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Lá vem polêmica 

Mara Maravilha deu declarações polêmicas no programa "Morning Show", na Rede 4 
TV!, nasta segunda-feira, 24. A apresentadora defendeu o deputado e pastor Marco H| 1 

^Feliciano, que recentemente conseguiu a aprovação de um projeto de lei que determi- | " 
n^o fim da proibição de tratamentos para reversão da homossexualidade - que vem 1!^; 
sendo chamado popularmente de "cura gay" - e chegou a se referir ao homossexu- B ^BÉk 
alismo como aberração'. Tem muitos pais, tem muitas mães, que não concordam 
com essa aberração, Eu não acho bonito nem um homem e uma mulher, em público, WÊÊBÊffJ 
ficarem se atracando. Tem coisa que é particular. Imagina duas mulheres ou dois ho- fSjBgfy \ ^ 
mens, não acho bonito. Mas se acontece de eu presenciar uma cena dessas, eu não IOCÍIRÍp : s t $ j| pB 

vou fazer baixaria, Eu simplesmente me retiro. Defendo a democracia, a liberdade í BEt|Syt mmv , . 1 
de expressão", declarou. Evangélica. Mara se defendeu das críticas e das perguntas -*■ mi**-***, "ÊmKB. 
dos apresentadores do programa dizendo que todos devem ter direito à sua opinião. E intitulou Feliciano como "Judas", que estaria apenas 
expressando o pensamento de várias outras pessoas. "O Feliciano está sendo que nem Judas, estão atirando pedra nele. Mas igual a ele 
vou te assegurar uma coisa, muitos pensam como ele. Eu, particularmente, gosto muito e respeito muito o pastor Marco Feliciano. Eu acho 
assim como ele, que todos nós podemos ter as nossas opiniões. Tá faltando uma democracia. Tem que se respeitar o gay, mas tem que 
respeitar também a opinião de quem não pensa igual a eles. Eu, por exemplo, tenho orgulho de ser mulher, de ser hétero. Mas isso não 
quer dizer que estou ofendendo quem é homo. Eu acho que o fato de não respeitar nossa opinião é preconceito. A qente pode ter ODiniâo 
contraria, não?", argumenta. , ^ 

Piedade 

Um cartaz inusitado e bem 
claro com o seguinte pedido: 
"Senhor ladrão, por favor não 
roube nossa igreja. Agradece- 
mos a gentileza. Ass: Padre 
Francisco Borges e conselho. 
Um outro menor diz "Proibido 
roubar, passe adiante. Agrade- 
cemos. A comunidade". Essa 
foi a única forma que o páro- 
co da cidade de Teresina - PI, 

encontrou para protestar contra uma série de arrombamentos na pró- 
pria igreja e nas ruas próximas. Os bandidos, na última quarta-feira 
(19), de madrugada, conseguiram arrombar uma das portas da igreja. 
O objetivo deles era furtar os equipamentos de som usados durantes 
as celebrações das missas. Contudo, no momento uma pessoa estava 
no prédio dando segurança e, quando percebeu a ação dos bandidos, 
ligou a luz e afugentou a ação dos mesmos. A população apoia a atitu- 
de do padre e fica assustada com essa onda de arrombamentos. "Não 
existe mais respeito, até as igrejas os ladrões estão invadindo. É igreja, 
colégio, tudo", desabafa um morador do bairro. "É muita falta de vergo- 
nha porque a pessoa se dá o trabalho de roubar a igreja. Roubar outra 
coisa já é ruim, imagine a igreja", conta uma aposentada revoltada com 
a ação dos bandidos. Na área do entorno da igreja, quase todos têm 
uma história triste para contar. "Na minha casa já entraram duas vezes, 
mas o Ronda Cidadão apareceu. Eles pularam o muro e o ruim é que a 
policia só passa quando a gente chama. Estamos precisando de mais 
policiamento", reclama a moradora. Durante os festejos da Paróquia, a 
preocupação é maior e toda a comunidade está mais vulnerável à ação 
dos bandidos, por conta disso é que a comunidade pede mais ação por 
parte da polícia. 

Em Ribeirão Preto 

O empresário Ale- 
xandre Ishisato de 
Azevedo, 37, acu- 
sado de matar um 
jovem e ferir outros 
11 ao acelerar seu 
veiculo contra uma 
multidão de mani- 
festantes em Ribei- 
rão Preto (313 km 
de São Paulo) na 
última quinta-feira 
(20), afirmou que 
não percebeu que 
havia pessoas na 

frente do carro, um SUV Land Rover blindado. "Não percebi gente na 
frente", declarou. Azevedo está foragido e teve a prisão temporária de- 
cretada na semana passada pela Justiça. A polícia está à procura dele, 
segundo o delegado João Osinski Júnior, 53, diretor do Departamento 
de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) 3. "Sabemos que ele está na 
região", afirmou. Em sua primeira manifestação após o incidente, no 
sábado (22), o empresário disse que não tinha intenção de "fazer mal a 
alguém" e se disse arrependido. Ele chamou manifestantes de "bandi- 
dos". De acordo com ele, "não era um monte de estudante de verdade 
[que estava no local], era um bando de bandidos. Só tinha bandidos". 
Azevedo é suspeito da morte do jovem Marcos Delefrate, 18, e de crime 
de lesão corporal contra as outras 11 pessoas. Ele poderá, segundo o 
delegado Osinski Júnior, pegar de 20 a 30 anos de prisão pelo homicí- 
dio e ser condenado a pena de dez anos de prisão para cada acusação 
de lesão corporal, caso esse delito seja interpretado como tentativa de 
homicídio pelo Ministério Público. 
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Condenado 

O tribunal de Milão condenou o ex-primeiro-ministro italiano Sílvio Berlusconi a sete anos 
de prisão e a interdição permanente dos cargos públicos. O político foi acusado de pros- 
tituição de menores e de usar seu cargo público para obter vantagens no caso que ficou 
conhecido como "Rubygate". Ainda cabe recurso à decisão judicial, o que pode adiar o 
cumprimento da sentença. Berlusconi já se envolveu em outras ocasiões com a Justiça 
desde que começou na política, em 1994, mas nunca chegou a ser condenado de ma- 
neira definitiva. O ex-premiê foi considerado culpado em cinco ocasiões, em primeira ou 
segunda instância, a penas que somam 11 anos e cinco meses de prisão, dos quais três 
anos devem ser descontados graças a uma anistia. 

COLUNA DO SANCHES 

BASTA! (1) 

BASTj\! 

De passagem pela recep- 
ção de um hotel, dou uma 
parada ante o que vejo 
na TV. Fico um pouco 
mais. Vou ficando. Uma 
emoção que é ao mesmo 
tempo sentido de solida- 
riedade e sentimento de 
indignação misturam-se 
em diversos pontos do 

PPPM meu ser. 
Estou vendo dezenas de milhares de pessoas em 
diversas capitais brasileiras manifestando, em 
atos pacíficos (é o que afirmam), sua insatisfação 
ante os mandos e desmandos emanados desse 
bando (sim: bando) de políticos que em conluio 
se "acoloiam" na defesa de interesses partidários, 
pessoais, grupais, e dilapidam e atrasam o cresci- 
mento e a justiça social do nosso Brasil. 
Este nosso país é mesmo rico, rico e forte. Pois 
resiste à maior das depredações, ao maior dos 
vandalismos, que é a imensa, inquantificável, 
imensurável roubalheira que eles - eles mesmos, 
os políticos ~ promovem. 
Não era mais para o Brasil ter os milhões de mise- 
ráveis que ainda tem. 
Não era mais para ter hospitais públicos que tem, 
insuficientes e, pior, insuficientes e imundos. 
Não era mais para ter as escolas públicas que tem, 
caindo aos pedaços, professores precisando en- 

trar em greve para ter respeitados direitos, alunos 
mendigando merenda escolar, alunos caminhando 
quilômetros para assistirem aulas. 
Essa matilha de lobos travestidos de políticos vive 
sempre à espera dos Chapeuzinhos Vermelhos 
que não passeiam em florestas, mas, sim, vivem e 
perambulam por ruas que NÃO SÃO igual à cara 
deles: limpa. 
Os políticos são os grandes bandidos, bandidos 
infiltrados e se fazendo maioria no meio dos que 
querem fazer algo de sério e honesto neste país. 
São esses bandidos os que mais matam no Brasil. 
Matam mais que assassinos. Matam mais que o 
"crack". Matam mais que tudo que mata mais. 
Matam porque deles é a culpa pela falta de 
qualidade em tudo, ou em quase tudo que existe 
como obra ou serviço feito às custas do dinheiro 
do povo. 
NÃO HÁ PRATICAMENTE NADA QUE SE FAÇA 
NESTE PAÍS EM TERMOS DE OBRAS E SER- 
VIÇOS QUE NÃO TENHA - PREVIAMENTE, 
POSTERIORMENTE E POSTUMAMENTE ~ O 
ROUBO, A DILAPIDAÇÃO, A PARTILHA, O COM- 
PADRIO, O DESVIO, A ILICITAÇÃO, A ILICITUDE, 
A BANDIDAGEM, OS AMIGOS, FAMILIARES E 
CONHECIDOS QUE, DIRETAMENTE OU POR 
MEIO DE "LARANJAS", SE BENEFICIAM DA 
GATUNAGEM DESSES BANDIDOS COM MAN- 
DATOS. 
Será que estariam mentindo a Imprensa, a Contro- 
ladoria Geral da União (CGU), o Ministério Público 

Edmilson Sanches 

Federal e as promotorias estaduais? 
Estariam mentindo os Tribunais de Contas, a 
Policia Federal e até as polícias estaduais, repre- 
sentantes da Igreja, de Universidades e diversas 
entidades da sociedade civil organizada? 
Estariam mentindo todos esses quando pesqui- 
sam, estudam, descobrem, gravam e tomam pú- 
blico as CENTENAS E CENTENAS DE BILHÕES 
DE REAIS que esses ladrões de terno e gravata 
roubam, furtam, desviam, em verdadeiros crimes 
de LATROCÍNIO, pois de seu roubo se segue a 
morte, por falta de Saúde, Educação, Segurança e 
Emprego de qualidade neste país? 
Estariam mentindo todos esses Órgãos e entida- 
des e pessoas? Seria então todos eles agentes de 
uma grande conspiração para desmoralizar o que 
moral não têm — os políticos? 
As dezenas e dezenas de milhares de brasileiros 
que nesse momento caminham pelas ruas de di- 
versas grandes cidades brasileiras não estão sós. 
Definitivamente, não estão sós: estão caminhando 
também com nossos pés, estão gritando também 
com nossa voz, estão sadiamente indignados e 
sentem isso também com nossos sentimentos. 
Não se tem idéia, nesse momento, de quantos 
dias, de quanto tempo mais as passeatas vão 
durar. Candelária, Diretas Já, caras-pintadas... 
Imagens e fatos passam pela memória de quem 
tinha vida consciente naqueles idos. 
O que acontecerá agora? 
(CONTINUA AMANHÃ) 
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Durante a entrevista coletiva realizada 
no Sinrural na manhã desta segunda- 
-feira (24), um repórter questionou o 
presidente do Sinrural. Sabino Costa, 
sobre o consumo e a comercialização 
de bebidas alcoólicas durante a caval- 
gada, se seria proibido ou não. Sabino 
respondeu que não há necessidade de 
proibir a venda e o consumo de bebi- 
das alcoólicas durante o evento, pois, 
segundo ele, o imperatrizense não tem 
o costume de consumir bebidas alcoó- 
licas durante o período da manhã. Sa- 
bino ainda disse que as pessoas que 
bebem consomem muito pouco, ape- 
nas para se refrescar do calor. Gente, 
será que Sabino participou mesmo 
das edições passadas da cavalgada? 
Parece até que vive em outro planeta. 

- EDIÇÕES PASSADAS 
Nem é preciso ter participado ativa- 
mente das edições passadas da ca- 
valgada para perceber que o consumo 
de bebidas alcoólicas é grande. Basta 
ficar alguns minutos olhando as comi- 
tivas passarem e já é possível cons- 
tatar, inclusive a grande quantidade 
de menores de idade que consomem 
álcool. Como a venda é feita informal- 
mente, por ambulantes, os menores 
de idade tem fácil acesso às bebidas. 
Não dá para tentar tapar o sol com a 
peneira e dizer que o imperatrizense 
não bebe de manhã. Hoje em dia, as 
carroças são usadas - em sua grande 
maioria - para comportar grandes cai- 
xas térmicas carregadas de cervejas. 
Os participantes mesmo vão é no chão 
e só voltam na carroça para "abaste- 
cer". A cavalgada virou uma grande 
festa, é quase como um carnaval fora 
de época - só que temático. 
Pequenas brigas e desentendimen- 
tos são perceptíveis durante o longo 
percurso da cavalgada. E, sem gene- 
ralizar, o álcool é o grande motivador 
dessas discussões. Já foi constatada 
até uma morte durante o evento - na 
época, ainda era permitida a participa- 
ção de automóveis durante o percurso. 
Se o consumo de álcool não fosse tão 
grande, não existiriam comitivas enor- 
mes sendo organizadas por empresá- 
rios da noite, que vendem a entrada de 
um espaço público, que eles cercam, 
colocam banda e denominam como 
Open Bar. Ou seja: bebida, muita bebi- 
da alcoólica liberada para quem pagar. 
Como toda regra tem sua exceção, na 
cavalgada também não é diferente. 
Ainda temos casos de pessoas que 
vão só pelo brilhantismo do evento que 
precede uma das maiores feiras agro- 
pecuárias da região e que movimenta 
a economia da cidade. 

- ALERTA 
De qualquer forma, fica o alerta para 
os pais que estão pensando em deixar 
seus filhos, menores de idade, par- 
ticiparem da cavalgada. O alerta fica 
também ás autoridades locais, já que 
tanto tem se falado e discutido sobre 
a Lei dos Bares, a permanência de 
menores na noite, e venda de bebidas 
alcoólicas para os adolescentes. Seria 
uma incoerência deixar que a caval- 
gada venha e promova o contrário de 
tudo o que as polícias - Civil e Militar 
- e o Ministério Público têm realizado, 
no sentido de combater essas práticas 
na cidade. 
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►TRAGÉDIA 

Mecânico morre esmagado por ônibus 

/v ■ 

Aráo estava consertando o ônibus quando o macaco hidráulico escorregou 

Antônio Pinheiro 

Uma fatalidade aconteceu na tarde 
de ontem (24) na estrada vicinal 
que dá acesso ao Setor Agrícola, 

município de Governador Edson Lobão. 
O mecânico aposentado da Vale. Arão 
Vilar Gomes, de 56 anos, morreu esma- 
gado pelo ônibus da empresa Revertur 
Transportes Turismo Ltda. Arão estava 
consertando o ônibus quando o macaco 
hidráulico escorregou e caiu sobre a ca- 
beça do aposentado. 

Arão residia em São Luís e tinha che- 
gado a Imperatriz há poucos dias. Ele era 

amigo do proprietário da empresa de tu- 
rismo. tendo ido consertar o ônibus que 
teve problema mecânico no domingo à 
tarde, quando retornava de um passeio 
em que havia levado um grupo de católi- 
cos para uma chácara no Setor Agrícola. 

O corpo do mecânico foi retirado de 
baixo do ônibus já sem vida. depois que 
chegou um carro- guincho. O proprietário 
da empresa esteve no local juntamente 
com advogado. O corpo do aposentado 
foi levado para o IML. Após serem feitos 
os procedimentos legais, o corpo será 
levado para São Luís, onde moram seus 
familiares. 

Assaltantes levam carro de 

taxista e atiram contra o mesmo 

Antônio Pinheiro 

Continua acontecendo os assaltos a ta- 
xistas em Imperatriz. A última vítima foi o ta- 
xista Eliel Ferreira dos Santos. Ele trabalhava 
no ponto da antiga rodoviária, por volta das 
11h30 de sábado (22), quando foi contrata- 
do por dois homens para fazer uma corrida 
até a estrada que passa ao lado da Facchini. 
Segundo os homens, eles iriam pegar outro 
veiculo para a fábrica da Suzano. 

Ao chegarem ao local, os dois passa- 
geiros deram voz de assalto e mandaram o 
taxista retornar e seguir sentido Cidelândia. 
Eliel informou que. ao passar no posto da 
PRF da Lagoa Verde, deu sinal de luz, mas 
somente uma mulher estava na guarita. Pró- 
ximo à entrada da Vila Conceição, os assal- 
tantes obrigaram Eliel a entrar na vicinal e, 
em seguida, mandaram ele parar o veículo. 
Depois disso, colocaram o téxista dentro do 
bagageiro. 

Eliel disse que não sabia para onde estava 
sendo levado. Conta que. por volta de 13h, os 

assaltantes pararam o veículo. Quando per- 
cebeu que eles tinham aberto o bagageiro do 
táxi, ele abriu e saiu correndo para dentro do 
mato. Os assaltantes ainda efetuaram dois ti- 
ros contra o taxista, mas nenhum acertou. 

Os dois assaltantes fugiram com veicu- 
lo Palio ELX branco (ano 2010), de placa 
NMR-0755-lmperatriz-Ma. Eles levaram tam- 
bém um aparelho celular, documentos do ve- 
ículo, Alvará de Funcionamento e R$ 15. De 
acordo com o taxista, os assaltantes aparen- 
tam ter entre 25 e 30 anos, estatura mediana 
e forte, e sotaque de outro estado. 

O taxista conseguiu chegar a Cidelândia. 
Por volta das 14h, telefonou para amigos de 
trabalho, avisando que estava tudo bem. Os 
amigos, que viram ele pegar a corrida, fi- 
caram desesperados, já que Eliel demorou 
aparecer no ponto. Muitos taxistas estiveram 
procurando o colega por várias localidades, 
buscando-o em Cidelândia, enquanto outros 
foram até Vila Nova do Martírios, na tentativa 
de localizar o táxi roubado. Até as 20h de on- 
tem. o carro não tinha sido localizado. 

Ônibus colide com outro 

na Avenida Dorgival 

Um ônibus da Viaçâo Branca do Leste 
(VBL) bateu em outro coletivo da mesma em- 
presa. A colisão aconteceu no sábado (22), na 
Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, próximo 
à rua Maranhão. 

Diante da crise de credibilidade devido à 
falta de qualidade dos serviços prestados pela 
VBL, o acidente deixou os passageiros ainda 
mais revoltados. "Minha raiva pela VBL só au- 
menta. estou aqui com os lábios cortados e 
os dentes doloridos. Sabe por quê? Falta de 
freios nesses carros. A mulher que estava do 
meu lado quebrou um dente", contou a pro- 
fessora Kalyne da Silva. 

"Quando eu vi nâo estava muito perto. 
Pus a mão na boca e meu rosto não bateu 
direto no ferro. O meu anel ainda quebrou", 
detalhou. Não houve passageiros com feri- 
mentos graves. Segundo a professora, um 
fiscal da empresa disse que nâo houve falha 
mecânica e que o responsável pela colisão foi 
o motorista do ônibus. 

Ela questionou a justificativa. "Indepen- 
dente se a culpa foi mecânico ou não, em 
qualquer hipótese é grave e a responsabili- 

dade nâo deixa de ser da empresa. Eles têm 
que lembrar que estão transportando pesso- 
as, merecemos respeito", disse. 
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Cadáver é encontrado em 

fazenda na Estrada do Arroz 
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O corpo estava em um avançado estado de decomposlçáo 

Antônio Pinheiro 

A Policia Militar foi comunicada, na ma- 
nhã de ontem (24), pelo proprietário da Fa- 
zenda Santa Luzia, localizada na Estrada 
do Arroz ao lado do Matadouro Municipal, a 
respeito de um cadáver encontrado dentro 
do riacho Sítio Novo, que passa por trás da 
sede da fazenda. Um corpo de um homem, 
em avançado estado de decomposição, es- 
tava enganchado em uma árvore caída para 
o leito do riacho. 

Segundo o vaqueiro, o corpo foi encontra- 
do ao meio-dia de domingo (23). mas o caso 

só foi comunicado á polícia na manhã de 
segunda-feira. O cadáver foi retirado de den- 
tro do riacho pelo Corpo de Bombeiros. Pe- 
ritos do ICRIM estiveram no local e fizeram 
os primeiros levantamentos sobre o que teria 
causado a morte. Porém, devido ao estado 
em que o corpo se encontrava, só depois de 
um exame no IML será possível revelar o que 
teria causado a morte. 

Atualmente, em Imperatriz, existem duas 
pessoas do sexo masculino desaparecidas. 
Os familiares desses estarão indo ao IML 
para tentar identificar de quem se trata o cor- 
po encontrado. 

Três pessoas foram baleadas 

no domingo em Imperatriz 
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Os atiradores náo foram localizados pela polida 

Os atiradores náo foram localizados pela policia 

Antônio Pinheiro 

O domingo (23) foi marcado por três ten- 
tativas de homicídio: duas por disparo de re- 
vólver e uma por espingarda. A primeira ten- 
tativa aconteceu na madrugada de domingo, 
na rua do Buriti, bairro Parque Alvorada II. 
Ronilson Silva foi alvejado com tiro de revól- 
ver no pescoço. Ele foi socorrido pelo Samu 
e levado para o Hospital Municipal, onde foi 
operado e encontra-se em estado grave. 

A segunda tentativa de homicídio acon- 
teceu por volta das 20h, na Avenida JK com 
a rua Santa Rita. Joel Neves, de 28 anos, 
foi alvejado com um tiro de espingarda nas 
costas. O acusado de efetuar os disparos, 
segundo um menor que presenciou a tenta- 
tiva de homicídio, é Francisco Silva Carlos. 

Joel foi socorrido pelo Samu e encami- 
nhado para o Socorrão, sendo depois levado 
para o centro cirúrgico. Joel foi operado. O 
estado de saúde dele é gravíssimo. Segun- 
do um irmão da vítima, Joel teve um desen- 
tendimento, há uma semana, com Francisco 
quando os dois estavam bebendo em um 
bar. Joel teria feito um corte no braço de 
Francisco. 

Jânio Márcio Almeida foi a terceira vítima 
de tentativa de homicídio. Ele foi alvejado 
com dois tiros de revólver, no bairro Lean- 
dra, por volta das 22h de domingo (23). Os 
dois tiros acertaram o braço e a cabeça dele. 
A vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao 
Socorrão. O estado de saúde de Jânio inspi- 
ra cuidados. Ele é morador da rua Godofredo 
Viana, n0 2265, bairro Bacuri. 
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►MANIFESTOS CONTINUAM 
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Cerca de mil pessoas voltaram às ruas 
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Durante o trajeto, manifestantes pararam na Integração para reivindicar 

Welbert Queiroz pacífica. 

Devido ao não atendimento das reivin- 
dicações do movimento e ao anúncio 
de mais prazos para decidir o destino 

da empresa de transportes Viaçâo Branca do 
leste em Imperatriz, os manifestantes voltam 
às ruas pela terceira vez. Na manifestação 
desta segunda-feira (24), centenas de pesso- 
as protestaram com foco no "Fora VBL". 

Na última sexta-feira (14) o prefeito Sebas- 
tião Madeira se reuniu com um grupo de ma- 
nifestantes para tentarem um acordo. Durante 
a reunião o prefeito estabeleceu que até o dia 
10 de julho daria uma resposta sobre a quebra 
de contrato com a VBL. A noticia não agradou 
a maioria das pessoas que pretendem conti- 
nuar com os protestos até que o contrato seja 
quebrado de vez. 

"Iremos voltar às ruas até que nossas rei- 
vindicações sejam cumpridas. Não estamos 
pedindo nada, essa são exigências. A popu- 
lação está fazendo exigências para o poder 
público. Se nós votamos neles, temos o direito 
de exigir", disse Anderson Arraes, um dos ma- 
nifestantes e organizadores da manifestação. 

Enquanto os manifestantes marchavam, 
alguns rojões típicos de festas juninas foram 
estourados, o que não foi suficiente para de- 
sestabilizar o movimento. A organização e os 
próprios manifestantes repreenderam os atos 
de pessoas suspeitas de atirar essas peque- 
nas bombas no meio da população. Durante 
o protesto, nenhum ônibus da VBL percorreu 
o perímetro cursado pelos protestantes. Sem 
badernas ou vandalismo, a manifestação des- 
ta segunda-feira ocorreu de forma totalmente 

Prefeitura divulga edital 

do Minha Casap Minha Vida 

A Prefeitura de Imperatriz, através da Se- 
cretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), 
divulgou hoje (25) mais um edital convocatório 
de sorteio de unidades habitacionais do Pro- 
grama Minha Casa, Minha Vida, para cadastro 
de reserva. 

Estão sendo convocados 99 candidatos 
contemplados no último sorteio do dia 30 de 
novembro de 2012, que deverão apresentar 
na sede do Programa Bolsa Família (PBF), si- 
tuada na Rua Hermes da Fonseca, n" 36, Cen- 
tro. a documentação referente às exigências 
do programa até o dia 15 de julho de 2013, 
para formalização dos dossiês. 

De acordo com as normas do programa, 
o não comparecimento do candidato sorteado 
até o prazo estipulado implicará na eliminação 
do notificado, permitindo assim que seja reali- 
zada nova convocação pela ordem de um novo 

interessado inserido no cadastro de reserva. 
O edital de convocação está disponível na 

Sedes, no Bolsa Família, e no endereço ele- 
trônico da prefeitura no http:/Avww.imperatriz. 
ma.gov.br/. 

Deverão ser apresentados original e 
xerox dos seguintes documentos: 

- Identidade (do titular e do cônjuge) 
- CPF (do titular e do cônjuge) 
- Certidão de nascimento (se solteiro); cer- 

tidão de casamento ( se casado), Averbação 
do divórcio (se divorciado) 

- Comprovante de residência 
- Folha resumo do CadÚnico (solicitar no 

Programa Bolsa Família) 
- Procuração (se analfabeto. Solicitar mo- 

delo no programa Bolsa Família) 

COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCAI 

apresentamos 

exclusivamente monitoramento 

Carreta Viva Mulher realiza 

atendimentos em Imperatriz 

Welbert Queiroz 

PROTESTO 
"A VBL quebrou o contrato com o povo. 

Agora, o povo vai quebrar o contrato com a 
VBL". Foi com essa inspiração que centenas 
de populares se reuniram na Praça de Fátima 
para realizar uma caminhada pela cidade e 
exigir melhorias. 

"Eu sou a favor. Está acontecendo muito 
descaso com a cidade e não só isso do trans- 
porte, mas também a saúde e a educação. O 
transporte público para os menos favorecidos 
está precário. Acredito que pode haver uma 
mudança. Se o povo realmente levar a sério, 
vai haver sim uma mudança", disse a dona 
Dorilene Carvalho, que saiu à rua para ver o 
protesto da população. 

"A primeira luta aqui é pelo transporte pú- 
blico. e nós vamos vencer. Nas próximas, ire- 
mos para a saúde, para a educação, para as 
casas do PAC. Vamos de um por um. Ou esse 
prefeito organiza essa cidade ou daremos um 
chute nele e colocaremos outro governo nes- 
se município. Temos que mudar essa relação 
e exigir nossos direitos", exigiu o manifestante 
Renan. 

TRAJETO 
Os manifestantes se concentraram na 

Praça de Fátima, onde seguiram pelas ruas 
Simplicio Moreira e Luis Domingues, dirigin- 
do-se à Integração pela rua Coriolano Milho- 
mem. e em seguida, indo até a Praça Mané 
Garrincha. De lá, destinaram-se à Prefeitura 
de Imperatriz, onde finalizaram a manifesta- 
ção e retornaram à Praça de Fátima. 

Imperatriz recebe durante esta semana a 
Unidade Móvel do Viva Mulher. A carreta per- 
corre os municípios do Maranhão e realiza 
atendimentos. Só este ano, já percorreu mais 
de 10 municípios. A ação está sendo realizada 
até a sexta-feira (28). A Carreta está estaciona- 
da em frente á Escola Darcy Ribeiro, no bairro 
Pq. São José, onde deverão acontecer os aten- 
dimentos por meio da oferta de serviços diver- 
sos á população. 

A ação da unidade em Imperatriz é resul- 
tado de parceria firmada entre as secretarias 
estadual e municipal junto á prefeitura, que rea- 
lizou a solicitação do serviço. "A solicitação veio 
por parte do prefeito, que conheceu a carreta. 
Agora, na hora da execução do programa, está 
ocorrendo via Secretaria da Mulher, em con- 
junto com as demais secretarias do município. 
Precisamos de todas as secretarias juntas, pois 
eles têm o espaço, mas precisam realizar as ati- 
vidades que nós pudermos oferecer", confirmou 
a secretária da Mulher, Conceição Formiga. 

Na programação estão inclusos os serviços 
de atendimento psicossocial e jurídico, pales- 
tras sobre a Lei Maria da Penha, Lei do Acom- 
panhante, direitos previdenciários e saúde da 
mulher (teste glicêmico, aferição de pressão 
arterial, demonstração de utilização de preser- 
vativos, preventivo e outros). "Esse programa 
é para atrair não só as mulheres, como tam- 

A carreta permanece em Imperatriz até sexta-feira (28) 

bém toda a população em geral. Além das 
parcerias feitas com o município, a população 
ganha em informação e essa é nossa princi- 
pal função. Temos uma equipe disciplinar com 
psicólogo, assistente social e assessora jurí- 
dica. uma unidade móvel para estar indo aos 
municípios com um espaço independente para 
formar", afirmou Débora Freitas, da assessoria 
jurídica do programa. 

O trabalho da carreta do Programa Viva 
Mulher ocorre durante o ano todo e procura 
atender o máximo possível de municípios em 
todo o Maranhão. O programa fica durante uma 
semana em cada município e, em alguns mo- 
mentos, consegue atingir a marca de até 3 mil 
pessoas atendidas. 

Em Sitio Novo, o povo foi às ruas em protesto 

contra a administração municipal 
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Saúde e educação foram assuntos em pauta 
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A pacata cidade de Sitio Novo (MA), dis- 
tante 107 quilômetros de Imperatriz, foi sacu- 
dida no sábado, 22, por centenas de pessoas 
que andaram pelas principais ruas com faixas 
e cartazes demonstrando a insatisfação com a 
administração pública daquele município. 

As principais reivindicações foram em re- 
lação às áreas da saúde, educação e esporte. 
Assuntos como salários dos servidores e se- 
gurança também foram abordados pelos ma- 
nifestantes. 

"Tentaram desestabilizar nosso movimen- 
to, solicitando cinco viaturas de polícia com 
o intuito de nos intimidar ainda nas primeiras 
horas do dia. Mas o povo sabe dos seus direi- 
tos e foi às ruas demonstrar sua revolta com o 
descaso que estamos presenciando aqui em 
Sítio Novo", disse Magno, um dos organizado- 
res do movimento. 

Na área da saúde um dos principais moti- 
vos de insatisfação é o fechamento do único 
Hospital existente no município, desde janei- 
ro deste ano. pelo atual prefeito João Piquiá 
(PTB). Motivo pelo qual os partos estão acon- 
tecendo em cidades vizinhas como Imperatriz 
e Grajaú. 

"Que governo é esse que tinta vale mais 
que professor", dizia um dos cartazes. Segun- 
do manifestantes, o repúdio nesse caso é o or- 
çamento apresentado pela administração para 
a reforma de algumas escolas. Outro cartaz 
dizia, "esporte radical não tem, mas gestor ra- 
dical tem é no balde". 

Os manifestantes disseram também que a 
demora sem justificativa do início das ativida- 
des dos programas sociais do governo federal 
no município, como o PETI e o PROJOVEM, 
seriam alvos de protestos, mas foram reinicia- 

dos na quarta-feira, 19, com cinco meses de 
atraso. 

"Nosso movimento é pacifico, queremos 
apenas que o povo seja respeitado e tenha 
seus direitos assegurados. Não estamos pe- 
dindo favor, estamos lutando pelo que é nosso. 
Não é possível que um administrador depois 
de tanto se preparar para assumir o comando 
de Sítio Novo não consiga pelo menos manter 
o que já existia em relação a políticas públicas 
voltadas para o povo", disse o professor Jean 
Carlos, um dos organizadores do movimento. 

Em meio a toda essa insatisfação do povo, 
a administração do prefeito João Piquiá ain- 
da tem a data base estabelecida por Lei para 
definir os novos salários do funcionalismo 
público que está marcada para o dia 30 de 
junho. Sabe-se, no entanto, através de infor- 
mações do professor Abel Marinho, presidente 
do SINSERPSINO - Sindicato dos Servidores 
e Servidoras do Serviço Público Municipal de 
Sítio Novo-MA, uma reunião na tarde desta 
segunda-feira, 24, o governo municipal, atra- 
vés do um representante da área contábil, pro- 
pôs apenas 4% e o restante a partir do mês 
de agosto. Segundo Abel, já era esperado pela 
categoria reposições de 8.1% conforme infla- 
ção do período, além de cerca de 12% de ou- 
tras perdas que oscilam dependendo do cargo 
exercido por cada funcionário. "Isso é inadmis- 
sível, estaremos marcando uma assembléia 
geral no próximo final de semana e definire- 
mos os próximos passos desse diálogo com o 
governo", concluiu o presidente do Sindicato. 
Caso seja deflagrada uma greve dos servi- 
dores, a insatisfação do povo com o governo 
municipal, ao que tudo indica, vai permanecer. 
(Por Carlos Henrique Lobato) 

(99) 3525-7215 / 8154-3237 / 9157'0544 

www. centra/alarme, com. br / centrafa/arme@hotmai/. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhão 
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► BR-010 SERÁ INTERDITADA 

Gerai 

Sinrural esclarece funcionamento da Cavalgada 

V 

O presidente do Sinrural, Sabéno Costa 

Janaina A mo rim 

Todos os anos, os participantes se 
vestem de cavaleiros ou amazonas, 
ornamentam cavalos, carroças e bois 

para o desfile que abre a Exposição Agrope- 
cuária. Aqueles que não gostam de galopar, 
apenas assistem. Este ano. o desfile está 
marcado para 6 de julho, com salda às 9h da 

Praça da Cultura. 
De acordo com o presidente do Sindicato 

Rural de Imperatriz (Sinrural), Sabino Cos- 
ta, até a chegada ao Parque de Exposições 
- prevista para as 14h - a pista direita da 
BR-010. no sentido Centro/Bananal, ficará 
interditada. "Temos o compromisso de tentar 
reduzir esse tempo. Vamos trabalhar esse 
ano para que não tenhamos retardatários, 
porque no período que a BR está interditada 
nós temos mais segurança", disse o presi- 
dente. A média do trajeto é de uma hora e 
trinta minutos. 

O percurso, a exemplo das edições an- 
teriores, passa pelas principais ruas da ci- 
dade - como Coronel Manuel Bandeira. Luís 
Domingues, Getúlio Vargas. BR-010 - até 
o Parque de Exposição Lourenço Vieira da 
Silva. Cerca de 650 carroças vão participar. 
As informações foram durante uma coletiva 
de imprensa que aconteceu na manhã de 
segunda-feira (24), na sede do sindicato. 

As regras são basicamente as mesmas 
do ano passo: veículos automotores não par- 
ticipam. e as carroças devem estar cadastra- 

das e só podem transportar cinco pessoas. 
Veículos de tração animal só fazem parte do 
desfile até a ponte do Cacau, na BR-010. 
Para Sabino, as normas ajudam a proporcio- 
nar um evento mais seguro e pacifico. 

O presidente falou ainda sobre o trata- 
mento aos animais que vão participar da 
Cavalgada. 'Quem lida com animal lida com 
um chicote e com uma escora. Essas são 
as ferramentas. Eu, por exemplo, só uso um 
chicote. Essa é uma questão de conscien- 
tização. Quem lida com o animal tem quer 
saber que ele é seu parceiro. A relação tem 
que ser harmoniosa", orientou. 

Policias Militar e Civil, Corpo de Bom- 
beiros. Secretaria Municipal de Trânsito. 
Defesa Civil. Ministério Público e Secretaria 
Municipal de Saúde (que disponibiliza am- 
bulâncias) vão dar suporte ao desfile agro- 
pecuário. 

APROVEITE A CAVALGADA 
Cavalgada é sinônimo de diversão. Confi- 

ra algumas dicas que preparamos para você 
aproveitar melhor o evento. 

1. Tome um café da manhã reforçado: rico 
em proteínas, como queijo e ovos. O consu- 
mo de carboidrato, como frutas e pão, tam- 
bém é importante. Assim, o organismo terá 
bastante energia. 

2. Armazene as bebidas em locais limpos 
para que não haja contaminação. 

3. Não consumir bebidas alcoólicas com 
o estômago vazio. 

4. Beba bastante água para evitar desi- 
dratação. O ideal é a ingestão de dois a cinco 
litros de liquido por dia. 

5. Use o filtro solar adequado para a sua 
pele. 

6. Use roupas leves, como bermudas, ca- 
misetas e shorts. 

Palestra orienta vendedores a 

manter a cidade limpa 

Projeto do deputado Léo Cunha contempla 

investimento para a segurança de Porto Franco 

Ambulantes foram convocados pela Se- 
cretaria de Planejamento Urtano e Meio Am- 
biente 

"Para se manter a cidade limpa é preci- 
so que todos nós moradores ou visitantes te- 
nham essa consciência, ai sim teremos uma 
nova feição paisagística e aumentará nosso 
orgulho por esta terra". Com esse pensamen- 
to. o titular da Secretaria de Planejamento Ur- 
bano e Meio Ambiente (Sepluma). Cleto Vas- 
concelos. convocou a classe dos vendedores 
ambulantes. 

Nesta terça-feira (25). a partir das 9h. no 
auditório do Shopping Imperatnz, 2? andar, a 
Prefeitura Municipal, por intermédio da Seplu- 
ma em parceria com o Conselho Municipal de 
Meio Ambiente (Commam). promove uma pa- 
lestra para conscientizar os vendedores am- 
bulantes a manterem a cidade limpa. 

Para isso. entende o secretário, é preciso 
que os ambulantes não somente jogue seu 
lixo no local adequado, mas também se tor- 
nem multiplicadores, orientando as pessoas 
que adquirem seus produtos a não jogar lixo 

na rua. "É necessário que haja essa orienta- 
ção por parte dos vendedores e. desta forma, 
os consumidores também compreenderão o 
objetivo dessa campanha", explica Cleto Vas- 
concelos. 

A palestra "Vendedores ambulantes con- 
tribuindo para uma cidade limpa" será minis- 
trada pela bióloga Ivanice Cândido, asses- 
sora de projetos especiais da Prefeitura e 
presidente do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente. Segundo informou Ivanice Cândi- 
do. todos os vendedores ambulantes foram 
convidados e deverão se fazer presentes, em 
face da importância do evento. 

A presidente do Commam afirma 
que a presença de cada ambulante é de suma 
importância neste momento em que a cidade 
passa por uma nova etapa em seu desenvol- 
vimento econômico. "É preciso que todos nós 
nos conscientizemos de que temos de prepa- 
rar a cidade para receber a grande demanda 
de pessoas que nos visitam e. para isso. te- 
mos que manté-la limpa e agradável", afirma 
Ivanice Cândido (DOMINGOS CEZAR) 

Conforme o projeto de indicação do depu- 
tado Léo Cunha (PSC), aprovado pela Assem- 
bléia Legislativa na última quinta-feira (20). a 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de- 
verá autorizar a implantação de um sistema de 
comando e controle de videomonitoramento na 
cidade de Porto Franco. 

O projeto do deputado foi aprovado por una- 
nimidade entre os deputados maranhenses, 
que viram a necessidade de que o pleito fosse 
atendido, a fim de garantir que a policia daque- 
le município tenha à sua disposição uma ferra- 
menta eficiente no combate à criminalidade. 

A iniciativa de Léo Cunha reflete sua pre- 
ocupação em proporcionar que a população 
da cidade possa andar pelas ruas com segu- 
rança e tranqüilidade. 'Com esse investimento, 
estaremos garantindo aos cidadãos de Porto 
Franco o direito de saírem de suas residências 
e voltarem com segurança", disse o deputado 

Nas cidades onde já foi instalado, o siste- 
ma tem apresentado resultados positivos no 
combate à violência, pois com a instalação das 
câmeras é possível o monitoramento de toda a 
movimentação das principais ruas e avenidas 
Uma importante ajuda para que a policia se 
antecipe, muitas das vezes, ao ato criminoso, 
trabalhando preventivamente. • 

Outro grande beneficio do sistema é que, 

com as gravações, ainda que o crime seja con- 
cluído. a polícia conduzirá a investigação de 
forma mais eficaz para que o criminoso seja 
preso, diminuindo-se, assim, a impunidade. 

Na região metropolitana de Sâo Luís. o sis- 
tema já está em pleno funcionamento desde 
setembro do ano passado e possui a tecnologia 
mais moderna do Brasil, captando imagens em 
alta definição, sendo capaz de visualizar pes- 
soas e objetos num raio de 1 quilômetro sem 
perder o foco ou a nitidez. 

Ao falar do projeto, o deputado Léo Cunha 
ressaltou que. além de ser um investimento 
para a segurança da população de Porto Fran- 
co, também será uma grande aliada da admi- 
nistração municipal, garantindo que o patrimô- 
nio público nâo seja depredado, valorizando o 
trabalho que vem sendo feito pelo atual gestor 

"O preferto Anderson Marinho (PDT) vem re- 
alizando bom trabalho, e que com a instalação 
dessas câmeras será totalmente resguardo, fi- 
cando seguro da ação de vândalos", ressaltou. 

O deputado também destacou a contribui- 
ção do trabalho do vereador Gedeon Gonçal- 
ves dos Santos (PSD), conhecido como "Ami- 
gâo", para o desenvolvimento do município e 
também da deputada Valéria Macédo (PDT), 
que também representa a cidade na Assem- 
bléia Legislativa. 
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Profissão: Jornalista 

"Passar no vestibular foi o divisor de águas da minha vida. 

Welbert Queiroz 

A jornalista Carla Rejane Elias Dutra, que reside em Im- 
peratriz há mais de 10 anos e trabalha neste veiculo de co- 
municação, despede-se hoje (25) do jornal Correio Popular 
e deixa para os leitores um pouco de sua história. "Sou na- 
tural de Mirador (MA). Já morei com minha tia, em Coli- 
nas (MA), durante um ano, momento da minha vida que 
foi muito difícil, pois tinha apenas 10 anos e ficar longe 
da minha mãe e do meu pai era muito triste. Houve um 
momento que não suportava a distância e voltei para o 
Mirador. Daí, fiquei na cidade até a 7a série, passando 4 
anos, e então minha irmã mais velha e também madrinha 
me convidou para morar em Imperatriz". 

Esse foi o inicio da história de Carla que diz ter enfrenta- 
do dificuldades em se adaptar à cidade de Imperatriz. Por ser 
uma mulher muito ligada à família, sentiu saudades de sua 
mâe e parentes tanto quanto a falta dos amigos, e encontrou 
aqui uma cidade com características diferentes. "O que ali- 
viou minha dor foi a Igreja Católica, que resolvi ir freqüente- 
mente, e depois comecei a participar de um grupo de oração. 
Neste local, conquistei muitos amigos, que permanecem até 
hoje". 

Carla conta que no primeiro momento sentiu vontade de 
voltar a Mirador, mas que tinha um propósito em sua vida: 
"Estudar e conseguir ajudar meus pais". Logo, sua vida 
foi se encaminhando em Imperatriz. Ela terminou o ensino 
médio e correu atrás de seu primeiro emprego. "O meu pri- 
meiro emprego foi no Programa Primeiro Emprego, do 
Governo do Estado. Inscrevi-me e fui chamada para tra- 
balhar em uma loja chamada Portátil Presentes, onde 

vendia móveis e outras variedades. Fiquei lá 6 meses 
pelo o programa, e a empresa queria que eu ficasse". 

Muito competente e carismática, de uma pureza Impar, 
Carla logo foi convidada para trabalhar em outras empresas. 
"Durante esse período de trabalho, saía todos os dias do 
trabalho para estudar no cursinho, pois meu sonho era 
conseguir passar no vestibular". 

Carla tentou passar no vestibular por 2 vezes e não con- 
seguiu. Persistente, a miradoense tentou mais uma vez e 
consegui ser aprovada no curso de Jornalismo, momento em 
que sua vida saltou para o sucesso. "Passei no vestibular 
e comecei a amar o curso. Esse momento foi o divisor 
de água da minha vida, pois muitas graças começaram 
a acontecer". 

"Agarrei com todas as minhas forças essa graça que 
Deus me deu. Estudei muito. Dentro do curso outras 
portas foram se abrindo. Estagiei por quase 2 anos na 
Assessoria de Comunicação da UFMA, uma escola. Fiz 
estágio supervisionado na Rádio Mirante AM e FM, local 
que aprendi muito. Logo depois, surgiu uma seleção no 
Jornal Correio Popular. Passei. Comecei em agosto de 
2012 e fiquei lá até o início de junho deste ano". 

"Depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar". 
Foi exatamente o que aconteceu neste momento com essa 
jornalista, que foi aprovada em um concurso público e, a par- 
tir no próximo mês. exercerá sua função em Brasília. "Passei 
no concurso da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). 
Mais uma benção de Deus. Ele está comigo em todos os 
momentos. Com muita alegria e, ao mesmo tempo, com 
imensa tristeza porque vou embora. Amigos, familia, co- 
legas e irmãos, eu deixo aqui, mas afirmo que todas as 

* 

A 

-r 

pessoas especiais que encontrei irão ficar para sempre". 

AGRADECIMENTOS, POR CARLA DUTRA: 
'Para finalizar a narração da minha história, entre uma lá- 

grima derramada e uma palavra digitada, escrevo com poucas 
palavras que sou imensamente grata à cidade de Imperatnz. 
Vou para Brasília na certeza de que tudo que aprendi aqui vou 
representar muito bem minha cidade do coração. Agradeço 
também ao jornal Correio Popular, lugar que deu todo subsí- 
dio. na prática Jornalística, para mostrar para os outros esta- 
dos que em Imperatriz também há jornalismo de qualidade. 
Deixo o meu muito obrigado para os leitores que. mesmo não 
me conhecendo, acreditaram no que eu escrevia. Não posso 
deixar de agradecer a minhas fontes, que acreditaram na cre- 
dibilidade do jornal e me concederam entrevistas. Obrigada!'. 
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►REFORMA POLÍTICA 

Em discurso, Dilma propõe plebiscito 

A presidente Dilma Rousseff propôs, na 
tarde desta segunda-feira (24), aos 27 
governadores e aos 26 prefeitos de 

capitais convidados por ela para reunião no 
Palácio do Planalto a adoção de cinco pactos 
nacionais (por responsabilidade fiscal, refor- 
ma política, saúde, transporte, e educação). 

Em relação ao segundo pacto, a presiden- 
te apresentou a proposta de convocação de 
um plebiscito para que o eleitorado decida 
sobre a convocação de um processo consti- 
tuinte específico destinado a fazer a reforma 
política. 

"Quero neste momento propor um debate 
sobre a convocação de um plebiscito popular 
que autorize o funcionamento de um proces- 
so constituinte específico para fazer a reforma 
política que o país tanto necessita. O Brasil 
está maduro para avançar e já deixou claro 
que não quer ficar parado onde está", decla- 
rou a presidente. 

A reunião com governadores e prefeitos 
foi convocada como forma de resposta à sé- 
rie de manifestações que levaram milhares 
às ruas em protesto contra aspectos da con- 
juntura política, econômica e a qualidade dos 
serviços públicos. 

ECONOMIA 
O primeiro pacto apresentado pela presi- 

dente a governadores e prefeitos foi por res- 
ponsabilidade fiscal, estabilidade da econo- 
mia e controle da inflação. "Este é um pacto 
perene para todos nós", declarou. 

Segundo a presidente, o pacto pela pre- 
servação dos fundamentos da economia "é 
uma dimensão especialmente importante no 
momento atual, quando a prolongada crise 
econômica mundial ainda castiga as nações". 

REFORMA POLÍTICA 
No capitulo da reforma política, Dilma 

propôs aprofundar a participação popular por 
meio de um debate sobre a convocação de 

um plebiscito. 
De acordo com a presidente, o processo 

constituinte seria especifico para estabelecer 
regras da reforma política. Uma reforma polí- 
tica pode produzir mudanças na forma de es- 
colha de governantes e parlamentares, finan- 
ciamento de campanhas eleitorais, coligações 
entre partidos, propaganda na TV e no rádio 
e outros pontos. 

Segundo Dilma, o debate da reforma polí- 
tica "entrou e saiu" várias vezes da pauta nas 
últimas décadas. 

"É necessário que nós [...] tenhamos a ini- 
ciativa de romper um impasse. Quero neste 
momento propor um debate sobre a convoca- 
ção de um plebiscito popular que autorize o 
funcionamento de um processo constituinte 
específico para fazer a reforma política que o 
país tanto necessita", disse. 

CORRUPÇÃO 
A presidente defendeu um combate "con- 

tundente" à corrupção e disse que. para isso, 
é necessário endurecer a legislação, de modo 
a que a corrupção dolosa seja classificada 
como crime hediondo, "com penas severas". 

SAÚDE 
Para melhorar os serviços públicos de 

saúde, Dilma pediu aos governadores e pre- 
feitos para "acelerar" os investimentos já con- 
tratados em hospitais, unidades de pronto- 
-atendimento e unidades básicas de saúde e 
ampliar a adesão de hospitais filantrópicos ao 
programa do Ministério da Saúde que troca 
dívidas por mais atendimento. 

Ela disse que o governo quer incentivar a 
ida de médicos para as cidades que mais ne- 
cessitam de atendimento de saúde, e, quando 
não houver brasileiros disponíveis, contratar 
médicos estrangeiros para trabalhar exclusi- 
vamente no Sistema Único de Saúde (SUS). 

"Gostaria de dizer à classe médica brasi- 
leira que não se trata nem de longe de uma 

medida hostil ou desrespeitosa aos nossos 
profissionais. Trata-se de uma ação emergen- 
cial, localizada, tendo em vista a dificuldade 
que estamos enfrentando para encontrar mé- 
dicos em número suficiente ou com disposi- 
ção para trabalhar nas áreas remotas do país 
ou nas zonas mais pobres das nossas gran- 
des cidades", afirmou Dilma, para quem o 
Brasil é um dos países que menos emprega 
médicos estrangeiros. 

A presidente também disse que o pro- 
grama de ampliação de vagas em cursos de 
medicina, classificado por ela como "o maior 
da história", vai resultar na criação de 11.447 
novas vagas de graduação e 12.376 novas 
vagas de residência médica para estudantes 
brasileiros até 2017. 

TRANSPORTES 
Para o problema do transporte público, 

apontado com um dos fatores que determi- 
naram a eclosão da onda de manifestações 
pelo pais, Dilma falou em dar um "salto de 
qualidade". 

Ela destacou a desoneração fiscal do se- 
tor promovida pelo governo federal, o que, 
segundo afirmou, permitiu a redução das ta- 
rifas de ônibus em 7.23% e a de metrô e dos 
trens em 13.25%. 

"Estamos dispostos agora a ampliar de- 
soneração do PIS-Cofins sobre o óleo diesel 
dos ônibus e a energia elétrica consumida 
por metrô e trens. Esse processo pode ser 
fortalecido pelos estados e municípios com 
a desoneração dos seus impostos. Tenho 
certeza que os senhores estarão sensíveis a 
isso", afirmou, dirigindo-se a governadores e 
prefeitos. 

Ela também anunciou a destinação de 
mais de R$ 50 bilhões para novos investi- 
mentos em obras de mobilidade urbana. 

"Essa decisão é reflexo do pleito pela me- 
lhoria do transporte coletivo no pais, onde as 
grandes cidades crescem e onde no passado 

houve a incorreta opção de não se investir 
em metrôs", declarou. 

Outro anúncio durante a abertura da 
reunião foi a criação do Conselho Nacional 
do Transporte Público, com a participação 
de representantes da sociedade civil e dos 
usuários, para assegurar "uma grande par- 
ticipação da sociedade na discussão política 
do transporte" e "uma maior transparência e 
controle social no cálculo das tarifas". 

EDUCAÇÃO 
Para a área de educação, Dilma pediu 

apoio para o projeto que destina 100% dos 
royalties da exploração do petróleo para a 
educação, em tramitação no Congresso. 

"Avançamos muito na últimas décadas 
para reverter o atraso secular da nossa edu- 
cação, mas agora precisamos, vou repetir, de 
mais recursos. O governo tem lutado junto ao 
Congresso Nacional para que 100% dos royal- 
ties do petróleo e 50% dos recursos do pré-sal 
a serem recebidos pelas prefeituras, pelo go- 
verno federal, pelos municípios e a parte da 
União, repito, sejam investidos na educação. 
Confio que os senhores congressistas apro- 
varão esse projeto que tramita no Legislativo 
com urgência constitucional", disse. 

Para a presidente, nunca houve país no 
mundo que tenha se tornado desenvolvido 
sem um "esforço concentrado" na educação. 
Segundo ela, "nenhuma nação é capaz de se 
desenvolver sem alfabetização na idade cer- 
ta, sem creches para a população que mais 
precisa, sem educação em tempo integral, 
sem ensino técnico profissionalizante, sem 
universidades de excelência, sem pesquisa, 
ciência e inovação". 

"São condições essenciais para alcançar 
essas metas, a formação, valorização e bons 
salários para os educadores e isso exige re- 
cursos", afirmou. 

Ao lado do vice-presidente e da ministra 
da Casa Civil, Dilma anuncia propostas 

Saúde do homem é tema de encontro realizado pela SES em São Luís 

A implantação e a implementação da Po- 
lítica de Atenção Integral à Saúde do Homem 
no Maranhão estão sendo discutidas entre 
técnicos do Ministério da Saúde (MS), da Se- 
cretaria de Estado da Saúde (SES) e de pre- 
feituras municipais, no II Seminário Estadual 
da Saúde do Homem, que acontece até esta 
terça-feira (25), em São Luís, e pretende bus- 
car novas estratégias de chamar a atenção 
do público masculino para os cuidados com a 
saúde. O encontro reúne também profissionais 
de saúde do Corpo de Bombeiros, da Polícia 
Militar, da Secretaria de Segurança Pública e 
da Assembléia Legislativa. 

O subsecretário de Estado da Saúde. José 
Márcio Leite, que participou da abertura do en- 
contro nesta segunda-feira (24), lembrou que o 
Estado está implantando uma rede organizada 
de saúde com unidades básicas de 20 leitos e 
hospitais regionais, que fazem o atendimento 
de média e alta complexidade, para que todos 
tenham acesso à saúde pública de qualidade. 
"Também temos ações sistematizadas no inte- 
rior maranhense, levando os kits para exames 
laboratoriais da próstata", acrescentou. 

Os estudos apontam que no Maranhão a 
cada três mortes, dois são homens; a cada 
cinco mortes, três são homens de 20 a 59 
anos; e que eles vivem 7,6 anos menos que 
as mulheres. "As políticas de saúde enfocam 
as mães, mulheres e bebês, e precisamos fa- 
zer um esforço de desmistificar a idéia que a 
mulher nasceu para cuidar e o homem para 
ser cuidado", justificou a secretária adjunta de 
Atenção Primária em Saúde da SES, Cristina 
Loyola. 

Estão presentes no evento o coordena- 
dor Nacional da Saúde do Homem, Eduardo 
Schwarz, e a apoiadora da Saúde do Homem 
para o Estado, Michelle Leite da Silva. Ele fa- 
lou sobre a importância da Rede Cegonha na 
saúde do homem. Também são convidados 
como palestrantes, médicos cardiologistas, 
urologistas e enfermeiros. 

A enfermeira e coordenadora do programa 
de Saúde do Homem da SES, Maria Teresa 
Carvalho, disse que um Plano de Trabalho e 
Avaliação (PIA) foi elaborado para ser implan- 
tado em todo o estado. O PTAé um modelo que 
simplifica, ao máximo, a forma de pensar e agir. 

I _   .. . 

: 

Subsecretário José Márcio Leite participou da abertura do seminário 

"O nosso objetivo único implica em dimensões 
importantes, em atividade a realizar, em indi- 
cadores de processo, que devem ser executa- 
dos por responsáveis, num tempo determinado 
para promoção da saúde homem", disse. 

Entre as propostas constam campanhas 
anuais para prevenção do câncer de pênis, 
usando mídia de alcance estadual; 100% dos 
municípios com evento municipal sobre câncer 
de pênis: 100% das empresas aderindo à cam- 
panha de prevenção do câncer de pênis, com 
eventos no local de trabalho; 100% das mulhe- 

res reconhecendo sinais precoces do câncer 
de pênis e seguras para orientar sobre higiene; 
100% dos trabalhadores utilizando Equipamen- 
tos de Proteção Individuais - EPI s; 100% das 
comissões internas de prevenção de acidentes 
(CIPA) atuantes, reduzindo os casos de aci- 
dentes com exposição a material biológico, aci- 
dente de trabalho com mutilações, acidente de 
trabalho fatal; câncer relacionado ao trabalho, 
dermatoses ocupacionais, distúrbios ostemus- 
culares relacionados ao trabalho (DORT), per- 
da auditiva induzida por ruído (PAIR). 

O PIA propõe ainda 100% dos trabalha- 
dores portando a cartilha sobre Saúde do Tra- 
balhador; homens trabalhadores articulando 
horários flexíveis com a Unidade Básica de 
Saúde. "É preciso que os gestores municipais 
entendam a importância do acesso ampliado 
do consultório do homem. As unidades básicas 
de saúde precisam estender seus turnos para 
que o homem do campo, que trabalha na roça 
durante todo o dia, tenham a possibilidade de 
buscar serviços e a garantia de atendimento", 
explicou Teresa Carvalho. 
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VÍDEO E PROPAGANDA 

PEÇAS PUBLICITÁRIAS 

CAMPANHAS POLÍTICAS 

DOCUMENTÁRIOS 

GRAVAÇÕES DE DVD-s 

VT's INSTITUCIONAIS 

A H Produtora e Propaganda é uma empresa que 

oferece vídeos com qualidade criatividade, rapidez e 

pregos competitivos. 

CASAMENTOS 

FORMATURAS 

ANIVERSÁRIOS 

F0T0LIVR0S 

TELÕES E SONORIZAÇÃO 

Carlos Henrique lobato 
Jornalista DRT/MA-718 

c.henriquelobato@gmail.com 

99 8211.1112 / 8432.8920 / 8802.8448 
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Respostas desta cruzadlnha na próxima edlçSo 
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Presa no Poço 

Duas bichinhas estavam passeando, quando uma delas, ao assustar-se com uma borboleta, 
caiu num poço. Na queda, ela quebrou as duas pernas e os dois braços. Ficou lá em baixo, imóvel, 
berrando por socorro. A outra, mais que solícita, saiu correndo para pegar uma corda. 

Ela chegou e rapidamente jogou a corda para a amiga em apuros. 

— Vai, pega essa corda, Mona! 
— Mas como? Se estou toda quebrada... — retrucou a bicha em perigo. 
— Gruda os dentes na corda, boba! 

E lá se foi a bicha a cravar os dentes e a subir. 

Quando finalmente a bicha estava quase chegando à boca do poço, a amiga diz: 

— Amiga, que dentes mais lindos! Tô passada! 
E a outra: 
— Obrigaaaaaaaaaaaaa... 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo. 17h45 - Sal garante a Luana que é um novo homem e 
lhe pede para chamar Vitor ao seu encontro. Olavo e Marta nâo 
permitem que Ju viaje com Gil. Luana e Sal escolhem o nome 
de seu filho e se emocionam. Lia aconselha Ju a contar para Gil 
que seus pais nâo a deixaram viajar com ele. Patinha e Rasta 
sugerem uma nova ação para o CRAU. Luana pede para Vitor 
acompanha-la numa visita ao Sal, mas o rapaz diz que nâo acre- 
dita mais no irmão. Ju nâo consegue conversar com Gil. Pilha 
cobra o beijo prometido de Patinha. Luana pede para conversar 
com Lia. Paulina fala com Raquel sobre o leilão do apartamento. 
Lia pede para Vitor falar com Sal. Gil cobra envolvimento de Ju 
na organização da viagem. Sônia convida Cezar para participar 
do movimento promovido pelo CRAU. Vitor aceita visitar Sal e 
Luana comemora. Bruno enfrenta Pilha, que desiste do beijo de 
Patinha. Lia tem esperança de recuperar seu apartamento. Ale- 
mão visita Sal e diz que pode promover sua libertação. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Isabel e os tenentes fazem uma busca na casa 
de Dionísio à procura das obras de arte roubadas. Marizé des- 

confia que Lipe nâo quer ir à escola por causa das ameaças de 
Mateus. Tais comenta com Marinalva que acha que Paçoqui- 
nha está apaixonado por ela. Isabel e os tenentes encontram o 
bunker vazio. Ester e Cassiano discutem por causa dos ciúmes 
que Ester sente de Cristal. Dionísio afirma a Alberto que alguém 
em sua casa o traiu, e desconfia de Ester. Juliano convida Donato 
e Bibiana para serem padrinhos de seu casamento. Os tenentes 
tentam interceptar o avião de Gonzalo, que decola com as obras 
de arte roubadas. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Irene foge de casa, e Fabinho se desespera. Mau- 
rício discute com Amora. Sheila denuncia Tito. Tábata muda o 
visual de Filipinho para uma entrevista. Bárbara coloca um vírus 
no computador de Kevin. Xande pede para continuar namorando 
Luz escondido. Filipinho e Tábata se preocupam com uma foto 
em família que Mônica pede para tirar. Charlene é promovida. 
Verônica discute com Natan. Malu consola Maurício. Lara ouve 
Amora falar que rompeu seu noivado. Sheila sofre por ter denun- 
ciado Tito. Bento se enfurece com uma entrevista de Amora. Lara 
fala para Sueli Pedrosa mandar Zito seguir Amora. Gertrudes, 

Caitana e Pulquéria tentam animar Damáris. Maurício decide via- 
jar e Verônica o apoia. Renata pergunta se ainda tem chance de 
reatar com Érico. Rosemere se recusa a sair na foto de família 
e Filipinho fica arrasado. Zito segue Amora até a casa de Bento. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Félix acusa Lutero de nâo estar capacitado a con- 
tinuar como diretor clinico do hospital. César conversa com Lute- 
ro. Félix avisa a Jacques que precisa que ele conte o que viu na 
cirurgia de sua irmã para o conselho do hospital. Paloma pede 
para Amarilys inventar uma desculpa para mandar Bruno embo- 
ra. Bruno decide contar a verdade sobre Paulinha para Paloma. 
Thales se desculpa com Nicole por tê-la beijado. Priscila inventa 
uma desculpa para Pilar. Thales afirma a Leila que não segui- 
rá seu plano, e ela termina o namoro. Renan e Daniel ajudam 
no tratamento de Linda. Bernarda comenta com Aline que Pilar 
sentiu um cheiro de perfume em César. Alejandra não gosta de 
conhecer Félix. Paloma pede para Ninho não contar nada sobre 
Paulinha, Michel encontra Niko na casa de Patrícia, Niko e Eron 
dispensam mais uma candidata à mãe de aluguel. Jonathan der- 
ruba Félix na piscina. 

CD FR CD 

T Áries 21-03/19-04 
Um montanha-russa emocional é trazida pela 
quadratura de Lua e Saturno em sua área de ami- 
zades. Uma vez que o bom entendimento está 
comprometido, que tal curtir momentos de soli- 
tude? Aproveite para harmonizar suas emoções! 

ü Touro 20-04/20-05 
As pressões do trabalho podem se chocar aos 
seus interesses e demandas pessoais hoje, pois 
Lua e Saturno se tensionam. Ainda que se sinta 
pressionada, procure conciliarda melhor maneira 
possível a vida pessoal e o trabalho! 

bcemeos 21-05/21-06 
Que tal cuidar melhor de si mesma? Esteja mais 
atenta às próprias demandas, atentando para a 
saúde, as atividades estudantis e outros aspec- 
tos de sua vida. Evite dores de cabeça no futuro 
e encare o que vem deixando de lado! 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
Procure refletir mais profundamente sobre a sua 
vida, neste momento em que Lua e Saturno se 
tensionam. Prefira ficar mais recolhida e afastada 
da vida social. Evite expor seus aborrecimentos, 
preservando assim sua imagem! 

SI Leão 23-07/22-08 
A tensão estabelecida entre Lua e Saturno em 
sua área de relacionamentos alerta que você ten- 
de a radicalismos e críticas no dia de hoje. Sua- 
vize sua atitude, pois as pessoas tendem a reagir 
com a mesma intensidade que você! 

TIP Virgem 23-08/22-09 
O clima tenso trazido pela quadratura Lua-Satur- 
no. entre suas sexta e terceira casas, prejudica o 
bom entendimento em seu ambiente de trabalho. 
Nâo é hora de medir forças, seja diplomática, ain- 
da que tenha que fingir! 

^ Libra 23-09/22-10 
A faita de organização pode lhe colocar em apu- 
ros financeiros. A tensão Lua-Saturno alerta que 
você tende a se deixar levar pela diversidade de 
estímulos de lazer, beirando a irresponsabilidade. 
Respeite seus limites! 

"% Escorpião 23-10/21-11 
Conflitos territoriais familiares podem tomar gran- 
des proporções e até causar brigas mais sérias, 
pois Lua e Saturno se tensionam hoje. Atitudes 
rígidas apenas agravam a situação, portanto seja 
mais flexível e saiba ceder! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Você tende a se focar nos problemas ao invés de 
buscar soluções, neste dia em que Lua e Saturno 
formam quadratura, entre suas áreas de comu- 
nicação e de crise. Busque soluções práticas e 
peça ajuda dos amigos, se preciso! 

A/S Capricórnio 22-12/19-01 
A tensão Lua-Saturno alerta para a necessidade 
de separar finanças e amizades, pois há laços 
de confiança em risco. Evite prejuízos e dores 
de cabeça; negue empréstimos, explicando seus 
limites. Quem é amigo entenderá! 

Aquário 20-01 /18-02 
Você resiste às mudanças que lhe tiram das situ- 
ações as quais você já está acostumada, sobre- 
tudo em seu trabalho. Lua e Saturno tensionados 
lhe aconselham a buscar a conciliação com os 
colegas. Nâo bata de frente! 

K Peixes 19-02/20-03 
Prefira ficar mais recolhida para harmonizar-se 
internamente hoje. Lua e Saturno tensionados 
lhe deixam sensível demais, tornando o dia des- 
favorável para a vida social. Nâo force a barra, 
isso só irá piorar as coisas! 
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"Eu lenho que passar por aqui diariamente porque é caminho para o trabalho, mas sempre atravesso a rua quando 
chego nesse ponto, porque tenho medo", confessa Sara Ribeiro, funcionária de uma loja. 

g BromaP 

A voz da comunidade 
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y 

Prédio abandonado oferece perigo 

Hyana Reis 

Um prédio abandonado, localizado na 
rua Coriolano Milhomem, tem ofereci- 
do perigos aos que trafegam nas pro- 

ximidades. O imóvel é uma antiga clínica e 
fica bem próximo ao Estádio Frei Epifânio e 
também de prédios públicos, como o Ministé- 
rio Público, a Receita Federal e o Hemomar. 

De acordo com Sara Ribeiro, funcionária 
de uma loja nas proximidades, o prédio fun- 
cionava como uma clínica, até que anos atrás 
foi abandonada, sem nenhum motivo apa- 
rente. Desde então, um amontoado de lixo e 
mato tomou conta do local. "Sem os cuidados, 
o prédio virou só lixo, sujeira e muito mato", 
ressalta. 

Virou um atrativo para usuários de drogas 
e moradores de rua, segundo a funcionária. 
"Tem de tudo dentro desse lugar", comenta. 
Sara Ribeiro conta que várias pessoas já fo- 
ram vitimas de assaltos e ataques: "Já vi gen- 
te ser assaltada. Todo mundo morre de medo 
porque é um local abandonado há anos e fica 
próximo de uma rua deserta, que é essa onde 
fica o Ministério Público". 

Os piores horários são cedo da manhã, 
meio-dia, e ao anoitecer, segundo Sara: "É 
mais ou menos esse horário que essa rua fica 

mais deserta de gente, e também quando os 
malas entram e saem do prédio". 

Como esses são os horários em que a 
funcionária vai e volta do trabalho, ela conta 
que toma cuidados devido ao medo de ser 
atacada: "Eu tenho que passar por aqui diaria- 
mente porque é caminho para o trabalho, mas 
sempre atravesso a rua quando chego nesse 
ponto, porque tenho medo", confessa Sara Ri- 
beiro. 

Ela diz que os proprietários de clínicas e 
escritórios da localidade já tiveram que acio- 
nar a polícia diversas vezes, e que já che- 
garam a pedir que a Prefeitura tome alguma 
providência, "mas como se trata de um prédio 
particular, eles disseram que não podiam fa- 
zer muita coisa quanto a isso, e como ninguém 
sabe quem ou onde está o proprietário, fica 
assim mesmo". 

Sara conta que gostaria que pelo menos 
houvesse mais segurança no local, e que a 
melhor solução seria um trailer da Policia Mi- 
litar nas proximidades: "Se tivesse alguns po- 
liciais ali na Praça Mané Carrinha, que é bem 
próximo, acredito que ficaria mais seguro. Não 
ia resolver, mas ia ajudar. Até mesmo aquela 
praça é um pouco perigosa e, juntando com 
esse prédio abandonado, o perigo é maior ain- 
da", conclui. 
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O prédio í uma antiga clinica 
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O prédio abandonado oferece perigo a quem trafega nas localidades 

ef W. aW DIREITOS DO CONSUMIDOR .M 

Hapvida é condenada a pagar R$ 30 mil por negar cirurgia à consultora de vendas 

A Hapvida Assistência Médica Ltda. deve pagar R$ 30 
mil por negar cirurgia de apendicite à consultora de vendas 
P.L.B.B.C. A decisão, da 8a Câmara Cível do Tribunal de Jus- 
tiça do Ceará (TJCE), teve como relator o desembargador 
Francisco Darival Beserra Primo. 

Segundo os autos, no dia 27 de fevereiro de 2009, a con- 
sultora de vendas procurou o Hospital Antônio Prudente, com 
fortes dores no abdome e vômitos constantes. Ela era usuária 
do plano de saúde Hapvida há pouco mais de dois meses e 
não estava em situação de inadimplência. 

O médico solicitou exame de sangue, suspeitando de 
apendicite aguda. O plano não autorizou e ela teve de pagar 
R$ 142,40. Com o resultado, a suspeita foi confirmada e a pa- 
ciente foi encaminhada para cirurgia, com urgência. A Hapvi- 
da também negou, sob a justificativa de que não se tratava de 
procedimento urgente, devendo a enferma cumprir carência. 

Sem condições de custear a intervenção, a consultora de 

vendas decidiu ir para o Sistema Único de Saúde (SUS). Ela 
chegou à unidade pública de saúde, em estado grave, sendo 
encaminhada imediatamente para cirurgia. O apêndice havia 
se rompido, provocando infecção generalizada. Os médicos 
tiveram de fazer grande corte de forma vertical para poder 
retirar toda a infecção espalhada pelo abdome. 

Diante da omissão do plano de saúde, que agravou o qua- 
dro de saúde e obrigou a realização de procedimento mais 
invasivo, deixando cicatrizes, P.L.B.B.C. ingressou com ação 
na Justiça, requerendo indenização por danos morais e es- 
téticos. 

Em março de 2012, o juiz Josias Nunes Vidal, da 18a Vara 
Cível de Fortaleza, determinou o pagamento de reparação 
moral no valor de R$ 13 mil e R$ 10 mil de danos estéticos. 
Considerou que, como se tratavam de procedimentos de ur- 
gência, "extrai-se que a autora teria direito à realização do 
exame e da cirurgia, de acordo com as cláusulas contratuais 

expostas". 
Inconformada, a Hapvida interpôs apelação (n0 0115188- 

84.2009.8.06.0001) no TJCE, pleiteando a reforma da deci- 
são. Sustentou que a usuária não tinha cumprido a carência 
de 180 dias exigida para internação. Alegou também que não 
pode ser responsável pelos danos estéticos, já que a cirurgia 
não foi realizada em hospital credenciado. A cliente também 
apelou solicitando a majoração da indenização moral. 

Ao julgar o caso na terça-feira (18/06), a 8a Câmara Cível 
negou provimento ao recurso da empresa e aumentou a re- 
paração moral para R$ 20 mil, mantendo os demais termos 
da sentença. O relator do processo considerou que "a recusa 
injustificada da respectiva prestadora do plano e a sua cor- 
respondente falta de plausibilidade da negativa acabam por 
tornear a abusividade tão preconizada pelo Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) e, por assim, enseja a configuração da 
nota de ilicitude de sua postura". 
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Governo realizará mutirão de cirurgias 
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Secrttàrio Ricardo Murad reunido com gestores das 19 regionais de saúde do estado 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES). 
em parceria com o Governo Federal e 
as prefeituras municipais, realizará um 

mutirão de cirurgias de catarata em todas as 
regiões do Maranhão, nos meses de julho e 
agosto. A iniciativa foi anunciada nesta se- 
gunda-feira (24) pelo secretário estadual de 
Saúde. Ricardo Murad, em reunião realizada 
com os gestores das 19 regionais de saúde 
do estado. O objetivo é facilitar o acesso da 
população ao tratamento oftalmológico. 

Ricardo Murad informou aos gestores re- 
gionais que. por meio de processos licitató- 
rios, quatro empresas foram contratadas para 
realizar os procedimentos de diagnóstico e 
tratamento cirúrgico de catarata. 'Onde não 
houver execução direta desse programa pe- 
los municípios, faremos um esforço concen- 
trado para atender a população do interior, 
que tem mais dificuldade de fazer consultas e 
cirurgias oftalmológicas", declarou ele. 

O secretário orientou os gestores regio- 
nais a buscarem a parceria das prefeituras, 
no sentido de informar a população sobre o 
local e o período em que as equipes das cli- 
nicas oftalmológicas estarão em seus municí- 
pios para diagnosticar e tratar cirurgicamente 
os casos de catarata. Ao todo, pacientes de 
181 cidades maranhenses deverão ser aten- 
didos no programa executado pela SES. 

O número de pacientes atendidos depen- 
derá da demanda existente em cada região, 
com a recomendação de que deverão ser 
assistidos todos os que já operaram um dos 
olhos e ainda necessita fazer o mesmo proce- 
dimento no outro. Em todas as regiões haverá 
divulgação prévia sobre o local e o período 
de atendimento e a documentação que os pa- 

cientes devem apresentar. 

GLAUCOMA 
Os contratos firmados pela SES com as 

clinicas oftalmológicas também abrangem 
tratamento do glaucoma, que começará si- 
multaneamente com o da catarata, mas terá 
tempo de execução mais prolongado • inicial- 
mente de um ano. Neste caso, a SES solici- 
tou dos municípios que façam a triagem dos 
pacientes para que eles sejam tratados pelos 
oftalmologislas integrantes do programa. 

A catarata é uma opacidade do cristalino 
(lente natural do olho). O cristalino normal- 
mente é transparente. Ele atua como a lente 
de uma cámera, enfocando a luz conforme 
ela passa para dentro do olho. Conforme en- 
velhecemos. as proteínas do cristalino come- 
çam a se degenerar e ele se toma opaco. De- 
pois dos 40 anos. o formato do cristalino pode 
mudar Isso permite que o cristalino concen- 
tre o foco em um objeto, não importando sua 
distância. O que o olho vê pode parecer turvo. 

Glaucoma é uma doença ocular causada 
principalmente pela elevação da pressão in- 
traocular que provoca lesões no nervo ótico 
e. como conseqüência, comprometimento 
visual. Se não for tratado adequadamente, 
pode levar à cegueira Há vários tipos de 
glaucoma. O glaucoma crônico simples ou 
de ângulo aberto, que representa mais ou 
menos 80% dos casos, incide nas pessoas 
acima de 40 anos e pode ser assinlomático. 
Ele é causado por uma alteração anatômica 
na região do ângulo da câmara anterior, que 
impede a saída do humor aquoso e aumenta 
a pressão intraocular. O tratamento é clinico 
e à base de colírio. 

Secretário Hildo Rocha prestigia inauguração 

de Centro Cultural Lago da Pedra 

O secretário de Cidades e Desenvolvi- 
mento Urbano, Hildo Rocha, participou da 
solenidade de inauguração do Centro Cultu- 
ral Souzinha Catingueiro. em Lago da Pedra. 
Realizado no fim de semana, o evento foi 
presidido pela prefeita Maura Jorge (DEM) e 
contou com as presenças do deputado esta- 
dual Neto Evangelista (PSDB), vereadores da 
cidade, prefeitos, ex-prefeitos da região, se- 
cretários municipais e milhares de pessoas. 

Hildo Rocha destacou a qualidade e a im- 
portância da obra para o município. 'Esta é 
uma noite histórica. Poucos municípios ma- 
ranhenses possuem espaços públicos, desti- 
nados à realização de eventos, iguais a este 
que hoje foi entregue à população de Lago da 
Pedra", destacou. 

Segundo o secretário, trata-se de um 
projeto arrojado, construído com material de 
qualidade. 'Um espaço muito útil, bem equi- 
pado, preparado para receber qualquer tipo 
de evento, como: carnaval, festa junina, apre- 
sentações de artistas da terra, grupos folclóri- 
cos e apresentações religiosas', disse 

Durante a solenidade de inauguração, Hil- 
do Rocha anunciou que o Governo do Estado 
liberou recursos para o município recuperar 
estradas vicinais e execução de pavimenta- 
ções, Ele ressaltou que a governadora Ro- 
seana Sarney incluiu Lago da Pedra no Pro- 
grama Pró-Transporte. iniciativa do Governo 
Federal que prevê, entre outras ações, pavi- 
mentação de ruas. ciclovias e outras interven- 
ções para melhorias da mobilidade urbana. 

Hildo Rocha disse que o projeto de enge- 
nharia. elaborado pela Prefeitura de Lago da 
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Solenidade de descerramento de placa Inaugural 

Pedra, foi encaminhado ao Ministério das Ci- 
dades para aprovação, e que as obras serão 
executadas com recursos das três esferas de 
governo: Federal. Estadual e Municipal. 

NOITE GLORIOSA 
A prefeita Maura Jorge agradeceu a pre- 

sença das autoridades e destacou a alegria 
de entregar mais uma obra à população 'Sin- 
to-me gratificada. Como é bom a gente ter 
o que dizer quando nós estamos nos palan- 
ques. É necessário que se resgate a palavra 
e a confiança que os políticos vêm perdendo 
ao longo do tempo. Esta é uma noite glorio- 
sa para alegria do nosso povo", dedarou a 
prefeita. 

"O povo ganhou uma obra maravilhosa, 
importante. Agora. sim. temos um local ideal 
para a realização de festas e manifestações 
populares', declarou o vice-prefeito. Laércio 
Arruda. 

Gestores da Seduc fazem visitas técnicas 

a duas escolas da rede estadual 
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Gestores da Seduc em reunião com a comunidade escolar 

A Secretaria de Educação (Seduc) vai aten- 
der as principais solicitações apresentadas 
pelas comunidades escolares dos centros de 
ensino Dayse Galvôo e Lúcia Chaves, escolas 
da rede estadual de ensino localizadas no eixo 
Itaqui-Bacanga 

A garantia foi dada na última sexta-feira (22) 
durante visita das equipes técnica da Seduc. co- 
ordenada pela secretária adjunta de Suporte ao 
Sistema Educacional (Sasse). Consuelo Borges 
de Sousa Magalhães, e o gestor da Unidade Re- 
gional de Sáo Luis (URE), Francisco de Jesus 
Saraiva Fonseca 

Durante a visita ao Centro de Ensino Day- 
se Galvâo. localizado no bairro Vila Embratel, a 
equipe conheceu in loco os problemas estrutu- 
rais e conversou com professores e alunos. O 

quadro docente será recomposto, a estrutura 
física do prédio escolar será recuperada e a se- 
gurança no entorno da escola será reforçada 

No Centro de Ensino Lúcia Chaves, escola 
localizada no bairro Vila Esperança, os gestores 
da Seduc afirmaram que as solicitações da co- 
munidade escolar serão atendidas em relação á 
instalação de um conjunto de ventiladores nas 
salas de aula. mais professores e instalação de 
um posto de segurança com homens armados 
durante 24 horas. 

Para o diretor do Centro de Ensino Lúda 
Chaves. Jeferson Plácido dos Santos, e para a 
estudante do 3o ano médio. Sabrina de Araújo, a 
visita da equipe da Seduc foi bastante proveitosa 
e as garantidas dadas atendem às expectativas 
da comunidade escolar. 
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Menos de 50% das pessoas jurídicas entregam declaração 

A três dias do fim do prazo de entrega, a 
Receita Federal recebeu menos da metade 
das declarações de Informações Econômico- 
-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) previstas 
para este ano. O Fisco informou que até ago- 
ra havia recebido 698.818 declarações, o que 
eqüivale a 46,58% do 1,5 milhão de documen- 
tos esperados para este ano. 

O prazo para a entrega de declaração 
termina às 23h59min59s do dia 28 de junho. 
A Receita aconselha às empresas a evitar a 
entrega da declaração nos últimos dias para 
não correrem o risco de dificuldades provoca- 
das pelo acúmulo de acessos ao endereço do 
órgão na internet. 

Pessoas jurídicas privadas estão obrigadas 

a apresentar a declaração. Só estão dispensa- 
das da entrega da DIPJ as micro e pequenas 
empresas que fazem t do Simples Nacional e 
seguem um regime especial de tributação. 

O programa gerador da DIPJ 2013 está 
disponível na página da Receita. As declara- 
ções deverão ser transmitidas pelo programa 
Receitanet, mas é necessário usar certificado 
digital válido, assinatura eletrônica vendida por 
empresas certificadas. 

Quem perder o prazo pagará multa de 2% 
ao mês sobre o imposto devido, limitada a 20% 
do imposto total. Para informações incorretas 
ou omitidas, a multa corresponde a R$ 500 ou 
R$ 20 para cada grupo de dez informações 
com problemas, prevalecendo o maior valor. 

Receita Federal 

índice de Confiança do Consumidor cai a 0,4% em junho 

índice de Confiança do Consumidor caiu 
0,4% entre maio e junho deste ano, chegan- 
do a 112,9 pontos, o menor patamar desde 
março de 2010 (111,6 pontos). Essa é a se- 
gunda queda consecutiva do indicador, me- 
dido pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

O subíndice Situação Atual, que mostra 
a opinião dos consumidores brasileiros em 
relação ao momento presente, caiu 1,5% no 
período. Entre os motivos que mais contri- 
buíram para a queda está a menor satisfa- 

ção dos consumidores com a situação atual 
da economia. A proporção de consumidores 
que consideram boa a situação atual da eco- 
nomia diminuiu de 18% para 17,9%. Os que 
a julgam ruim aumentaram de 32,9% para 
35%. 

Por outro lado, o subíndice Expectativas, 
que mostra o otimismo do brasileiro em re- 
lação aos próximos meses, subiu 0,1%. En- 
tre as principais razões para o aumento do 
subíndice estão expectativas melhores em 

relação às finanças pessoais. O percentual 
de consumidores que esperam melhora da 
situação financeira das famílias aumentou 
de 38,7% para 39,8%. Já os que preveem 
piora caíram de 5.0% para 4,4%. 

O índice Confiança do Consumidor é 
medido pela Sondagem de Expectativas do 
Consumidor da Fundação Getulio Vargas, 
feita com base numa amostra com cerca de 
2.000 domicílios em sete das principais capi- 
tais brasileiras. 

Alimentos em queda ajudam a aliviar a inflação 

O índice de Preços ao Consumidor - Se- 
manal (IPC-S) teve nova redução no ritmo 
de alta com variação de 0,37%, ante 0,43%, 
na terceira prévia de junho, correspondente 
a apuração de preços do período de 23 de 
maio a 22 de junho. 

O levantamento feito pelo Instituto Bra- 
sileiro de Economia (Ibre) da Fundação Ge- 
tulio Vargas (FGV) indica que essa baixa foi 
puxada pelo grupo "alimentação" (de 0,41% 
para 0,20%) com influência da queda de pre- 
ços das hortaliças e legumes (de -3,01% para 
-5,53%). 

Mais três grupos apresentaram decrésci- 

mos; saúde e cuidados pessoais (de 0,53% 
para 0,34%) com destaque para os medica- 
mentos em geral (de 0,33% para -0,08%); 
educação, leitura e recreação (de 0,27% para 
0,23%), sob a influência da passagem aérea 
(de 7,35% para 5,21 %), e vestuário (de 0,73% 
para 0,71%) com os calçados masculinos em 
0,79% ante 1.57%. 

Nos demais grupos ocorreram aumentos 
e a maior taxa foi em transportes (de 0,19% 
para 0,29%) como efeito da alta da tarifa de 
ônibus urbano (de 1,12% para 2,09%). Em 
habitação, o IPC-S passou de 0,63% para 
0,64% em decorrência da reversão na conta 

de luz (de -0,23% para 0,18%); no grupo "co- 
municação" (de 0,20% para 0,22%) o motivo 
foi a tarifa de telefone móvel (de 0,38% para 
0,55%), e em despesas diversas o índice su- 
biu de 0,05% para 0,14% com o impacto do 
serviço funerário (de -0,15% para 0,52%). 

Os cinco itens de maior pressão infla- 
cionária foram; tarifa de ônibus urbano (de 
1,12% para 2,09%); refeições em bares e 
restaurantes (de 0,50% para 0,57%); aluguel 
residencial (de 0,87% para 0.81%); leite tipo 
longa vida (de 3,58% para 3,63%) e mão de 
obra para reparos em residência (de 1,15% 
para 1,69%). 

EDUCAÇÃO 

Termina hoje prazo para matrícula de selecionados na primeira chamada doSisu 

Hoje (25) é o último dia para os candida- 
tos selecionados na primeira chamada do 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) fazerem 
a matrícula nas instituições de ensino. O es- 
tudante que perder o prazo perde a vaga. O 
resultado da edição de inverno do Sisu foi di- 
vulgado no último dia 17 e está disponível no 
site do programa. 

O Sisu foi desenvolvido pelo Ministério da 
Educação para selecionar os candidatos às 
vagas das instituições públicas de ensino su- 
perior, a partir da nota obtida no Exame Na- 
cional do Ensino Médio, o Enem. A seleção 
é feita pelo sistema com base na nota obtida 
pelo candidato. 

Os selecionados para a segunda opção 
de curso ou que não atingirem a nota míni- 
ma em nenhum dos dois cursos escolhidos 
podem permanecer no sistema e aguardar a 
segunda chamada, em 1o de julho. A matrí- 
cula da segunda chamada será realizada nos 
dias 5, 8 e 9 do mesmo mês. 

Os estudantes que não forem convocados 
em nenhuma das chamadas podem entrar na 
lista de espera entre os dias Io e 12 de julho. 
Esses candidatos serão convocados a par- 
tir do dia 17, caso haja vaga não preenchida. 
Esta edição do Sisu teve 788.819 estudantes 
inscritos. Foram oferecidas 39.724 vagas em 
54 instituições públicas de ensino superior. 
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Prazo para inscrições no ProUni termina nesta terça-feira 

Termina hoje (25) o prazo para as ins- 
crições no Programa Universidade para To- 
dos (ProUni). O programa é destinado aos 
estudantes que querem concorrer a bolsa 
de estudos em instituições particulares de 
educação superior. As inscrições devem ser 
feitas no site do ProUni até as 23h59. 

O estudante que não tem o diploma de 
conclusão do curso superior também pode 
se inscrever no ProUni. É preciso, no en- 
tanto, que ele tenha participado do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido 
no mínimo 450 pontos na média das notas. 
O candidato não pode ter zerado a redação 
e deve ter cursado todo o ensino médio na 
rede pública ou conseguido bolsa integral 

em escola particular. 
O último balanço divulgado pelo Minis- 

tério da Educação (MEC) registrou, até as 
8h30 de hoje (24), 192 mil candidatos ins- 
critos e 369 mil inscrições. Cada estudante 
pode fazer até duas opções de curso. Se- 
gundo o MEC, serão 90.010 bolsas no se- 
gundo semestre de 2013, entre bolsas inte- 
grais e parciais. 

As bolsas integrais do ProUni são para 
os estudantes com renda bruta familiar, por 
pessoa, de até um salário mínimo e meio. 
As bolsas parciais são destinadas aos can- 
didatos com renda bruta familiar de até três 
salários mínimos por pessoa. 

O processo terá duas chamadas. O re- 

sultado da primeira será divulgado no dia 
28, pela internet. Desse dia até 5 de julho, 
o estudante pré-selecionado deverá compa- 
recer á instituição de ensino para compro- 
var as informações prestadas no momento 
da inscrição, providenciar a matrícula e, se 
for o caso, participar de seleção própria da 
instituição. 

O resultado da segunda chamada está 
previsto para 13 de julho. O estudante terá 
de 15 a 19 de julho para comprovar as in- 
formações e providenciar a matrícula. Os 
candidatos não selecionados nessas etapas 
podem aderir à lista de espera do dia 26 a 
29 de julho. Eles começarão a ser convoca- 
dos a partir do dia 2 de agosto. 
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FUMO DE "TERCEIRA MAO" 
CAUSA DANO GENÉTICO A 

CÉLULAS HUMANAS 

Pesquisadores do Laborató- 
rio Nacional Lawrence Berkeley, 
nos EUA, descobriram que o 
fumo de "terceira mão" , o resí- 
duo nocivo que se apega a pra- 
ticamente todas as superfícies 
muito tempo depois que a fuma- 
ça de um cigarro sumiu, causa 
dano genético significativo em 
células humanas. 

O estudo revelou ainda que 
a exposição crônica é pior do 
que a exposição aguda, com os 
compostos químicos em amos- 
tras expostas ao fumo de ter- 
ceira mão crônica existentes em 
concentrações mais elevadas e 
causando mais danos do que 
as amostras de DNA expostas 
ao fumo agudo, sugerindo que o 
resíduo se torna mais prejudicial 
ao longo do tempo. 

"Este é o primeiro estudo a 
mostrar que a fumaça de ter- 
ceira mão é mutagénico. Nitro- 
saminas específicas do tabaco, 
alguns dos compostos químicos 
do fumo de terceira mão, estão 
entre os mais potentes carcino- 
gêneos existentes. Eles ficam 
em superfícies e, quando essas 
superfícies são roupas ou tape- 
tes, o perigo para as crianças 
é especialmente grave", afirma 
a coautora da pesquisa, Lara 
Gundel. 

Os investigadores utilizaram 
dois ensaios in vitro comuns 
para testar a genotoxicidade e 
descobriram que o fumo de ter- 
ceira mão pode causar quebra 
das cadeias de DNA e lesões 
oxidativas do DNA, o que pode 
levar a uma mutação do gene. 

A genotoxicidade está asso- 
ciada ao desenvolvimento de 
doenças e é um mecanismo 
crítico responsável por muitos 
tipos de câncer causados pelo 
tabagismo e exposição ao fumo 
passivo. 

"Até este estudo, a toxicida- 
de da fumaça de terceira mão 
não foi bem compreendida. O 
fumo de terceira mão tem uma 
quantidade menor de produtos 
químicos do que o fumo passi- 
vo, por isso é bom ter evidência 
experimental para confirmar a 
sua genotoxicidade", observa o 
pesquisador Bo Hang. 

De acordo com os pesqui- 
sadores, o conhecimento dos 
mecanismos pelos quais a ex- 
posição à fumaça de terceira 
mão aumenta a chance de de- 
senvolvimento de doenças em 
indivíduos expostos deve levar a 
novas estratégias de prevenção. 
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TENTANDO "LIMPAR A BARRA" 
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Fifa apresenta números positivos em coletiva 

... 
Com propostas, Emerson Sheik so tem 

uma certeza: vai jogar a Recopa 

Jéróme Valcke fez um balanço sobre a primeira fase da Copa das Confederações 

Osecretário-geral da Fifa, Jérôme Val- 
cke; o ministro do Esporte, Aldo Re- 
belo: e o executivo do COL, Ricardo 

Trade. participaram de uma coletiva de im- 
prensa realizada nesta segunda-feira (24) no 
Maracanã. Em pauta, o trio fez um balanço da 
primeira fase da Copa das Confederações. 

Nela, números positivos foram apresen- 
tados sobre a competição, principalmente na 
questão da criação de empregos e de inves- 
timentos da entidade máxima do futebol no 
Brasil. "Foram criados mais de 24 mil empre- 
gos para a Copa das Confederações em torno 
dos seis estádios prontos para a competição", 
afirmou Aldo Rebelo. 

De acordo com o relatório apresentado, a 
Fifa, que foi um dos principais alvos das ma- 
nifestações populares que tomaram conta do 
Brasil durante a realização da Copa das Con- 
federações, investiu mais de R$ 32 milhões 
no pais. Além disso, está previsto um investi- 
mento de R$ 448 milhões para a realização da 
Copa do Mundo do ano que vem. Este valor 

é referente às diárias de hotel que a Fifa vai 
pagar tanto para as delegações quanto para 
seus funcionários se hospedarem no período. 

"Organizamos muitas competições em 
diferentes partes do mundo. Investiremos bi- 
lhões na competição e custeamos nossos 
gastos. A Fifa é uma empresa que não visa o 
lucro, e sim o investimento. Sempre temos o 
intuito de fazer coisas boas. É claro que nunca 
será o bastante, mas acredito que estamos no 
caminho certo", afirmou Valcke. 

O secretário-geral da Fifa pegou o boné 
do Fuleco, mascote da Copa do Mundo, para 
dar um exemplo de geração de emprego que 
a Copa proporciona. Segundo Valcke. 16 mil 
unidades do boné foram comercializadas a 
R$ 45. desde o inicio da Copa das Confede- 
rações. A Fifa fica com 8% dos royalties. Uma 
empresa do Paraná é responsável pela con- 
fecção e emprega 90 funcionários para esta 
função. Ainda segundo Valcke, a empresa tem 
subcontratado mais funcionários por causa da 
demanda. 

Emerson pode aceitar a proposta de um ano 
de renovação do Corinthians; pode convencer a 
diretoria a lhe dar os dois anos desejados; pode 
negar e firmar um pré-contrato com outro dube 
a partir de 1o de julho ou até, de uma forma mais 
radical, solicitar uma resdsão amigável para sair 
antes de dezembro. 

Uma única coisa, porém, já é certa; se reu- 
nir condições dinicas e não receber suspensão 
na primeira, o atacante jogará as duas dedsões 
da Recopa Sul-Americana, nos dias 3 e 17 de 
julho, contra o São Paulo. Ao mesmo tempo em 
que o empresário Reinaldo Pitta negoda a sua 
renovação contratual com o Timão, vários dubes 
já procuraram o agente para tentar contratá-lo. 
No Brasileirâo. Sheik já fez dnco jogos - o regu- 
lamento permite no máximo seis para que seja 
possível a troca de time na competição. 

Aos 34 anos. o camisa 11 já dedarou inúme- 
ras vezes o desejo de se aposentar onde está. 
Por isso, gostaria que esse novo contrato tives- 
se a duração de duas temporadas. A diretoria, 
porém, tem receio de dar a ele um longo vínculo 
diante da queda de produtividade de 2012 para 
2013. Neste ano, Emerson marcou só quatro 
gds. 

Apesar da falta na semana passada para 
cuidar da macaca de estimação, o atacante tem 
se dedicado aos treinos e mostrado vontade de 
ser valorizado. No Instagram, publicou texto que 
pode ser interpretado como cobrança por reco- 
nhecimento, embora não seja daro. 'Amizade, 
foco, comprometimento, lealdade, responsa- 
bilidade, títulos, muitos titulos, respeito, muito 

Emerson Sheik quer encerrar a carreira no Corinthians 

respeito, amor, afinidade, muita afinidade, dis- 
puta, dificuldades, superação, dor, alegria, fa- 
mília, e por fim; Reconhedmento e Gratidão!!! 
#fbco#recopa# PS; 34? Parece 20 !!! rsrs," es- 
creveu, junto de uma foto dele fazendo exames. 

Em contato com a reportagem na última se- 
mana. Reinaldo Pitta afirmou que as definições 
poderiam ser conheddas nesta terça-feira (25). 
em reunião com a direção alvinegra. No domin- 
go (23), o gerente Edu Gaspar atendeu a ligação 
da reportagem e. ocupado, pediu que ela fosse 
feita em alguns minutos. Depois, não atendeu. 

As incertezas quanto ao futuro do jogador, 
portanto, seguem vivas. Bem condidonado e 
com vontade de mostrar sua importânda, Sheik 
pode convencer o Timão a se render ao pedido 
com boas atuações na Recopa. 

Neymar assume ponta e Fred pula para 

sétimo no Troféu Chuteira de Ouro 

Muricy Ramalho critica demissão por 

telefone e se diz injustiçado no Santos 

Neymar é o novo lider do Troféu Chuteira 
de Ouro 2013. Com o gol marcado contra a 
Itália, o atacante do Barcelona e da seleção 
brasileira superou William, da Ponte Preta, e 
agora lidera, de forma isolada, com 38 pon- 
tos, o Troféu. 

Mesmo assim. Neymar ainda tem pou- 
cas chances de levar o troféu para casa em 
2013, pela quarta vez consecutiva. Isso por- 
que o agora ex-jogador do Santos, vai de- 
fender o Barcelona no restante da tempora- 
da, e só poderá marcar pontos atuando pela 
seleção brasileira. 

Outro destaque na semana foi o atacan- 
te Fred. Artilheiro do Fluminense, o jogador 
também é um dos artilheiros da seleção bra- 
sileira. Com os dois gols marcados nesse fi- 
nal de semana, contra a Itália, o atacante 
chegou a 22 pontos, assumindo a nona co- 
locação nesse ranking. 

Chuteira de 
Ouro 2013 
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Neymar assumiu a ponta do Troféu Chuteira de Ouro 

O técnico Muricy Ramalho. enfim, quebrou 
o silêncio. Após três semanas de sua saída do 
Santos, o treinador resolveu se pronunciar e criti- 
cou a postura da diretoria do Peixe, que o demitiu 
por telefone, por meio do vice Odilio Rodrigues. 

"Faltou experiência a eles (dirigentes do San- 
tos). Não me despedi das pessoas, da comissão 
técnica e dos funcionários. Estou no futebol há 
muitos anos, e a gente sabe que despedir pes- 
soalmente assim é importante", afirmou o treina- 
dor. 

O comandante disse ainda ter sido injusti- 
çado. Em dois anos. ele conquistou o título da 
Libertadores 2011, o bi do Paulistão (2011-12) 
e Recopa em 2012. Além disso, chegou a duas 
decisões, perdendo para o Barça, no Mundial de 
Clubes, e para o Corinthians, no Estadual deste 
ano. 

"Fiquei dois anos no clube, fui campeão qua- 
tro vezes. Imagina esses números na Inglaterra? 
Em dois anos, seis finais. Eles me dariam um 

Muricy mostrou irritação com a sua salda do Santos 

contrato de dez anos, e aqui a gente é manda- 
do embora. É assim mesmo. É pela emoção", 
completou. 

"De férias", Muricy afirma que recebeu pro- 
postas de alguns clubes do Brasil, mas ainda 
não tem o interesse de retomar ao mundo do fu- 
tebol. Após problemas de saúde, ele quer curtir 
um tempo livre com a família e só deve voltar no 
próximo ano. 

m MEOm «DOA 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERRALHERIA EM GERAL 

PECHINCHE PECHINCHE E VERIFIQUE! 
) 

FONE: 9913525.2025 /FAX: 99 I3525.2098 

IMPERATRIZ-MA 


