretário de Estado do Desenvolvi- 

mento Social e Agricultura Familiar, Fernan- 
do Fialho, representou a governadora Rose- 
ana Sarney na cerimônia, em Brasília (DF). 
Na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff, ao 
lado da ministra do Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza. Tereza Campello, fez o 
anúncio da extensão da complementaçâo de 
renda do Programa Bolsa Família. 

A governadora destacou que o Governo 
do Maranhão vem trabalhando em perfeita 
harmonia e sintonia com os governos federal 
e municipais, com objetivo de criar uma rede 
de proteção social para o propósito da supe- 
ração da extrema pobreza. Ela citou como 
exemplo a recente oficina realizada com os 
novos gestores municipais para intensificar, 
no Maranhão, a localização e a inscrição de 
todas as famílias pobres e extremamente po- 
bres que não acessaram os programas so- 
ciais. 

Roseana Sarney destacou que entre as 
inúmeras iniciativas a serem implementadas, 
estão a implantação de 100 Centros de Re- 
ferência de Assistência Social (CRAS); qua- 
lificação de equipes municipais para o Busca 
Ativa, que consiste na identificação e locali- 
zação das famílias em situação de vulnerabi- 
lidade para assegurar a elas acesso aos be- 
nefícios dos programas sociais dos governos 
federal e do Estado; além de aquisição de 
recursos tecnológicos (computadores) e mo- 
tos para agilizar e facilitar os trabalhos das 
equipes nos municípios no Busca Ativa. 

CADASTRO ÚNICO 
O Cadastro Único é um banco de dados 

com informações das famílias brasileiras mais 
vulneráveis. É utilizado por mais de 15 pro- 
gramas sociais do Governo Federal, como o 
"Minha Casa. Minha Vida" e "Tarifa Social de 
Energia Elétrica". 

Só no ano passado, o serviço de Busca 
Ativa, que é coordenado no Maranhão pela 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Agri- 
cultura Familiar (Sedes), ao realizar a busca 
de famílias para atualização cadastral do Ca- 
dünico com relação ao programa Tarifa So- 
cial de Energia Elétrica, trouxe de volta para 
o Viva Luz, programa social do Governo do 
Estado, cerca de 61 mil famílias maranhen- 
ses, que estavam sem acessar o beneficio do 
desconto na tarifa de luz por causa de proble- 
mas de documentação. 

Redes de assistência e raiva são temas 

de debate em encontro 

Duas mesas redondas movimentaram a 
tarde desta terça-feira (19), durante o Encon- 
tro Estadual de Prefeitos e Secretários Mu- 
nicipais de Saúde, em São Luís. A primeira 
discutiu a incidência da raiva no Maranhão e 
a segunda teve como tema as redes de Ur- 
gência e Emergência e Cegonha. O evento foi 
realizado pela Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). 

Os serviços da rede, seus componentes 
e operacionalizaçâo foram destacados pela 
gestora de Controle e Avaliação da SES, Síl- 
via Leite. Em sua fala, ela explicou aspectos 
como financiamentos propostos pelo Ministé- 
rio da Saúde, portarias que regulam a Rede 
de Urgência e Emergência e como os gesto- 
res podem ter acesso aos serviços e benefí- 
cios ofertados pela rede. "Vale ressaltar que 
os municípios devem fazer sua parte, dar sua 
contrapartida e nós, do grupo condutor, esta- 
mos aqui para dar todo o apoio", disse Silvia 
Leite. 

A assessora chefe de planejamento da 
SES, Francisca Nogueira, frisou que embora 
enfrente dificuldades, o Maranhão foi o se- 
gundo estado no Brasil a fazer a pré-adesâo 
à Rede Cegonha, ainda em 2011. "Não é de 
hoje que o Maranhão está comprometido com 
a Rede Cegonha e nós devemos nos orgulhar 
disso", salientou. 

Atualmente, 214 municípios fizeram a 
adesão facilitada à Rede Cegonha. "Ago- 
ra estamos trabalhando nos planos de ação 
regionais, dando suporte aos municípios", 
observou Francisca Nogueira. Ela destacou 
os papéis da União, Estado e Municípios na 
implantação da rede. "Aconselho aos gesto- 
res que leiam as portarias que versam sobre a 
Rede Cegonha, pois há muito o que se apren- 

der ainda", destacou. 
A representante do Ministério da Saúde 

(MS), Alexsana Mello, ressaltou que o Gover- 
no Federal tem trabalhado atualmente com as 
redes de atenção à saúde. "As Redes de Ur- 
gência e Emergência, Cegonha. Psicossocial, 
de Pessoa com deficiência e doenças crôni- 
cas são as cinco que o Ministério da Saúde 
trabalha e os financiamentos ocorrem pelos 
planos de ação destas redes", observou. 

RAIVA 
O secretário adjunto de Vigilância em 

Saúde, Alberto Carneiro, falou sobre os dois 
casos de raiva humana registrados este ano 
no Maranhão - em São José de Ribamar e 
Humberto de Campos - e demonstrou preocu- 
pação com a situação. "Precisamos unir esfor- 
ços para mudar este quadro", disse. 

O representante do Ministério da Saúde, 
Eduardo Caldas, disse que o MS tem preo- 
cupação com os números de casos de raiva 
humana registrados no Maranhão, o maior do 
Brasil. "A Organização Mundial da Saúde e 
os governos da América Latina têm um pacto 
para a eliminação da raiva humana até 2015 e 
o Maranhão é uma área crítica", frisou Caldas. 

Quem também demonstrou preocupação 
foi o representante da Organização Paname- 
ricana de Saúde, Victor Vilas. Ele demonstrou 
o panorama da raiva nas Américas e apresen- 
tou o Plano de Eliminação da Raiva (de ori- 
gem canina) para as Américas. 

Ele salientou que na Europa, a doença foi 
erradicada na década de 1930, quando ainda 
nem existiam vacinas. "Profilaxia, vacinação, 
educação e sensibilização, além da colabora- 
ção entre os setores envolvidos é o caminho 
para a eliminação da raiva canina", opinou. 

COMUNICADO 

Posto de Combustíveis Adventure Ltda. (Auto Posto Adventure) CNP.J N". 
09.474.517/0001-97. Toma público que rcquereu junto á Secretaria de 
Planejamento Urbano e Meio Ambicnte-SEPLUMA, LICENÇA DE OPERAÇÃO - 
L.O. Para atividade de: (TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 
PERIGOSAS). Conf. Proc. n". 24.001.241/2013. 

Tabelionato de Notas 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO MARANHÃO 

MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO 
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1o OFÍCIO 

JOSÉ EDUARDO DE MORAES 
Tabelião e Registrador 

Registro de imóveis 

EDITAL DE INTIMAÇÂO DE CONFRONTANTE 

Tabelionato de Protesto 

O Oficial do Registro de Imóveis de Porto Franco. Estado do Maranhão. José Eduardo de Moraes, FAZ SA- 
BER a todos que bastante virem este Edital de intimação do Sr. PEDRO DUARTE MOREIRA, brasileiro, solteiro, 
lavrador, portador da Cl RG n0 55.562-SSP-TO, inscrito no CPF n" 482.958.253-72, residência e domiciliado 
na Rua Santo Antônio, s/n0, bairro São Francisco, Porto Franco - MA. conforme dados constantes da escritura 
pública de dação em pagamento lavrada no Livro n0 12, fls. 82-83, do Cartório do 1o Ofício de Porto Franco - 
MA, que. por requerimento formal de VICENTINA SOARES DE AGUIAR, brasileira, viúva, do lar, portadora da 
Carteira de Identidade RG n0 113.046 SSP/MA, devidamente inscrita no CPF n0 869.422.983-87, residente e 
domiciliada na Rua Joaquim Pereira n° 259. Centro, Porto Franco - MA está em trâmite perante este Cartório do 
1o Oficio de Porto Franco - MA. situado na Rua Joaquim Pereira, n0 220B, Centro, procedimento administrativo 
de retificação das medidas perimetrais e da área do imóvel constante da matrícula n0 3696, do Livro REGISTRO 
GERAL 2, ficha 001. para a inserção dos seguintes limites e confrontações: Começa seu perímetro no marco de 
coordenadas UTM E 235.957,25 e N 9.297.668,33 cravado na margem da Rua Piauí e do Lote de Pedro Duarte 
Moreira e sugue em linha seca nos limites deste útimo nos azimutes e distâncias de 204o29'06" - 31,00 metros 
e 116°22'42 - 12.00 metros, passando a limitar com o Lote de Rubens de Sá Pereira no azimute e distância de 
204°29,06" - 31.00 metros, passando a limitar com Travessa Santo Antônio no azimute e distância de 204°29'05" 
- 10,00 metros, passando a limitar com o Lote de Alexania Rodrigues Cavalcante no azimute e distância de 
204°29'05" - 49,30 metros, passando a limitar com a Avenida Valentin da Silva Aguiar no azimute e distância de 
303°08,50° - 115,00 metros, passando a limitar com a Área da Ferrovia Norte - Sul no azimute e distância de 
06"28'10" - 80.50 metros, passando a limitar com o Lote de Cristiane Ferreira da Silva Lira nos azimute e dis- 
tâncias de 101 "OI "39" -12,00 metros e 04°22'31" - 30,00 metros, passando a limitar com Rua Piauí no azimute 
e distância de 116°22'42" -125,30 metros, encontrando o ponto inicial de partida e fechando seu perímetro com 
495,10 metros. O imóvel passará a possuir a área documental de 14.060,75 m2. com 495,10 metros de períme- 
tro. FICA INTIMADO o Sr. Pedro Duarte Moreira para que, querendo, impugne o procedimento de retificação, no 
prazo de 15 (quinze) dias, diretamente na sede desta Serventia Extrajudicial. O prazo será contado da última 
publicação deste edital, que será publicado duas vezes, em jornal de grande circulação. Findo o prazo sem 
manifestação do Sr. Pedro Duarte Moreira, será presumida a anuência do mesmo, conforme disposto no § 4o do 
art. 213 da Lei n0 6015/73. Caso não haja impugnação no prazo mencionado, o procedimento será deferido e a 
matrícula retificada. E, para que cheque ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, foi expedido o 
presente que será afixado e publicado no local de costume. Sem mais. Porto Franco. 18 de fevereiro de 2013. 

JOSÉ EDUARDO DE MORAES 
Oficial do Registro de Imóveis 
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ECONOMIA 

Consórcios movimentam mais de R$ 80 bi em 2012 

No ano em que completou 50 anos, o 
sistema de consórcios registrou recordes 
no número de participantes, contempla- 
ções, vendas de novas cotas e volume de 
negócios realizados. De acordo com dados 
da Associação Brasileira de Administrado- 
ras de Consórcios (Abac), divulgados nesta 
quarta-feira (20). O volume de negócios em 
2012 atingiu R$ 80,1 bilhões ante R$ 76,5 
bilhões movimentados no ao anterior. 

O total de participantes ativos chegou a 
5,18 milhões no ano passado, alta de 11,4% 
sobre os 4,65 milhões de 2011. 

Segundo a assessoria econômica da 
Abac, as contemplações - momento em que 
os consorciados de posse da carta de cré- 
dito podem adquirir seus bens ou contratar 
serviços - acumularam 1,23 milhão de janei- 
ro a dezembro de 2012, resultado também 
recorde e 12,8% superior ao 1,09 milhão de 
contemplação do ano imediatamente ante- 
rior. 

Foram comercializadas 2,53 milhões de 
novas cotas em 2012, aumento de 1,6% so- 
bre as 2,49 milhões de 2011. 

Apesar do bom desempenho do setor de 
maneira geral, alguns segmentos apresen- 
taram retração ao longo do ano passado. 

VEÍCULOS - Maior setor dentro do sis- 
tema de consórcios, com 85,7% do total de 
participantes ativos, os veículos automoto- 
res em geral apresentaram crescimento nos 

seus indicadores. O número de participantes 
passou de 3,95 milhões em 2011 para 4,44 
milhões em 2012, alta de 12,4%. 

As vendas de novas cotas avançaram 
1,4%, passando de 2,19 milhões em 2011 
para 2,28 milhões no ano passado. O volu- 
me de negócios deste segmento totalizou RS 
59,8 bilhões em 2012. 

IMÓVEIS - Ao apresentar os números dos 
consórcios relativos ao segmento de imóveis, 
Paulo Roberto Rossi, presidente-executivo 
da Abac, destacou o fato de que o mercado 
de imóveis registrou acomodação de valores 
em 2012. Os consumidores teriam entrado 
em "compasso de espera" e buscaram me- 
nos os consórcios. 

As vendas de novas cotas recuaram 
13,8% e totalizaram 193,2 mil novos consor- 
ciados, contra 224,1 mil em 2011. O volume 
de negócios caiu 16,3%, atingindo R$ 20 bi- 
lhões em 2012, ante R$ 23,9 bilhões no ano 
anterior. O tíquete médio, ou seja, o valor mé- 
dio da cota no mês, ficou praticamente está- 
vel em R$ 106,1 mil. 

No entanto, houve crescimento de 10% 
no número de participantes, que passou de 
614,5 mil consorciados para 676 mil em 2012, 
e de 2.5% no número de contemplações. 

ELETROELETRÔNICOS - Houve retra- 
ção, também, nos indicadores relativos ao 

segmento de eletroeletrônicos e outros bens 
móveis duráveis. O número de participan- 
tes caiu 29,3%, para 52 mil participantes; e 
a venda de novas cotas recuou 40,1%, com 
40,3 mil novos consorciados. O volume de 
negócios experimentou queda de 36,3%, to- 
talizando R$ 189,5 milhões. 

Houve crescimento apenas no valor do 
tíquete médio, que ficou em R$ 4,7 mil em 
2012, variação positiva de 4,4%. 

SERVIÇOS - No segmento de serviços, o 
sistema de consórcios experimentou cresci- 
mento de 37,4% no número de participantes, 
que chegou a 15,8 mil em 2012. As vendas 
de novas cotas avançaram 17,1% e as con- 
templações subiram 44,8%. 

Porém, houve queda de 20,5% no tíquete 
médio (R$ 5,4 mil) e de 5,4% no volume de 
negócios R$ 67,8 milhões) 

£> 

Eletrobrás quer cortar 30% dos custos em três anos 

O presidente da Eletrobrás, José da Cos- 
ta Carvalho Neto. disse nesta quarta-feira 
(20) que o plano de reestruturação da em- 
presa vai prever medidas para a redução de 
30% em seus custos nos próximos três anos. 
De acordo com ele, o documento também vai 
apontar ações para elevar a receita em ou- 
tros 30%. 

Carvalho Neto disse ainda que, para atin- 
gir esses objetivos, a Eletrobrás pode optar 
por se desfazer de ativos. Ele não confirmou, 
mas uma das opções pode ser a venda de 
parte das distribuidoras de energia hoje con- 
troladas pela empresa. 

"É uma alternativa", respondeu Carvalho 
Neto ao ser questionado por jornalistas se a 

venda de ativos poderia fazer parte do pla- 
no de reestruturação da empresa. Ele deu a 
declaração ao chegar ao Ministério de Minas 
e Energia, em Brasília, para a reunião do 
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 
(CMSE). 

O presidente da Eletrobrás informou que 
o plano deve ser apresentado ao MME nos 
próximos dias. Além de corte de custos e 
aumento das receitas, o documento também 
deve apresentar propostas de mudança so- 
cietária e organizacional da empresa. 

Conta de luz mais barata 
A reestruturação da Eletrobrás é conse- 

qüência do plano de barateamento da conta 
de luz, entre 18% e 32%, promovido pelo go- 

verno federal e que começou a valer no fim 
de janeiro. 

Para reduzir o custo da energia, uma das 
medidas do governo foi renovar as conces- 
sões de usinas geradoras e de transmisso- 
ras, muitas delas administradas pela Eletro- 
brás. Mas para conquistar a renovação, elas 
tiveram que concordar com um corte de até 
70% na remuneração que recebem pelo ser- 
viço. 

A Eletrobrás, que é controlada pelo go- 
verno federal, aderiu ao plano. E essa deci- 
são vai levar a uma redução de cerca de R$ 
8 bilhões por ano em suas receitas - quase 
um terço. Por conta disso, a empresa precisa 
agora cortar custos. 

educação 

MEC e OAB vão criar novas regras para graduação em Direito 

O Ministério da Educação e a Ordem dos 
Advogados do Brasil vão assinar um acordo 
de coopèração para a elaboração de uma 
nova política regulatória do ensino de Direito 
no país. O objetivo do acordo é definir os cri- 
térios de avaliação para a análise de pedidos 
de aberturas de novas vagas em cursos de 
graduação e pós-graduação e criar procedi- 
mentos de monitoramento permanente das 
faculdades já em funcionamento. 

A OAB ainda espera que o parecer do 
Conselho Federal da entidade sobre novos 
cursos de direito e o credenciamento de fa- 
culdades junto ao Ministério da Educação não 
tenha um caráter meramente opinativo, como 

é feito atualmente, mas seja transformado em 
um "ato vinculativo", ou seja, o parecer favo- 
rável seja obrigatório para a aprovação do 
curso. 

Segundo a OAB, o acordo deverá ser as- 
sinado no dia 11 de março em uma reunião 
entre o ministro da Educação, Aloizio Merca- 
dante, e o novo presidente da OAB, Marcus 
Vinícius Furtado. Eles já se reuniram nesta 
terça-feira (19), em Brasília, para discutir o 
assunto. 

A OAB realiza periodicamente o Exame 
de Ordem, cuja aprovação é obrigatória para 
quem se formar nos cursos de direito poder 
exercer a advocacia. O índice de reprovação 

no exame é alto. Na edição atual, por exem- 
plo, apenas 16,67% dos candidatos passaram 
da primeira fase. composta por 80 questões 
de múltipla escolha. É preciso acertar a me- 
tade das questões para ir à segunda fase. A 
prova da etapa final será neste domingo (24). 

Em junho de 2011, o Ministério da Edu- 
cação determinou a redução de quase 11 
mil vagas de ingresso de estudantes em 136 
cursos de direito que apresentaram resultado 
insatisfatório no conceito preliminar de curso - 
o índice considera, além do desempenho dos 
estudantes, o corpo docente, a infraestrutura 
e os recursos didático-pedagógicos, entre ou- 
tros itens. 

5% dos moradores das favelas têm ensino superíorp diz estudo 

Desde ontem, segunda-feira (18), as es- 
colas da rede pública podem inscrever os 
alunos na Olimpíada Brasileira de Matemáti- 
ca das Escolas Públicas (Obmep) de 2013. 
As inscrições vão até 5 de abril e a previsão 
é que aproximadamente 20 milhões de estu- 
dantes de todo o país participem da compe- 
tição. As inscrições devem ser feitas no site 
www.obmep.org.br. 

A olimpíada visa estimular a revelação de 
alunos com grande aptidão para a matemá- 
tica. Qualquer escola pública pode inscrever 
os estudantes em três níveis; o nível 1 para 
alunos do 6o e 7o anos do ensino fundamen- 
tal, o nível 2 para os do 8o e 9o anos e o nível 
3 para os do 1o ao 3o ano do ensino médio. 

As provas da primeira fase da competição 
serão aplicadas no dia 4 de junho, em horário 
a ser definido pela própria escola. Os alunos 
com melhor desempenho serão classificados 
para a segunda fase. que ocorrerá no dia 14 
de setembro, às 14h30 (horário de Brasília), 
em locais que ainda serão definidos. 

Na edição deste ano. serão lançados os 
clubes de matemática para disseminar o estu- 
do da disciplina no país e incentivar o desen- 
volvimento intelectual dos alunos. A partir do 
dia 15 de fevereiro, alunos de todo o país po- 
dem formar Clubes Olímpicos de Matemática 
e inscrevê-los no blog http://clubes.obmep. 
org.br/blog. 

A divulgação dos vencedores da olim- 

píada será feita no dia 29 de novembro. No 
total, 6 mil alunos serão premiados com me- 
dalhas, das quais 500 de ouro, 900 de prata 
e 4.600 de bronze. Além disso, 46.200 alunos 
ganharão menções honrosas. Todos os me- 
dalhistas serão convidados para participar do 
Programa de Iniciação Cientifica da Obmep, 
em 2014. 

A olimpíada é um projeto do Instituto Na- 
cional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) 
que existe desde 2005. É promovida pelos 
ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação 
e da Educação, com o apoio da Sociedade 
Brasileira de Matemática. No ano passado, 
mais de 19 milhões de alunos de 46.728 es- 
colas participaram. 
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MÉDICOS QUEREM 

REFRIGERANTES MAIS 

CAROS PARA COMBATER 

OBESIDADE 

A Real Academia de Médicos da 
Grã-Bretanha propôs um aumento de 
20% no preço dos refrigerantes para 
combater a obesidade nó país. 

Em um relatório, a associação mé- 
dica diz que a obesidade é responsável 
por uma 'grande crise' de saúde no país. 
A Grã-Bretanha é um dos países com 
maior proporção de obesos no mundo. 
Cerca de um quarto dos britânicos es- 
tão acima do peso e a expectativa é de 
que esse número dobre até 2050. 

Além da taxação, a associação 
defende ainda o fim da publicidade de 
produtos com alta concentração de gor- 
dura saturada, sal e açúcar até às 21h 
e a redução de pontos de venda de fast 
food próximo às escolas. 

Um aviso especifico para crianças 
com a quantidade de calorias deve es- 
tar no rótulo dos alimentos, segundo a 
associação. 

A associação também quer que o 
governo destine mais dinheiro ao servi- 
ço público de saúde para cirurgias de 
redução de estômago. 

Porta-vozes da indústria alimentícia 
reagiram ao relatório dizendo ele pouco 
acrescenta ao debate sobre a obesida- 
de. 

DISCUSSÃO 
O diretor da academia, Terence Ste- 

phenson, disse que não há uma 'bala de 
prata' para atacar a obesidade e que é 
preciso mudar a cultura de alimentação. 
Ele defende uma estratégia similar à do 
combate ao cigarro. 

'Foi preciso o fim da publicidade (do 
cigarro) e a redução do mercado, além 
de atividades esportivas para ajudar as 
pessoas a largarem o fumo', diz. 

Stephenson também atacou a in- 
dústria alimentícia ao dizer que refrige- 
rantes, por exemplo, são apenas 'água 
e açúcar'. Ele criticou ainda os hábitos 
alimentares em muitos países, onde é 
habitual 'beber um litro de refrigerante 
no cinema'. 

Para Stephenson, a taxação 'en- 
corajaria as pessoas a tomar bebidas 
mais saudáveis'. 

Para Terry Jones, da Federação de 
Comida e Bebida, o relatório é pouco 
relevante. 

'Uma coleção de idéias desequili- 
bradas aparentemente sob forte influ- 
ência de grupos de pressão", disse, ao 
classificar o documento. 

A Associação Britânica de Refrige- 
rantes também se pronunciou contra, 
dizendo que esse tipo de bebida contri- 
bui com 'apenas 2%' do total de calorias 
de uma dieta média. 

TENTAÇÃO 
O cardiologista Aseem Malhotra dis- 

se que recebe mais e mais pacientes, 
com doenças relacionadas à obesida- 
de. 

'A raiz do problema é o ambiente da 
alimentação. É como dizer às crianças 
para irem à uma loja de doces e não 
comprar doces', disse, em referência à 

1 alta oferta de produtos com grande teor 
I calórico. 

'Há uma oferta excessiva de comi- 
das baratas com açúcar e uma regula- 

! ção é claramente necessária', disse. 

O. 
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COPA DA MULHER 

J 

Vai movimentar futebol feminino em marco 

Se/s equipes vão participar na categoria futebol minicampo 

Tudo pronto para a realização da I Copa 
da Mulher, a competição realizada pelo 
Núcleo do Esporte Clube Bahia vai reu- 

nir. no mês de aniversário que marca o dia 
internacional da mulher, as principais equipes 
feminina de futsal e futebol de campo. As seis 
equipes vão disputar na categoria futebol mini 
campo que será no campo do Tiro de Guerra 
no domingo a tarde, 8 equipes vão compor 
dois grupos no futsal. 

No futebol minicampo, as três equipes do 
grupo A enfrentam as três equipes do grupo 
B, as duas melhores avançam para as semi- 
finais. No futsal, o sistema será eliminatório, 
quem vencer a primeira partida, já avança 
para as semifinais, os jogos serão no ginásio 
Deolindo Rodrigues nas noites de segunda e 
quarta. 

"Para Nós do Núcleo do Bahia, será um 

orgulho está podendo contribuir para a evolu- 
ção do futebol e futsal feminino na cidade de 
Codó. Infelizmente, as mulheres ainda ficam 
muito a mercê de competições, a Copa da 
Mulher com certeza será bem aceita, espe- 
ramos que a mesma seja um sucesso, que o 
público possa marcar presença nas rodadas, 
tanto na quadra como no campo, a Copa da 
Mulher também será uma forma de fortalecer 
as comemorações do mês que marca o dia 
internacional da mulher", disse Rubison Mu- 
niz, coordenado do Núcleo e organizado da 
competição. 

Equipes convidadas para a competição no 
Futebol minicampo; Real Sporí, Sport Vitória, 
Primavera, Mec, Tiradentes e Bahia. O fut- 
sal, vai contar com as equipes: Estouradonas 
Olympus, Mec, Sport Vitória. Olimpus Juvenil, 
Tiradentes, Bahia, Primavera e Real Sport 

Eleito o gol mais bonito da rodada de 

abertura do Maranhense 

O gol mais bonito da primeira rodada do 
Campeonato Maranhense já foi escolhido pe- 
los intemautas. Desde o fim das partidas ini- 
ciais do Estadual, o público escolheu entre o 
gol de Careca, do Bacabal, de Célio Codó. do 
Sampaio e de Júnior Tatu, do Santa Quitéria, 
que posteriormente foi confirmado pela arbi- 
tragem como gol de Romário. 

O golaço, segundo os intemautas do GLO- 
BOESPORTE.COM, foi o chutaço de Careca 
no empate em 2 a 2 entre Bacabal e São José- 
-MA. O lateral-direito do BEC arriscou de fora 
da área e acertou o ângulo superior direito do 
goleiro do Peixe-Pedra. 

"A gente trabalha sempre o chute de fora 
da área e tive a felicidade de acertar um belo 
gol. Uma pena foi que não conseguimos ven- 
cer. Espero continuar a marcar gols e ajudar a 
equipe do São José-MA", disse Careca. 

O gol de Careca foi eleito com 50.64%, ou 
seja, mais da metade dos intemautas consi- 
deraram a pancada do jogador do BEC como 
o gol mais bonito da rodada. Na segunda 
colocação, ficou o atacante Célio Codó, que 
marcou diante do Imperatriz após passe de Pi- 
mentinha. O gol marcado por Codó ficou com 
27.76%. 

Já o gol de Romário do Santa Quitéria, 
antes dito como gol de Júnior Tatu, ficou com 
21.59%. No lance, o jogador tenta realizar um 

Intemautas votaram desde o fim da primeira rodada 

cruzamento, mas acaba surpreendendo o go- 
leiro do MAC. Agora é só aguardar a segunda 
rodada de hoje e esperar que ela traga belos 
gols. Fique ligado e escolha o golaço de cada 
rodada do Campeonato Maranhense. 

Barcos tem atuação de gala e comanda 

vitória do Grêmio sobre o Flu 

O Grêmio se recuperou da derrota na 
estreia e contou com um inspirado Hernán 
Barcos para vencer Engenhão. Os gaúchos 
dominaram as ações e bateram o Fluminen- 
se por 3 a 0. nesta quarta-feira (20), pela 
segunda rodada da fase de grupos da Liber- 
tadores, Com o resultado, a equipe coman- 
dada por Vanderlei Luxemburgo assumiu 
a liderança do Grupo 8, pelos critérios de 
desempate - todos os quatro times somam 
três pontos neste momento. Já os cariocas 
terminam a rodada na lanterna, 

O confronto começou nervoso, sem 
chances de perigo criadas pelas equipes. O 
Grêmio conseguiu abrir o placar após apro- 
veitar jogada de bola parada. Elano cobrou 
escanteio, Bruno jogou contra o próprio 
patrimônio. O árbitro, porém, assinalou gol 
para Barcos, que estava na jogada. Na eta- 
pa final, os gaúchos foram superiores des- 
de o inicio e sacramentaram a vitória com 
gols de André Santos, em posição irregular, 

e Vargas. 
Na próxima rodada, os gremistas rece- 

bem o Caracas em Porto Alegre, no dia 5 
de março. Já o Fluminense, volta a campo 
na próxima semana, contra o Huachipato, 
no Chile. 

O JOGO 
O Fluminense iniciou a partida tendo o 

domínio das ações no Engenhão. No en- 
tanto, os cariocas não conseguiam penetrar 
na forte marcação do Grêmio, que buscava 
avançar nos contra-ataque, mas sem êxito. 

Os gols da partida foram de Barcos, aos 
32 minutos do primeiro tempo, André San- 
tos, aos 9min do segundo tempo, e Vargas, 
aos 23min do segundo tempo. Nos minutos 
finais, o Grêmio diminuiu o ritmo e ainda 
viu o Fluminense esboçar uma pressão em 
busca do gol de honra. No entanto, a defesa 
gremista soube segurar o ímpeto do adver- 
sário e saiu de campo com os três pontos. 

Talvez não sejamos tão bons, diz Piqué 

após derrota para o Milan 

v. 

Piqué colocou em dúvida a grande supremacia do Barcelona 

A derrota por 2x0 para o Milan, no está- 
dio San Siro, no jogo de ida das oitavas de 
final da Liga dos Campeões, não só tornou 
mais difícil a classificação para a próxima 
fase, como abalou a confiança dos jogadores 
do Barcelona. Para o zagueiro Gerard Piqué. 
o resultado negativo pede uma reflexão. 

"Viemos a Milão como favoritos, e foi per- 
ceptível que talvez não sejamos assim tão 
bons e que se não dermos tudo, não passa- 
remos. Não há desculpas. Foi um resultado 
muito ruim, teremos de melhorar, aprender. 
Espero que no Camp Nou possamos con- 

seguir a classificação. Por este clube e pela 
equipa que temos, precisamos tentar", disse 
Piqué após o jogo desta quarta-feira (20). 

Esta foi a segunda derrota do time de Lio- 
nel Messi na competição. A equipe catalã já 
havia perdido para o Celtic, na Escócia, em 
jogo da primeira fase. 

Barcelona e Milan voltam a se enfren- 
tar no dia 12 de março, uma terça-feira, às 
15h45 (de Brasília), no estádio Camp Nou, na 
capital catalã. A equipe italiana se classifica- 
rá para as quartas de final mesmo perdendo 
por um gol de diferença. 

CÀMERAS DE SEGURANÇA 

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

Através da implantação do sistema de cãmeras, 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 
cãmeras. 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" no que acontece. 

0 sistema deve ser completo, ou seja, todas suas cãmeras devem possuir gravação, serem monitoradas e estarem 
em pleno funcionamento, para que quando necessitem das imagens, estas cossam 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 cãmeras e necessário um analise de todo o oca! por técnicos 
especializados. Com avaliação dos pontos vulneráveis e dentro dessas características, cs profissionais realizaram a 
instalação oo sistema de moniioramentc 0 circuito de C-TV TV Digital permite melhorias na segurança do ambiente. A 
visualização das imagens captadas pelas cãmeras. podem ser feitas no local ou remotamente através da internet. Conta 
ainda, com a facilidade do seu funcionamento, qualquer pessoa ou funcionáno treinado podem monitorar un grande número 
de cãmeras. 

COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCA! 
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