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Nova Droga 

Agentes do Departamento Estadual do Narcotráfico (Denarc), da Policia Civil, fecharam um 
laboratório de drogas sintéticas neste domingo (24). em Viamão, na região metropolitana de 
Porto Alegre. No local, os policiais descobriram a produção de uma nova droga, chamada de 
"Sucesso" e considerada um subproduto do lança-perfume. De acordo com a policia, a droga 
causa dependência química, danos cerebrais e pulmonares. Segundo o delegado Rodrigo Zuc- 
co. que coordenou a operação, a mercadoria seria vendida em uma festa rave marcada para 
o dia 30 de março. Um suspeito de 28 anos foi preso com cerca de R$ 2,5 mil em dinheiro. Ele 
foi encaminhado ao Presidio Central. No laboratório, a policia apreendeu quatro botijões de 
gás e mais de 100 frascos que armazenavam o produto. Para produzir o "Sucesso", traficantes 
utilizavam essências de hortelâ, maracujá, morango e baunilha. A substância ainda não consta 
como droga na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas a inclusão já foi solicita- 
da pela Policia Civil gaúcha. 
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POPULAR 

Protesto Combate à pobreza 

m 

Modelos desfilaram nesta segunda-feira (25), na Avenida Paulista, em 
São Paulo, em protesto contra o estilista Ronaldo Fraga. Na semana 
passada, ele usou perucas e apliques de palha de aço na cabeça de 
modelos em desfile na São Paulo Fashion Week. Nesta segunda, du- 
rante o protesto, as modelos desfilaram na calçada da Avenida Paulis- 
ta. O evento foi organizado por uma agência de modelos negras. Elas 
usaram a palha de aço como tecido para as roupas que usavam. Na 
cabeça, usaram pedaços de panos coloridos. 

Ao lado do rival 

O deputado federal Sarney Filho (PV) e o vice-presidente do Partido 
Verde (PV), Adriano Sarney, conversaram com o secretário de Desen- 
volvimento Social, Fernando Fialho, sobre a implantação de projetos de 
sistemas simplificados de abastecimento de água e de melhoramento 
de estradas vicinais e caminhos de acesso nas regiões da Baixada Ma- 
ranhense e do Munim. - São pequenos projetos de grande alcance 
social que vão enfrentar a pobreza e as necessidades da popula- 
ção - disse Sarney Filho. Estas são algumas das ações do programa 
de combate à pobreza que o Governo do Estado realiza por meio da 
sua pasta, disse Fialho. - Desta forma, o Maranhão vai superar a 
pobreza extrema e avançar em desenvolvimento econômico e so- 
cial - destacou. 
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Em discurso ao lado da presidente Dilma Rousseff, o governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos (PSB), potencial candidato ao Planalto, mencionou a importância 
da estabilização da economia no período em que o país foi governado pelo PSDB. 
Campos, por outro lado, também agradeceu as parcerias com as gestões petistas. 
Ao falar sobre os problemas causados pela seca, Campos afirmou à presidente que 
a estabilização da economia foi importante para que o governo do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva pudesse distribuir renda. 

AVENIDA MUDA DE NOME 
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Há 41 anos, em 26 de março de 1972, 
o prefeito de Imperatriz Renato Cor- 
tez Moreira mudava a denominação da 
avenida que ia da Praça de Fátima ao 
bairro Entroncamento. Foi no dia de hoje 
a assinatura da lei que deu nome de Ave- 
nida Dorgival Pinheiro de Sousa à antiga 
BR-14. 
Dorgival Pinheiro de Sousa havia morrido, 
assassinado, quatro meses antes, em 12 
de novembro de 1971. Era comerciante e 
político e tinha sido vice-prefeito de Rena- 
to Moreira, que governou de 1970 a 1973. 

PARÓQUIAS 
Ontem completaram 29 anos de insta- 
lação as paróquias Santa Cruz, na Vila 

Lobão, e Santa Rita de Cássia, no bairro 
Santa Rita, em Imperatriz. 

UNIMED E COMIND 
Há 18 anos, em 24 de março de 1995, a 

Unimed 

cooperativa médica Unimed inaugurava 
sua sede própria, na rua Ceará, esquina 
com a avenida Dorgival Pinheiro de Sou- 
sa. O prédio tinha sido a agência do Ban- 
co Commercio e Industria de São Paulo, 
o Comind, que era o quinto maior do pais, 
tinha 96 anos de existência, 300 agências 
e 15 mil funcionários quando, em 19 de 
novembro de 1985, sofreu intervenção do 
Banco Central, foi fechado e teve suas 
agências leiloadas. 
Quando inaugurou a nova sede da agên- 
cia, o presidente do Comind, Carlos Edu- 
ardo Quartim Barbosa, esteve em Impera- 
triz. Um dos gestores da agência era Almir 
França Rodrigues Mota, bem relacionado 
trabalhador bancário, ex-gerente da agên- 
cia central do Bradesco de Imperatriz. 
Muita gente de Imperatriz e região per- 
deu dinheiro que estava em aplicações 
financeiras que prometiam render os juros 
provavelmente mais altos do mercado. 
Deu no que deu. 
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"OLHO GORDO" 
Não foi só 
o banco 
Comind 
que lesou 
aplicadores 
e clientes 
de Impe- 
ratriz. O 
Agrobanco 
(Banco 

Agropecuário), de propriedade de um dos 
homens mais ricos de Goiás, Serafim Ro- 
drigues Morais, o Semi Moraes, também 
deixou gente no epa. 
Na época escrevi um artigo de página 
inteira --"COMIND E AGROBANCO; 
NAO APRENDEMOS A LIÇÃO" onde 
eu alertava para o tripé básico das apli- 
cações financeiras; segurança, liquidez e 
rentabilidade. Quem quer muita RENTA- 
BILIDADE (renda, juros), pode não prestar 
atenção na SEGURANÇA (o banco está 
indo bem?) nem à LIQUIDEZ (se os clien- 
tes quiserem tirar sua aplicação todinha, o 
banco vai pagar?). 
Por causa do "olho gordo", pessoas perde- 
ram. 

OUTROS BANCOS 
Bancos e instituições financeiras que já 
abriram - e fecharam - portas em Im- 
peratriz: Banco do Estado do Maranhão; 
Companhia Progresso do Maranhão; Ban- 
co Econômico; Crédimus; Banco Bandei- 
rantes; Banorte; Banco Mercantil de São 
Paulo (o Finasa); e outros. 

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

- AFASTAMENTO 
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O vereador Buzuca, depois de ter fal- 
tado quase um mês às sessões na 
Câmara de Vereadores, parece que 
agora vai pedir afastamento por pelo 
menos três meses. O vereador, que 
anda sofrendo de depressão, após 
ter se envolvido em um acidente de 
trânsito que resultou em duas mor- 
tes, quer se manter fora dos holofo- 
tes da mídia por uns tempos. Pela 
ordem da sucessão, quem deveria 
assumir o lugar de Buzuca na Câ- 
mara seria o secretário-adjunto do 
Esporte, Alberto Sousa - que é o pri- 
meiro suplente -, mas já se comenta 
que Alberto Sousa não quer assumir 
o cargo, e em conseqüência disso, 
Costinha (que já foi eleito vereador 
cinco vezes) é o segundo nome in- 
dicado. 

- NÃO DÁ CONTA 
É esgoto entupido, é a fedentina que 
incomoda a população, é esgoto bro- 
tando do asfalto, são inúmeras as 
reclamações que a CAEMA atende 
diariamente devido ao sistema de 
esgoto precário que a cidade possui. 
Em dias de chuva, então, as ocor- 
rências que chegam até a CAEMA 
triplicam. Só durante este fim de se- 
mana a Companhia recebeu mais de 
70 ocorrências referentes a esgoto, e 
eles falaram isso a uma pessoa que 
ligou para registrar mais uma ocor- 
rência. O atendente disse que não 
tinham nem previsão de quando po- 
deriam solucionar este caso, pois ha- 
viam outros 70 em sua frente. Assim 
tá difícil! Daqui a uns dias, a cidade 
está afundando em m.... 

- ACORDO DE PAZ 
Pra quem esperava um verdadei- 
ro duelo na sessão de hoje (26), na 
Câmara de Vereadores, em volta da 
indicação de Zé Carlos para a cas- 
sação do título de Cidadão Imperatri- 
zense do apresentador Conor Farias, 
pode ir tirando o cavalinho da chuva. 
O vereador Zé Carlos resolveu retirar 
a indicação, após uma reunião amis- 
tosa na casa do apresentador na 
noite da última sexta-feira (22). Paz 
selada, agora é esperar os próximos 
programas do Conor Farias pra ver 
o que esse acordo de paz vai repre- 
sentar. 

- EXEMPLO 
O número de casos de acidentes de 
trânsito com vítimas diminuiu 6,9% 
no Estado de São Paulo desde as 
mudanças na Lei Seca, que endu- 
receu a fiscalização da embriaguez 
ao volante no país. O índice repre- 
senta os casos de mortes e feridos, 
de acordo com os dados da SSP 
(Secretaria de Estado da Segurança 
Pública). Nos dois primeiros meses 
desse ano, foram registrados 20.487 
casos em todo o Estado, contra 
21.999 no mesmo período de 2012. 
Se considerado apenas os acidentes 
que resultaram em mortes, a queda 
é ainda maior: 18,9%. Nos dois pri- 
meiros meses de 2012, São Paulo 
registrou 675 casos, contra 547 no 
mesmo período deste ano. Impera- 
triz deveria tomar essa atitude conio 
exemplo e endurecer as fiscaliza- 
ções da Lei Seca. 
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►TESOURADA NO TÓRAX 

Filho de 18 anos mata pai no banheiro 

Antônio Pinheiro 

Um crime bárbaro abalou a cidade de 
Porto Franco no final da tarde de sá- 
bado. Dayone Moraes dos Santos, 18 

anos, conhecido como Pelezinho, matou o 
próprio pai. O crime aconteceu na rua São 
Pedro, N0 12, bairro São Francisco. Os dois 
vinham tendo constantes discussões. O pai, 
Domingos Faria dos Santos, 43 anos, traba- 
lhava como servente de pedreiro. 

No dia do crime, segundo Dayone, os dois 
tinham ingerido bebida alcoólica. Depois de 
uma discussão, o filho teria ido ao banheiro 
com uma tesoura, onde iria cortar as unhas, 
quando foi surpreendido pelo pai, que com 
uma arma branca teria deferido uma perfu- 
ração no peito do filho. Dayone disse que os 

dois rolaram pelo chão enquanto ele recebia 
mais dois cortes no braço e pescoço. 

Depois disso, o filho contou que pegou a 
tesoura e deferiu uma perfuração no tórax do 
pai, que não resistiu ao ferimento e morreu 
no local. Dayone, mesmo ferido, não fugiu do 
local, sendo levado para o hospital e atendido 
pelo médico Leonardo Moura Medrado, que 
falou que o estado de saúde do acusado ins- 
pira cuidados. 

Pai e filho já tinham sido presos por ba- 
derna e por droga. Dayone, demonstrando 
arrependimento e chorando, falou que não 
imaginava que iria acertar o pai mortalmen- 
te, preferia que ele próprio tivesse morrido. 
Pelezinho foi autuado em flagrante por homi- 
cídio pelo delegado de plantão Antônio Luis 
Gomes, da Delegacia de Porto Franco. 

Carlos Capeta é preso 

por tráfico de droga 

i 

A policia encontrou com Carlos 43 pedras de crack prontas para a venda 

Antônio Pinheiro 

Ao fazerem rondas na região do Porto da 
Balsa, na tarde de ontem (25), policiais mili- 
tares realizaram abordagem de rotina a Car- 
los Cleuson Alves de Castro, mais conhecido 
como Carlos Capeta, e encontraram com o 
mesmo um cofre de madeira em formato de 
uma casinha. Quando os PMs perguntaram o 
que tinha dentro, Carlos Cleuson não soube 
responder, e ao abrirem o objeto, encontraram 
43 pedras de crack embaladas para venda e 
outra porção da droga bruta. 

Carlos Capeta é morador da Rua 4, Par- 

que do Buriti, o mesmo tinha sido preso no 
sábado (23), acusado de ter ameaçado uma 
idosa, e domingo (24) foi posto em liberdade. 
No momento em que estava sendo apresenta- 
do, Carlos Capeta falou que estava morrendo 
de fome e que queria ir logo para a cela "matar 
a broca". O acusado foi autuado em flagrante 
por tráfico de droga pelo delegado Serra. 

Quando interrogado sobre quem teria 
comprado a droga, ele disse que a pessoa 
que vende "vive andando pelas ruas", disse 
também que é usuário e que essa é a primei- 
ra vez em que foi pego com esta quantidade 
de crack. 

SSP apresenta quadrilha que assaltava 

bancos nos estados do Norte e Nordeste 

A Secretaria de Estado de Segurança Pú- 
blica (SSP) apresentou, nesta segunda-feira 
(25), durante entrevista coletiva, uma quadri- 
lha envolvida em assaltos a banco no Mara- 
nhão e nos estados do Piauí, Pará e Tocantins. 
A polícia informou que bandidos faziam parte 
de uma extensão da quadrilha de Ivo Mara- 
nhão, um dos assaltantes mais conhecidos e 
perigosos do Nordeste, preso em outra ope- 
ração policial. Foram apreendidos armas de 
grosso calibre e muita munição. 

A prisão dos assaltantes é fruto de uma 
operação deflagrada pela Superintendência 
Estadual de Investigações Criminais (Seic) em 
conjunto com o Núcleo de Inteligência da SSP. 

Durante a ação, foram detidos Antônio 
Carlos da Silva Santiago, conhecido como 
"Cadinhos garimpeiro", 43 anos, natural de 
Presidente Dutra, preso em Buriticupu, líder 
da quadrilha: Raimundo Muniz dos Santos, o 
"Velho", 55 anos. natural de Imperatriz e preso 
em Açailândia; Fabrício de Oliveira Sousa, 30 
anos, também natural de Imperatriz, preso na 
cidade de Araguaína (TO); Edmilcio Concei- 
ção Pereira, mais conhecido como "Bigode", 
56 anos, natural de Vitorino Freire; e Maurício 
Sousa do Monte, 26 anos, natural de Impera- 
triz, soldado da Polícia Militar lotado no 12° 
Batalhão de Estreito, que era responsável pelo 
transporte das armas. Ariosvaldo Silva Lima, 
o "Ari", 29 anos; e Wellington de Sousa Uma, 
conhecido como "Gigante", 26 anos, ambos de 
Imperatriz, já haviam sido presos semana pas- 

Dois assassinatos no 

final de semana 

Antônio Pinheiro 

O último domingo foi o mais violento do 
mês de março deste ano. Duas pessoas fo- 
ram assassinadas em menos de seis horas. 
O primeiro crime aconteceu por volta das 
Olh da madrugada, na região do Porto da 
Balsa, na Rua Nova. André da Silva Olivei- 
ra, 27 anos, conhecido como Andrezinho da 
Caema, foi morto com cinco tiros de revólver 
calibre 38. 

A ambulância do SAMU foi até o local, 
mas constatou que a vítima já se encontra- 
va em óbito. Ao lado do corpo, a perícia do 
INCRIM encontrou várias cápsulas de muni- 
ção calibre 38. Para a polícia, que chegou ao 
local minutos depois, o assassino teria des- 
carregado a arma e recarregado. Populares 
informaram que ouviram sete disparados. 
Andrezinho era morador da rua Antônio de 
Morais, N0 45, bairro da Caema. 

O segundo assassinato foi do adoles- 
cente Lucas Oliveira Marques, de apenas 16 
anos. O corpo foi encontrado em um matagal 
na rua Araguaia, Parque dos Bosques. Às 
margens da Avenida Pedro Neiva de San- 
tana, o perito do ICRIN constatou 15 perfu- 
rações por arma branca no corpo de Lucas, 
que era usuário de droga e teria contado aos 

Andrezinho era morador do bairro da Caema. 

pais que tinha recebido ameaça de morte. O 
mesmo tinha saído da residência por volta 
das 21 horas de sábado (23). 

O corpo de Lucas foi encontrado pelo 
vendedor de lanche Clodomir Sousa Rodri- 
gues, quando esse saia de sua residência, 
às 7h manhã de domingo, e viu uma gran- 
de poça de sangue em frente a sua casa. As 
manchas de sangue seguiam mais à frente, 
até o matagal onde estava o corpo.,Clodomir 
de imediato ligou para a polícia. 

Motos colidem frontais e 

motoqueiro morre no local 

Antônio Pinheiro 

sada pela PM. 
De acordo com o secretário de Estado de 

Segurança, Aluisio Mendes, essa quadrilha 
era especializada em assaltos e explosão de 
caixas eletrônicos que agia sempre após o 
fechamento do horário bancário, facilitando 
assim o roubo. "Essa quadrilha é responsável 
pelos dois últimos maiores assaltos no Mara- 
nhão, nas cidades de Vitorino Freire e Santa 
Helena. No roubo foram levados mais de R$ 2 
milhões", explicou. 

Aluisio disse que a quadrilha possui patri- 
mônios muito grandes e mesmo com parte do 
bando de Ivo Maranhão já preso, a quadrilha 
ainda atuava aterrorizando várias cidades. 

Material Apreendido 
As armas e munições apreendidas na ope- 

ração foram encontradas enterradas vertical- 
mente em grandes tubos de PVC, manobra 
que dificultava a investigação da polícia. Den- 
tre o material apreendido estão três escopetas 
calibre 12, um fuzil AK 47, uma carabina pon- 
to 30, um fuzil de ferrolho 458, 585 munições, 
sendo 82 de calibre 762 cano longo; 80 de ca- 
libre ponto 30; 333 de calibre 762 cano curto e 
90 de calibre 12, cerca de 4 kg de explosivos, 
cinco espoletas e ainda máscaras e luvas utili- 
zadas para disfarce nos assaltos. 

Participaram, também, da coletiva, o se- 
cretário-adjunto de Inteligência, Laércio Costa; 
o subdelegado geral da Polícia Civil do Mara- 
nhão, Marcos Affonso Júnior; e o delegado Sa- 
muel Morita, da Delegacia de Vitorino Freire. 

Um acidente entre duas motos na Aveni- 
da da Liberdade, Vila Cafeteira, por volta das 
11h30, teve como vítima fatal o jovem Eliézio 
da Costa Rodrigues, 18 anos, que trabalha em 
um supermercado. No momento do acidente, 
o mesmo estava indo fazer uma entrega, pilo- 
tando uma moto Titan preta, de placa NWW- 
5959 Imperatriz-Ma, e seguindo sentido Aveni- 
da Pedro Neiva de Santana. 

A outra moto envolvida no acidente é uma 
Fan cinza, de placa NHN-5018-lmperatriz-MA, 
que seguia no sentido contrário. O veículo era 
pilotado por Francisco Alex Vieira, que teve 
apenas escoriações pelo corpo. O Samu este- 
ve no local, onde socorreu o mesmo, levando- 
-o ao Socorrão municipal. 

Eliézio, que era morador da Rua 5, bairro 
Ipiranga, teve morte no local. A Avenida da 
Liberdade encontra-se totalmente sinalizada. 
Populares informaram que a vítima teria perdi- 
do o controle da moto na curva e passado para 

o lado contrário e disseram, ainda, que é preci- 
so colocar dois quebra-molas, principalmente 
próximo ao local onde aconteceu o acidente. 

A vítima estava fazendo uma entrega 

Marido acusado de atear fogo 

na esposa é preso novamente 

Antônio Pinheiro 

Encontra-se preso na Delegacia Regio- 
nal de Segurança, desde sexta-feira (22). 
Doalcei Silva Meneses, mais conhecido 
como Camargo. Esse. no dia 17 de março, 
teria se desentendido com a esposa e. na 
ocasião, a mesma teve 70% do corpo quei- 
mado. No dia em que foi preso. Camargo 
disse que tinha sido a mulher quem ateou 
fogo no próprio corpo jogando um litro de ál- 
cool. Camargo foi solto no dia seguinte 

O caso foi repassado para a Delegacia 
da Mulher e, após a vítima ter tido uma me- 
lhora, a delegada Kelly Kioka foi até o hos- 
pital, onde ouviu o depoimento de Elielda 
Miranda de Almeida. 33 anos. A mulher afir- 
mou que foi o marido que ateou fogo nela 
e. por este motivo, a delegada solicitou a 
prisão temporária à juíza Suelly Feitosa, da 
2a Vara Criminal. Na sexta-feira, a prisão foi 
decretada. 

A Prisão temporária é valida por apenas 

A esposa de Doalcei teve 70% do corpo qucimeilo 

cinco dias, em conversa com a imprensa o 
Delegado Regional Assis Ramos informou 
que será pedido a prorrogação por mais 
cinco dias, Elielda ainda encontra internada 
mas sem risco de morte. 
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►EMPREENDIMENTO NA REGIÃO 

Washington Luiz inaugura complexo industrial 

Hyana Reis 

O governador em exercício, Washington 
Luiz, acompanhado dos secretários de 
Estado de Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio, Maurício Macedo, e de Agricultu- 
ra. Pecuária e Abastecimento, Cláudio Azeve- 
do, pousaram ontem (25), por volta das 17h30, 
no aeroporto Cortez Moreira, em visita a Im- 
peratriz. 

Eles participaram, na noite desta segun- 
da, da inauguração do Complexo Industrial de 
Suplemento Mineral, do Grupo Matsuda, loca- 
lizado no quilômetro 261 da BR-010, povoado 
Lagoa Verde. "Este é um momento importan- 
te, pois viemos participar da inauguração de 
um grande empreendimento que vai contribuir 
para o desenvolvimento do nosso estado", 
afirma o governador em exercício, Washington 
Luiz. 

O governador elogiou a iniciativa do Grupo 
Matsuda e afirmou que o Governo do Estado 
continuará investindo em novos empreendi- 
mentos. "Imperatriz é um município que é polo 

de desenvolvimento para nosso estado e o go- 
verno tem acompanhado e buscado dar apoio 
à iniciativa dos empresários, para que o nosso 
estado continue sendo um dos que mais cres- 
cem no Brasil". 

O novo empreendimento trará desenvolvi- 
mento à região, de acordo com o secretário de 
Indústria e Comércio, Maurício Macedo. "Aqui 
é um dos centros mais importantes de agrone- 
gócio do estado. Essa fábrica irá impulsionar 
ainda mais essa área na região que está em 
crescente desenvolvimento. É de grande im- 
portância que uma empresa como esta se ins- 
tale no Maranhão". Maurício Macedo anunciou 
ainda que, para este ano, a Secretaria preten- 
de "ampliar o distrito industrial de Imperatriz". 

De acordo com Cláudio Azevedo, secretá- 
rio de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
a região tem atraído mais empreendimentos, 
"um grupo como esse resolveu investir em Im- 
peratriz pela grande produção que a cidade 
tem demonstrado, e precisamos de uma fábri- 
ca como esta, de qualidade". 

Feira do Empreendedor- Os secretários 

Abertas as inscrições para a 2° edição estadual 

da Liga Internacional de Basquete de Rua 

Criada para representar a juventude de bair- 
ros periféricos e marginalizados, a CUFA- Cen- 
tral Única das Favelas - possui uma linguagem 
própria, caracterizada por serviços voluntários 
e o objetivo de ampliar as possibilidades de 
expressão da periferia. A Liga Internacional de 
Basquete de Rua (LIIBRA) é um dos projetos 
sociais realizados pela CUFA, que através do 
esporte, luta pelo fortalecimento da cidadania 
dentro dessas comunidades. 

O Maranhão recebe a segunda edição es- 
tadual da LIIBRA nos dias 13, 14, 20, 21 e 27 
de abril em São Luís. Segundo Viviane Oliveira, 
presidente da CUFA Imperatriz, a iniciativa bus- 
ca propiciar à sociedade maranhense espaços 
alternativos de interação entre aqueles que são 
apaixonados por essa modalidade de esporte. 
"O basquete de rua é um dos elementos a se- 
rem mais trabalhados em nossa cidade, pois 
ele é uma importante alternativa para difundir 
a cultura periférica e oferecer oportunidade de 

escolha àqueles que normalmente não têm 
muitas opções", afirmou. 

Para participar do campeonato, os interes- 
sados devem formar equipes de seis atletas, 
com jovens a partir de 16 anos que tenham a 
residência comprovada no estado. Os menores 
de 18 anos precisam apresentar termo de auto- 
rização para participar do evento. "A LIIBRA é 
um campeonato que visa o incentivo à partici- 
pação popular e à consolidação do basquete de 
rua como uma modalidade esportiva. É muito 
importante estimular a implantação de iniciati- 
vas semelhantes, para que cada vez mais pes- 
soas sejam beneficiadas pelo esporte", afirma 
o coordenador de esporte da CUFA Imperatriz, 
Arildo Monari. 

As inscrições estarão abertas até o dia 06 
de abril, pelo e-mail: cufaimperatriz@gmail. 
com. as equipes inscritas passarão por um pro- 
cesso seletivo e a selecionada não terá gastos 
com passagem, hospedagem e alimentação. 
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Segunda à Sábado das 

10:00h às 22:00h 

Domingos e Feriados das 

12:00h às 22:00h 

O governador em exercício, Washington Luiz, acompanhado dos secretários Maurício Macedo e Cláudio Azevedo 
e o governador em exercício aproveitaram a 
oportunidade para destacar o lançamento da 
Feira do Empreendedor, que acontece hoje, às 
19h, no Centro de Convenções. "É uma gran- 
de feira, um evento inédito para a cidade, e 
através dela, surgirão muitos novos negócios 
para esta região", garantiu o secretário Cláu- 
dio Azevedo. 

O evento é uma parceria do Governo do 
Estado e do SEBRAE, que pretendem pro- 
porcionar um ambiente de oferta e procura de 
oportunidades aos empreendedores, e deve 
acontecer no segundo semestre de 2013. Esta 
será a primeira vez que Imperatriz sedia a Fei- 
ra do Empreendedor, um evento nacional rea- 
lizado desde 1995. 

Profissão de dentista será 

fiscalizada em Imperatriz 

Welbert Queiroz 

A partir do mês de abril, será fiscalizado 
de forma integrada no Maranhão o exercício 
ilegal da profissão de dentista. As ações de fis- 
calização visam coibir o exercício da profissão 
de odontologia praticado de forma irregular. 

A medida foi tomada por parte da Secreta- 
ria de Estado de Segurança Pública (SSP), em 
parceria com o Conselho Regional de Odon- 
tologia (CRO/MA). Participaram da discussão 
durante a semana o secretário de Estado de 
Segurança Pública, Aluisio Mendes, e repre- 
sentantes dos Conselhos Federal (CFO) e Es- 
tadual de Odontologia (CRO). 

Na ocasião, ficaram definidas as partici- 
pações das Polícias Civil e Militar que darão 
apoio aos fiscais do CRO durante as visitas 
de fiscalizações aos locais denunciados. "Já 
existe um convênio firmado com o CRO com 
esta finalidade. Estamos nesta reunião apenas 
estreitando as relações e institucionalizando 
uma forma de atuação conjunta. Daremos to- 
tal apoio para que a população não seja pre- 
judicada com o exercício ilegal", frisou Aluisio 
Mendes. 

Segundo informações da assessoria, o 
CRO é o conselho fiscalizador e precisa de 
respaldo de outros órgãos do poder público 
para punir entidades que realizam a ativida- 

de de forma irregular. "A principal atuação do 
CRO é a fiscalização dos profissionais. O con- 
selho recebe diversas denúncias com relação 
a atuação de forma indevida. Esta é a melhor 
forma de combater esse tipo de atividades por 
meio de parcerias com a Polícia Militar, Vigi- 
lância Sanitária e Ministério Público", afirma. 

MAIS INFORMAÇÕES 
Atualmente, existem cerca de 400 mil pro- 

fissionais habilitados e licenciados para traba- 
lharem como dentistas, técnicos e auxiliares 
de odontologia. O presidente do CRO/MA afir- 
mou ainda que na ativa existem cerca de mil 
profissionais dentistas habilitados. 

O presidente do CRO Maranhão, José 
Marcos de Matos Pinheiro, reconhece a im- 
portância da parceria com o Sistema de Segu- 
rança. "Foi um encontro bastante proveitoso. 
O auxilio da Policia será fundamental nesse 
combate ao exercício ilegal", afirmou. 

Já para o conselheiro federal Ataides Men- 
des, a parceria irá trazer ganhos a toda a po- 
pulação. "O exercício ilegal é crime que ofen- 
de a saúde pública do Maranhão e de todo o 
Brasil. A parceria vai moralizar o exercício da 
profissão e dará um salto positivo na qualidade 
do serviço prestado pelos dentistas", concluiu 
o representante do CFO. (com informações da 
assessoria) 

Vereador propõe Audiência Pública para 

discutir obras do PAC 

O vereador Aurélio (PT) enviou indicação so- 
licitando Audiência Pública na Câmara Municipal 
de Imperatriz para discutir o atraso nas obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
da Grande Cafeteira e Vila Fiquene. A indicação 
será discutida na sessão ordinária desta terça- 
-feira (26) e também leva o nome dos vereado- 
res Carlos Hermes (PCdoB) e Caetana Frazão 
(PSDB). 

Imperatriz foi uma das cidades contempladas 
com os recursos do Governo Federal no ano de 
2007, quando as obras tiveram inicio. Em 2010, 
foi assinado outro convênio entre Governo Fede- 
ral e Estadual, conhecido como o PAC-2. Parte 
do projeto prevê a construção de casas popula- 
res e serviços de terraplanagem e asfaltamento 
de ruas e avenidas compreendendo os pólos da 
região da Grande Cafeteira e Vila Fiquene. Três 
anos depois, as obras ainda não foram concluí- 
das e estão em estado de abandono. 

Considerado o maior projeto do Governo Fe- 
deral, o PAC consiste na construção de 400 ca- 
sas populares no conjunto habitacional "Recanto 
Universitário" e saneamento básico, ambos na 
Vila Fiquene e o projeto de pavimentação asfál- 
tica da Vila Cafeteira, incluindo drenagem, rede 
de esgoto, meio fio, sarjeta e iluminação pública. 

Segundo o cronograma, todas as obras do 
projeto deveriam ter sido entregues em dezem- 

bro de 2012, mas cerca de quatrocentas casas 
populares emperraram na fase de acabamento 
e estão em estado de deterioração e abando- 
no. Na Vila Cafeteira, moradores reclamam do 
péssimo serviço prestado. Além do asfalto de 
má qualidade, as fossas residenciais estão en- 
tupidas, resultando no estouro de praticamente 
todas as bocas de lobo. 

Para que sejam entregues, inúmeros servi- 
ços deverão ser refeitos, distanciando cada vez 
mais a população do sonho da casa própria. As 
casas do "Recanto Universitário", antes mesmo 
de terem sido entregues, já apresentam racha- 
duras nas paredes, estão tomadas pelo mato, 
tiveram telhados arrancados, faltam portas e, 
principalmente, responsabilidade por parte do 
poder público municipal. 

Diante dessa realidade, o vereador Aurélio 
destaca a importância de exigir explicações e 
soluções para reverter a situação daqueles que 
seriam beneficiados. "Precisamos urgentemente 
discutir o atraso nas obras e o descaso por parte 
da prefeitura. É dinheiro público que eslá sen- 
do jogado fora, enquanto a população mora em 
área de risco e espera pela casa própria". 

Durante a sessão de terça-feira (25), serão 
definidos os próximos passos para que seja pos- 
sível a realização da Audiência, tais como data o 
convidados. (Assessoria) 
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►CARO 

Valor do peixe sobe na semana santa 

Hyana Reis 

A grande procura por peixes na semana 
santa já é sentida no Mercado do Peixe 
de Imperatriz e também no bolso dos 

consumidores. De acordo com a Associação 
de Pescadores, o consumo já aumentou cerca 
de 50% e, com a grande procura, o produto 
deve sofrer reajuste até o fim da semana. 

A grande procura se deve porque durante 
esse período, a Igreja Católica prega o jejum, 
a oração e a caridade. A tradição recomenda 
a abstinência de carne vermelha nas quartas- 
-feiras e nas sextas-feiras da quaresma, e du- 
rante toda a semana santa. Os fiéis recorrem 
principalmente ao peixe como opção. 

Por causa disso, neste período o consumo 
de peixe em Imperatriz chega a aumentar em 
mais de 50%. de acordo com a Associação 
de Pescadores. "É uma tradição este aumen- 
to, porque neste período o consumo melhora, 
porque as pessoas gostam de manter a tradi- 
ção neste período de evitar a carne vermelha", 
afirma o presidente Samuel Santana. 

A expectativa é que até o fim da semana, 
em especial na sexta-feira, o consumo au- 
mente em até 80%, segundo o presidente. 
"Esperamos grandes vendas", ressalta. E com 
a alta procura, já existe previsão que o valor 

do produto também aumente. "O peixe é uma 
mercadoria como qualquer outra, é de acordo 
com oferta e procura, e neste período, a pro- 
cura aumenta bastante". 

O quilo do pescado atualmente varia de 
R$ 20 a R$ 30 no Mercado do Peixe, mas há 
previsão que aumente em pelo menos 10%. 
"Até o fim da semana, é capaz de já tá custan- 
do de R$ 30 a R$ 40", afirma o vendedor João 
Souza. Ele conta que está tendo dificuldade 
de manter mercadoria suficiente para a de- 
manda, por isso o aumento é inevitável. "Tem 
muita procura, é difícil parar peixe aqui até o 
fim do dia, e como tem muita gente querendo, 
o normal é que fique mais caro". 

Ana Beatriz já sente o aumento pesar no 
bolso. Católica praticamente, na sua casa é 
proibida carne vermelha durante a semana 
santa, por isso opta pelo peixe. Uma opção 
que ela afirma estar cada vez mais cara, "no 
início da quaresma, eu já comecei a comprar 
peixe, e então começou a aumentar R$ 2 no 
quilo, mas agora já está correndo o risco de 
aumentar para R$ 10". Mas, ao ser questio- 
nada se fará economia ou deixará de comprar 
peixe, ela é enfática: "minha fé não tem preço, 
pagar mais caro por uma semana é um pre- 
ço até pequeno para manter minha crença", 
garante. Até o fim da semana, o peixe deve sofrer um reajuste no preço. O produto pode ficar até 10% mais caro 

Construtora tem 90 dias para resolver 

problema na Escola José Queiroz 

que fica localizada na Vila Vitória foi vistoriada a 
partir de solicitação do secretário de Educação, 
Zeziel Ribeiro. A Defesa Civil detectou que a ins- 
tituição está com o lado esquerdo comprometi- 
do. "Esse lado está com problema de drenagem. 
Na época em que foi feita a construção dela, 
de 2007 a 2008, a construtora não se atentou a 
esse problema", explica. 

Os problemas que obrigaram os 650 estu- 
dantes a deixar a escola foram rachaduras nas 
paredes e no piso da instituição, que se esten- 
dem de uma ponta a outra do local. "A escola 
está com a ameaça de desabar a qualquer mo- 
mento, por isso precisamos tomar as medidas 
urgentes", enfatiza Francisco das Chagas. Na 
reunião realizada ontem, ficou decidido que a 
construtora tem o prazo de 90 dias para sanar o 
problema, pois, devido à situação da escola, os 
alunos foram transferidos para outro prédio, no 
mesmo bairro. 

FUNDAÇÃO 
A escola municipal Professor José Queiroz 

foi inaugurada em 2010. A escola contém 5 salas 
de aula e a parte administrativa. Os horários de 
aulas são nos três turnos. 

Chuvas dos últimos dias não 

prejudicam os ribeirinhos 

Carla Dutra 

Escola José Queiroz 
Carla Dutra 

Depois da escola municipal Professor José 
Queiroz ser interditada pela Defesa Civil na se- 
mana passada, na manhã desta segunda-feira 
(25) houve uma reunião com o secretário de In- 
fraestrutura, Roberto Alencar, secretário de Edu- 
cação, Zeziel Ribeiro, Defesa Civil e com a cons- 
trutora responsável pela obra, para tomar todas 
as providências sobre a situação do colégio. 

A interdição ocorreu na última quinta-feira 
(21), momento em que foram detectados proble- 
mas na estrutura física, com o risco de cair sobre 
os estudantes. De acordo com o superintende 
da Defesa Civil, Francisco das Chagas, a escola 

Com as chuvas dos últimos dias, o nível 
do rio Tocantins é considerado normal para a 
Defesa Civil. Portanto, os ribeirinhos não cor- 
rem o risco de deixarem suas casas. Outros 
fatores que influenciam no aumento do nível 
do rio, que de acordo com a Defesa Civil está 
tranqüilo, são a abertura das comportas da 
Hidrelétrica de Estreito, águas que escorrem 
dos riachos da cidade, e represamento das 
águas do rio Araguaia. 

Para tranqüilizar a população, o supe- 
rintendente da Defesa Civil, Francisco das 
Chagas, explica que o rio Tocantins está 3 
metros acima do nível normal, sendo que, 
para chegar à situação de alerta, teria que 
subir mais 3m. "A área ribeirinha está, no mo- 
mento, tranqüila, sem nenhuma situação de 
emergência", afirma Francisco das Chagas. 

De acordo com o superintendente, a 
preocupação sempre existe acerca do au- 
mento do nível do rio, pois, além das chuvas 
na região, a cheia do Tocantins é causada, 
também, pelas chuvas que caem acima da 
Hidrelétrica de Estreito, no estado do Goiás 

e pelo represamento do rio Tocantins junto 
ao Araguaia. Francisco das Chagas garante 
que a Defesa Civil está fazendo monitora- 
mento diário das áreas de risco em período 
chuvoso. "Se houver risco, a Defesa Civil vai 
alertar os moradores através dos canais de 
comunicação e em visita aos quatro bairros 
de risco", afirma. 

De 2009 a 2012, em Imperatriz, houve 
fortes chuvas e enchentes no rio Tocantins, 
prejudicando os moradores das áreas ribeiri- 
nhas e desalojando muitas famílias. De acor- 
do com a Defesa Civil, nesse ano não houve 
nada grave em relação ao nível do rio, "esta- 
mos na torcida para que isso não aconteça, 
mas só vamos ficar tranqüilos a partir da se- 
gunda quinzena de maio", espera. Ele diz que 
só depois disso a Defesa Civil vai desmobili- 
zar a equipe, pois depois do mês de maio, a 
chuva tende a cessar. 

NÍVEL DO RIO 
Durante o final de semana, no sábado 

(23), o rio subiu para 3,40 m acima do nor- 
mal. no domingo, 3,60 m, e nesta segunda- 
-feira (25), o rio diminuiu para 3 metros. 

ou 

Cleber Carvalho 

"Entrei na televisão por um erro de percurso, como diria o jornalista José Filho. Minha vontade era fazer Rádio, 
tomei gosto pela coisa através do TV Shopping Criativa". 

Hemerson Pinto 

TV Shopping Criativa foi a primeira oportunidade de Cle- 
ber Carvalho na televisão, uma produção do jornalista Paulo 
Negrão. Era um programa de venda pela TV, o que serviu de 
vitrine para a carreira do jornalista. 

Cleber Carvalho Silva é natural de Balsas-MA, casado e 
tem três filhos. Aos quatro anos de idade, chegou a Imperatriz 
com a família. Os pais vieram buscar oportunidades melho- 
res de trabalho e garantir uma educação melhor aos filhos. 
"Quando eles chegaram e beberam da água do Rio To- 
cantins, não quiseram mais voltar". Do grupo de seis ir- 
mãos, apenas Cleber seguiu os caminhos da comunicação. 
Os outros seguiram profissões ligadas à carreira militar e edu- 
cacional. 

"Sempre quis ser radialista, locutor, terminei sendo 
aproveitado no departamento de jornalismo em emisso- 
ras de Imperatriz". Começou na Rádio Cultura FM. "Apre- 
sentei jornal de rádio, mas não fiz programa de rádio". 
Teve uma experiência na Rádio Carajás AM, João Lisboa, 
com reportagens externas para o Programa da Tarde, apre- 
sentado pelo jornalista Laércio Castro, o Pastor Laércio Cas- 
tro. "Quando ele saiu, eu o substitui por um curto período 

de dois meses". 
O jornalista tem um currículo bem extenso: "1994-2000- 

Rádio Cultura FM, 105 FM, Difusora FM, Cidade FM, Terra 
FM, Karajás AM, Mirante AM/FM, Imperatriz AM- desen- 
volvendo as funções de locutor noticiarista, redator e re- 
pórter. 2001-2004-TV Capital- apresentando o Programa 
TV Shopping Criativa, TV CRC BAND, TV Difusora, TV Im- 
peratriz e TV Anajás- também desenvolvendo as funções 
de redator, repórter e produtor". Na TV Capital, quando 
faltava um repórter, Cleber ia fazer externa. "E me saia bem". 

Como apoio à carreira profissional, o jornalista estudou 
durante dois anos em um curso de jornalismo ofertado pela 
UEMA, na época, o Técnico de Nível Superior em Comunica- 
ção e Expressão Jornalística ou 'Seqüencial em Jornalismo'. 
Hoje cursa Administração. 

"Atualmente, exerço a função de repórter e, na maioria das 
vezes, ancorando o programa Jornal dos Municípios, exibido 
de segunda a sexta na Rede TV- Canal 05- Imperatriz-MA. 
Alguns já dizem; está na hora de você colocar seu próprio 
programa. Tenho todo o formato; um programa de entrevistas 
polêmicas, semanal, para discutir assuntos polêmicos do dia 
a dia. A maior preocupação é em fazer um programa que dure 
para sempre". 
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►AFONSO CUNHA 

Secretário Luís Fernando inaugura obras 

Programa coordenado pelo MPMA objetiva 

regularização de produção de laticínios 

O secretário de Estado de Infraestrutu- 
ra, Luis Fernando Silva, representan- 
do a governadora Roseana Sarney, 

prestigiou as comemorações de 53 anos de 
aniversário do município de Afonso Cunha 
(a 298 km de São Luis), nesta segunda-feira 
(25). Ao lado do prefeito José Leone Borges, 
Luis Fernando entregou obras realizadas em 
parceria pelo Governo do Estado e Prefeitura 
Municipal, como quatro quilômetros de asfal- 
to em ruas da sede e Sistema de Abasteci- 
mento Simplificado de Água nos povoados 
Torrões e Bom Princípio. 

"O trabalho conjunto do Governo do Esta- 
do com a prefeitura garantiu mais ações na 
cidade. Uma delas é um sonho da população, 
pois a governadora assinou ordem de servi- 
ço para elaboração do projeto da estrada que 
liga Afonso Cunha a Coelho Neto", destacou 
Luis Fernando. 

Foram pavimentadas as ruas Zilmar Ba- 
celar, Francisco Santos, Pedro Neiva de 
Santana, Raimundo de Melo Bacelar, Walmir 
Costa e a Rua Carlos Araújo. Todas estão si- 
nalizadas e com meio fio. O asfaltamento das 
ruas foi um benefício destacado pela dona 
de casa e moradora da Rua Walmir Costa, 
Rosa Maria Nascimento Gomes. "Aqui, era 
sujo, tinha lama no inverno e poeira no verão. 
Era um sacrifício, mas, agora, tudo mudou: 
nossos pés, roupas e até nossas casas são 
limpas", observou. 

No meio rural, o lavrador Raimundo Fer- 
nandes da Silva declarou a satisfação com 

a implantação do Sistema de Abastecimen- 
to Simplificado de Água. "Nossa vida mudou 
muito. A água é limpa e boa. Melhorou a mi- 
nha vida e de toda comunidade". 

INAUGURAÇÕES 
O secretário Luis Fernando e o prefeito 

José Leone, acompanhados de prefeitos de 
municípios vizinhos, secretários municipais, 
vereadores e lideranças políticas, inauguram 
a sede da Secretaria Municipal de Assistên- 
cia Social e Segurança Alimentar (Semassa). 
Também foi entregue à população a reforma 
e ampliação de uma creche. A unidade, que 
atende 60 crianças de três anos, funciona 
pela manhã e tarde, de segunda a sexta- 
-feira. 

Luis Fernando reafirmou aos gestores 
municipais que a atual gestão do Governo do 
Estado está cumprindo o seu compromisso 
de trabalhar, em parceria com os municípios, 
na realização de obras e oferta de serviços. 
O prefeito José Leone definiu a parceria do 
município com o Governo Estado como de 
fundamental importância. "A governadora 
Roseana Sarney tem um grande municipalis- 
ta em seu governo, que é o secretário Luis 
Fernando Silva". 

Presente ao ato, o prefeito em exercício 
de Coelho Neto, Sérgio Guanabara, agrade- 
ceu o compromisso do Governo do Estado 
com a construção da estrada. "É um sonho 
de todos que irá trazer muito desenvolvimen- 
to e cidadania", afirmou. 

O Plano de Desenvolvimento do Arranjo 
Produtivo do Leite nas Regiões Tocantina e 
Médio-Mearim foi apresentado na manhã desta 
segunda-feira (25), na Procuradoria Geral de 
Justiça. O programa prevê o oferecimento de 
estrutura e assistência técnica para a regulari- 
zação de 16 produtores de leite e derivados da 
cidade de São Francisco do Brejão e de dois 
do município de Igarapé-Grande. Todos, no mo- 
mento, produzem de forma irregular. 

Além do Ministério Público do Maranhão 
(MPMA), coordena o plano a Agência Estadual 
de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged). 
São parceiros também a Agência Estadual de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do 
Maranhão (Agerp), o Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas do Maranhão (Sebrae), 
o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Sindi- 
cato das Indústrias de Laticínios do Maranhão 
(Sindileite/Ma). Há perspectiva de que o progra- 
ma receba apoio do Banco do Nordeste para o 
financiamento da estrutura das pequenas em- 
presas. 

"Esta primeira etapa funcionará como um 
programa-piloto. Posteriormente, a idéia é am- 
pliar o plano para o estado inteiro", enfatizou o 
promotor de justiça do Consumidor, da Comar- 
ca de Imperatriz, Sandro Pofahl Bíscaro, que foi 
pioneiro na fiscalização efetiva da produção de 
laticínios na região Tocantina. 

Além dele, apresentaram o projeto a pro- 
curadora-geral de justiça, Regina Lúcia de Al- 
meida Rocha, a coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional do Consumidor, a promotora 
de justiça Lítia Cavalcanti. Do MPMA, também 
acompanhou o encontro a diretora da Secre- 
taria para Assuntos Institucionais, Fabíola Fer- 
nandes Faheína Ferreira. 

Das instituições parceiras, estiveram pre- 
sentes o presidente do Sindileite, Alexandre 
Ataíde, o diretor-geral da Aged, Fernando Lima, 
a coordenadora de inspeção sanitária da Aged. 
Viramy Almeida, e a diretora de defesa e inspe- 
ção animal da Aged, Margarida Prazeres. 

"Nós estamos aqui para institucionalizar 
uma ação, que começou na região tocantina. 
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Os produtos da FAZENDA PURO LEITE 

proporcionam à sua família 

um alimento nutritivo e saudável 

A idéia é que cada parceiro preste assistência 
com a competência que possui", disse Sandro 
Bíscaro. 

ETAPAS 
Dividido em três etapas, o plano contempla- 

rá, primeiro, a obtenção de matéria-prima, com 
o fomento da sanidade do rebanho (vacinação, 
acompanhamento e transporte) e a orientação 
de boas práticas de ordenha. Esta fase será de 
responsabilidade da Aged e do Sebrae. Em se- 
guida, será a vez da produção adequada dos 
alimentos, cuja competência será do Sebrae. 
Por último, o projeto incluirá o acompanhamen- 
to da comercialização, cuja fiscalização será 
da Vigilância Sanitária. Toda a coordenação 
das etapas será feita pelo MPMA e pela Aged. 
O cronograma do plano está previsto para ser 
cumprido no prazo de dois anos. 

Segundo Sandro Bíscaro, produtos que são 
tidos como regionais, mascaram a produção de- 
ficiente, que não obedece aos critérios técnicos 
de higiene, por exemplo, ameaçando a saúde 
dos consumidores. "Nós sabemos que produtos 
que são feitos em escala industrial sem obe- 
decer normas sanitárias e de produção podem 
ser extremamente prejudiciais à saúde", disse o 
promotor de justiça. 

Paralelo ao início do programa será assina- 
do um Termo de Ajustamento de Conduta para 
que os produtores se comprometam em seguir 
os itens propostos pelo projeto. 

"Nós vamos oferecer a oportunidade para 
o produtor se estruturar e se regularizar. Quem 
não adequar a sua produção aos preceitos téc- 
nicos, terá a sua indústria fechada", avisou San- 
dro Bíscaro. 

Durante a reunião, a diretora de defesa e 
inspeção animal da Aged, Margarida Prazeres, 
explicou que, no momento, o projeto foi repassa- 
do para as instituições parceiras para que cada 
uma elenque as ações a serem feitas. No dia 3 
de abril, todas as instituições envolvidas vão se 
reunir para o plano ser posto em prática. "Nós 
buscamos a excelência na produção de alimen- 
tos no estado", disse Margarida Prazeres. 
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MEDITAÇÃO "Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa sim será louvada." (Provérbios 31:10,11, 30) 

ENLACE MATRIMONIAL 

Casamento dos sonhos. Assim foi o bela cerimônia religioso do mais novo casal Ellen Mendes e Flávio Carlos realizada na Igreja Santa Clara, que ganhou uma decoração ornamentada de rosas. A noiva foi recebi- 
da no altar com beijo pelo noivo sob olhares emocionados dos pais c convidados para, cm seguida, recepcionar os convidados cm glamourosa festa no Palace Eventos, cm noite regada a champanhe, vinho, uísque c 
requintado jantar em noite animada pela dupla Juliano Reis e Jordão e Dj. Rafael Pinto, que levou as beldades a se esbaldarem na pista de dança. Parabéns ao jovem casal que era só felicidade c possui uma energi 
contagiantc. Confira flashes! 
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Chegando ao salão de festa 
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Radiantes e felizes, esses momentos foram inúmeros 
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A noiva ladeada por Nelson Bragatto. Luiz a & iganc. 
Paulo Moura e Falsa Moura 

Ksnrta Pacheco e Crsbana Seabra, dama e 
madonha qué enaiteceram a festa 
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DO TRAB. BRASIL (AV.GETÚLIO VARGAS, Í737-CEI 

IA PHARMAANA (R. RIO G. DO NORTE, 1060-MEI 
DROGARIA POP DO MARANHÃO (BOM SUCESSO) 
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:aco por Fábio Coola 
você VIU? O VAtAviGuTO 06 
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REPAÍAPO l 0% PAWoS ao 
MCI O AM»'eMTe FofiAM H/MIMOÍ 

você vw? o coewiuHo 0* 
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pope ojar o CASACO. 
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ORUZADINHA 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Zombar, ironizar 
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Homam quanto é nobre 
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Sobrinho de Abraão 
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Triste fim de um relacionamento 

Um casal no carro voltando pra casa depois de uma festa. A mulher de repente vira-se e diz: 
- Eu quero o divórcio. Estou tendo um caso com seu melhor amigo, ele é muito melhor na cama 

que você, e resolvi te largar e ficar definitivamente com ele. 
O cara não diz nada. mas começa a acelerar o carro. A mulher continua: 
- E mais, eu vou ficar com a casa, com a guarda das crianças e os cartões de crédito. 
O cara continua calado e acelera até 120 Km/h . Ela continua (Sabem né, mulher nunca para 

de falar); 
- E quero também o barco, a casa na praia e as minhas jóias... 
Ele chega a 130 Km/h ainda sem dizer nada. Ela vai em frente; 
- O título do clube, o dinheiro dos investimentos e o carro também. 
140Km/h, 150 km/h... Como ele ainda nâo fala nada ela pergunta: 
- E você? Não vai dizer nada? 
Ele finalmente responde, enquanto o velocímetro marca perto dos 160 km/h; 
- Não, não quero nada. Tenho tudo que eu preciso... E o que eu tenho, você NÃO tem e nunca 

terá. 
Ela dá uma risadinha, olha pra ele e pergunta: 
- É mesmo? Mas posso tirar de você! E o que é que você tem? 
Ele dá um sorrisinho, aponta o carro para um poste e responde; 
- Airbag. 

www coquetel com bríjogos 

MÇA-P/Um/U 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - #SOSMarrentinha VISH! A Lia escuta o Vitinho dan- 
do uma dura no Sal e jogando na cara que foi preso por causa do 
#VidaLoka. Meo Deus! Só que o Sal e o Vitinho veem a marrenti- 
nha descobrindo o segredo dos irmãos :0 Vai dar treta, glr! E se liga 
porque o bad boy já tá aprontando de novo...ele rouba o celular do 
Vitinho. E a vida nâo tá fácil pro motoqueiro nâo; o Vitinho e a Lia têm 
a maior fight por causa do Sal. Que bad, hein? Outro casal que nâo 
se entende é MoRelha...O nerd chega no Misturama pra dar um oi 
pra morranguinho, mas os dois acabam brigando. Ai o Orelhudo bate 
o olho no diário da Morg e resolve ler tudo! Pode isso??? Quem nun- 
ca ficou desesperado quando percebe que perdeu o celular? Então, 
Vitinho tá assim, doido atrás do celular pra mandar um msg pra Lia. 
E ela acaba recebendo um sms de Vitinho marcando um encontro. 
Mas quem mandou foi o Sal e ela nem desconfia. VISH...o que será 
que o #VidaLoka tá armando? A roqueira chega lá no jardim secreto 
achando que vai fazer as pazes com o Vitinho, mas dá de cara com 
Sal. #SOSMarrentinha! 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Dadá chama a avó para ajudar Ester a dar à luz seu fi- 
lho. Juliano se assusta ao ver o bebê que Doralice e Quirino acharam 

na porta de casa. Cassiano continua cavando o chão para fugir da so- 
litária. Candinho ordenha Ariana para dar leite a William. Dadá avisa 
que o filho de Ester e Cassiano nasceu. Hélio passa no vestibular e 
faz planos com Zuleika sobre seu futuro no Grupo Albuquerque. Ester 
decide que o nome de seu filho será Samuel. Alberto convida Ester 
para ir a Natal fazer compras para Samuca. Donato é condenado a 20 
anos de prisão. Tais e Olivia ficam apreensivas quando Chico informa 
que está guardando o dinheiro da indenização dado por Alberto para 
quando Cassiano voltar. Uma parede de terra desaba em cima de 
Duque. Alberto pede Ester em casamento 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Juliana expulsa Nando de sua metade da ilha. Caroli- 
na convence Analú a nâo contar para Felipe o que aconteceu e afirma 
que vai ajudá-la a resolver seu problema. Lucilene descobre que Frô 
sabia de Ulisses e Vânia. Felipe tenta falar com Roberta sobre o su- 
miço de Nando e Juliana. Roberta decide ir para a Positano. Caroiina 
surpreende Ronaldo com sua postura. Isadora tenta descobrir algo 
sobre a sabotagem na loja. Manoela gosta de ver Fábio sofrendo o 
que ela já sofreu no passado. Nando avisa a Juliana para não nadar 
perto das pedras. Roberta convida Felipe para almoçar. Domingui- 
nhos cozinha para Charlô. Nando salva Juliana, mas acaba se ma- 

chucando. Felipe e Roberta conversam. Dalete fala para Frô que ela 
precisa assumir que gosta de Kiko. Lucilene enfrenta Ulisses. Felipe 
repreende Caroiina por iniciar uma obra sem o seu consentimento. 
Juliana vê Nando com febre e se apavora. Charlô decide processar 
Otávio. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Helô explica o andamento da investigação para 
Waleska e pede segredo. Rosângela liga para Garcez do celular de 
Adam. Wanda afirma que voltará para o Brasil. Lívia manda soltar 
Rosângela. Drika desmente a mãe e Stenio fica intrigado. Áurea re- 
clama de Érica e elogia Morena. Lucimar aceita se encontrar com o 
coronel. Diva tenta descobrir com Lurdinha quem é o homem que 
está investindo em Vanúbia. Lucimar evita falar com Théo sobre o que 
aconteceu com Morena. Nasce o filho de Demir e todos comemoram. 
Mustafa tenta convencer Berna de que não a traiu. Helô fala para Mo- 
rena que precisa conversar com Mustafa. Drika não aceita que Stenio 
reate o casamento com Helô. Lucimar fala com Nunes sobre Wanda. 
Lívia tenta disfarçar sua reação depois de ser dispensada por Théo. 
Carlos anuncia para Leonor que vai se separar. Amanda descobre o 
segredo de Carlos. Celso fala mal de Antonia para Raissa. Áurea se 
sente mal e Théo se preocupa. Morena chega com Helô ao Brasil. 
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*1* Áries 21-03/19-04 
Sua identidade é fortalecida pelo stellium em seu 
signo, que lhe deixa mais determinada para bus- 
car objetivos e interesses. Seu jeito espontâneo 
encanta as pessoas, mas preze peia qualidade 
das relações. Selecione! 

tí Touro 20-04/20-05 
Você se sente confiante para superar fracassos e 
preparada para novas oportunidades neste mo- 
mento em que os astros se acumulam em sua 
área de crise. A compreensão de antigas ques- 
tões será libertadora. Abra-se para o novo! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Sua generosidade é intensificada pelo acúmulo 
de astros em sua área de amizades, que lhe dei- 
xa mais solidária e estimula atividades em grupo. 
Busque a companhia de pessoas com interesses 
em comum, seja qual for o ambiente! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Ao se acumularem em sua área profissional, os 
astros estimulam seu espírito empreendedor e 
sugerem que você poderá receber maiores res- 
ponsabilidades. Sua autoconfiança faz as pesso- 
as se sentirem seguras sob a sua liderança! 

«H. Leão 23-07/22-08 
Que tal viajar e conhecer novas pessoas e lo- 
cais? Os astros se reúnem em sua área espiritual 
e estimulam você a reavaliar as prioridades de 
vida. Expanda suas perspectivas e defina metas 
que lhe guiarão nos próximos dias! 

TR? Virgem 23-08/22-09 
Administrar questões patrimoniais fica mais fácil, i 
neste momento em que os astros se associam 
em sua oitava casa. O stellium em sua oitava 
casa lhe deixa confiante e favorece a superação 
de limites na vida financeira! 

^ Libra 23-09/22-10 
Momento de afinar interesses e amenizar diver- 
gências nas relações próximas. Os astros se con- 
centram no circuito, estimulando a harmonização 
no convívio. Seja mais fraternal e compreensiva, 
dê atenção aos mais próximos! 

% Escorpião 23-10/21-11 
De maneira sagaz e criativa você conduz as ativi- 
dades diárias, pois o stellium em sua sexta casa 
lhe deixa mais consciente do que precisa realizar 
e promover para melhorar sua vida. Melhore seus 
hábitos e produtividade! 

S Sagitário 22-11/21-12 
Um impulso na busca por seus desejos é trazido 
pela reunião de astros em sua área de lazer. Cur- 
ta a companhia dos amigos e divirta-se, buscan- 
do vivenciar novas experiências. Porém, saiba 
aproveitar de maneira responsável! 

"VS Capricórnio 22-12/19-01 
Bom momento para cuidar do lar e melhorar o 
convívio com os mais próximos, pois o stellium 
em sua área familiar estimula os cuidados com a 
vida pessoal. Divida as tarefas cotidianas, curta 
sua casa e relaxe um pouco! 

W Aquário 20-01 /18-02 
Novos contatos e amizades são estimulados pela 
reunião de astros em sua área de comunicação. 
Aproveite esse momento de destaque pessoal e 
popularidade para fazer contatos que lhe ajuda- 
rão nos mais diversos setores! 

K Peixes 19-02/20-03 
O stellium em sua segunda casa traz uma maior 
consciência acerca das necessidades materiais. 
Aproveite seu maior senso de organização para 
colocar as finanças em ordem. Desapegue do 
que nâo serve e defina prioridades! 
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"Desde quando cheguei aqui, é vivendo com esse problema. E tem é três anos que eu moro 
aqui. De pouco tempo pra cá, o esgoto começou entrar pelo quintal É horrível isso aqui". 
Lucilene Farias, dona de casa. 
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A voz da comunidade 

Esgoto é causa de protesto no setor Mercadinho 

Hemerson Pinto 

M 

1 oradores e comerciantes da rua Rio 
Grande do Norte, setor Mercadinho, 
se uniram na manhã de ontem (25) e 

fizeram um protesto para chamar a atenção 
das autoridades responsáveis pela manuten- 
ção da rede de esgoto de Imperatriz. Após 
interditar o trecho entre as ruas Luis Domin- 
gues e Benedito Leite, com pedaços de pau 
e outro tipo de material, atearam fogo. A fu- 
maça chamou a atenção de quem passava 
próximo ao local. 

"Até a polícia veio ver o que estava acon- 
tecendo aqui, mas se a gente não fizesse 
isso, não sabemos com ia ficar, se alguém da 
Caema ia resolver arrumar isso", disse dona 
Lucilene, enquanto convidava nossa reporta- 
gem para registrar a situação em que ficou o 
quintal da casa onde mora com a família. 

Se no meio da rua o esgoto corre a céu 
aberto, no quintal de dona Lucilene a água 
suja permanece parada, desde a última quar- 
ta-feira (20). quando após uma chuva forte, o 
esgoto da rua começou retornar pelos canos 
e acumular no quintal. "Fiquei sem ter como 

lavar roupas, pois não pisar dentro de um es- 
goto desses e até para fazer a comida fica 
difícil, porque essa água desse jeito fica perto 
da cozinha. O que a gente vai fazer?" 

Comunicar à Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão, Caema, não adian- 
tou, como diz a dona de casa, Vaneide Santa- 
na. "Pelo que falaram, só vão aparecer entre 
24 e 48 horas, depois que foi registrado o pe- 
dido de serviço pela dona das quitinetes onde 
a gente mora. Aqui, a água entra mesmo é 
nas casas. Pra gente entrar ou sair, tem que 
ser pisando no esgoto", comenta. 

Segundo Vaneide, em outros momentos 
em que o esgoto da rua Rio Grande do Norte 
apresentou vazamento, os moradores contra- 
taram um serviço de limpa-fossa. "Dessa vez, 
tentamos fazer a mesma coisa, mas quando 
eles chegaram e viram o jeito que está, de- 
sistiram e mandaram a gente chamar a Cae- 
ma", conta. Para finalizar, ela declara: "É um 
absurdo, a gente não merece isso. Estamos 
dormindo no esgoto". 

O responsável pelo setor de esgoto da 
Caema informou que na tarde de ontem o 
problema foi solucionado. 
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Veículos tiveram dificuldade em trafegar com o amontoado no melo da rua 
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Morador de um condomínio com dificuldades para retirar a motocicleta Quintal de uma residência está completamente alagado pelo esgoto 

etWaiW DIREITOS DO CONSUMIDOR ^ M 

Justiça nega indenização por término de namoro 

A 12' Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Ge- 
rais (TJMG) negou pedido do consultor de vinhos A. A. para 
ser indenizado pela TIM Celular S.A. pelo rompimento de 
um relacionamento. Em uma loja da empresa, M.S.F., na- 
morada dele, foi informada de que o namorado tinha outras 
linhas telefônicas. Suspeitando que ele a enganava, ela ter- 
minou o namoro. 

A. conta que o celular de M. foi furtado no Rio de Ja- 
neiro em julho de 2010. No procedimento para resgatar o 
chip do número da namorada, do qual ele era o titular, ela 
soube, por uma funcionária da empresa, que A. possuía ou- 
tras duas linhas telefônicas. Irritada, ela abandonou o local 
acusando o namorado de lhe ser infiel. 

Verificando o sistema da TIM, o consumidor constatou 
que houve um equívoco, pois os números mencionados não 
lhe pertenciam. Ele tentou mostrar a tela do computador a 
M., mas o segurança da loja só permitiu que ela entrasse 

depois de muita insistência, pois o horário comercial já es- 
tava encerrado. Ainda assim, ela não se deixou convencer. 

O consultor alega que o rompimento com a namorada, 
depois de um período turbulento em que eles haviam se se- 
parado e se reconciliado, fez sua pressão subir e exigiu que 
ele fosse medicado. O desgaste emocional, segundo ele, foi 
provocado pela conduta da vendedora da TIM, que levou M. 
a pensar que o namorado a traía. 

Além disso, a existência de dois números dos quais ele 
era o titular, embora as cobranças em seu nome fossem 
remetidas a outro endereço que não o seu, caracterizaria 
habilitação fraudulenta. Sendo assim, ele ajuizou ação con- 
tra a empresa em agosto de 2010. 

A TIM afirmou que a atendente agiu corretamente e que 
o consultor não demonstrou o dano moral supostamente so- 
frido. 

Em julho de 2012, o juiz Francisco José da Silva, da 6a 

Vara Cível de Juiz de Fora, julgou a ação improcedente. "A 
ocorrência do engano não é suficientemente capaz de alte- 
rar o estado psíquico de um indivíduo a ponto de interferir 
no livre desenvolvimento de sua personalidade ou de ferir 
direitos personalíssimos", considerou. 

O consumidor apelou da sentença em agosto do mesmo 
ano. 

O relator, desembargador Alvimar de Ávila, entendeu 
que, apesar de os aborrecimentos terem repercutido na 
relação com a namorada, isso não justifica os danos mo- 
rais se não houver comprovação dos abalos psíquicos. "A 
simples informação inicial equivocada, corrigida na mesma 
oportunidade pela funcionária, não gera danos suscetíveis 
de reparação financeira. O Judiciário deve sempre buscar a 
paz social, mediante a composição dos conflitos", resumiu. 

Acompanharam o voto os desembargadores Saldanha 
da Fonseca e Domingos Coelho. 
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►PERIGOS NAS ESTRADAS 

Detran alerta motoristas sobre oferiado 

O Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran-MA) alerta sobre os perigos 
nas estradas maranhenses, uma vez 

que durante o período de fim de semana pro- 
longado, como é o caso da Semana Santa, 
todo cuidado extra, por parte dos motoristas, é 
fundamental para uma viagem segura. 

No feriadâo da Semana Santa, centenas 
de motoristas deverão pegar a estrada com 
destino ao interior do Maranhão ou para ou- 
tros estados. De acordo com o diretor geral 
do Detran-MA, André Campos, todo cuidado 
é pouco em relação à estrada, e o melhor a 
fazer é respeitar as leis de trânsito, os limites 
de velocidade, assim como o uso do cinto de 
segurança, os sinais convencionais (luzes e 
setas) e evitar a combinação álcool e direção. 

"Pedimos a todos, motoristas, motociclis- 
tas e pedestres, que tenham cuidado nas es- 
tradas, dirijam com bastante atenção, utilizem 
o cinto de segurança e não façam ultrapassa- 
gens perigosas, afinal todos estão em busca 
de paz e tranqüilidade no feriado", enfatizou 
André Campos. 

A preocupação do Detran/MA leva em 
conta os dados da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), que apontam o excesso de velocidade 
e as colisões frontais, ocasionadas por ultra- 
passagens imprudentes, como as principais 
causas de mortes no trânsito durante a Sema- 
na Santa de 2012. 

Diante desse cenário, o coordenador de 
Educação para o Trânsito do Detran, Roberval 
Lopes, alerta para que os maranhenses façam 
uma boa viagem neste feriadâo. "Aconselho 

todos os motoristas a fazerem uma revisão 
nos seus carros antes de pegar estrada, ter 
muita atenção durante toda a viagem, princi- 
palmente neste período chuvoso, bem como 
verificar suas condições físicas e mentais, an- 
tes de dirigir", advertiu o coordenador. 

O Detran e a PRF enfatizam que alguns 
trechos merecem a atenção redobrada dos 
motoristas, tais como a BR-135, na região co- 
nhecida como Campo de Perizes; BR-010, de 
Carolina a Itinga; BR-316, de Boa Vista do Gu- 
rupi a Timon; BR-222, de Chapadinha a Açai- 
lândia; BR-230, de Grajaú a Carolina; além da 
BR-402, de Bacabeira a Barreirinhas. 

PARADA 
Para que mais vidas sejam salvas, o Minis- 

tério das Cidades, por meio do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), lançou uma 
campanha de conscientização voltada a todos 
os segmentos da sociedade, com foco espe- 
cial nos condutores de veículos. 

Usando uma linguagem direta e de grande 
impacto visual, as peças publicitárias chamam 
a atenção do público para o risco da imprudên- 
cia no trânsito. Todas as peças se baseiam no 
conceito "No trânsito, a escolha é sua. Faça 
um pacto pela vida". São divididas em temas, 
como ultrapassagens perigosas, excesso de 
velocidade, bebida e direção e dirigir falando 
ao celular. 

A campanha é mais um esforço do Pacto 
Nacional Pela Redução de Acidentes (Para- 
da), uma iniciativa cujo objetivo é reduzir em 
50% o número de acidentes entre 2011 e 2020. 
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Rosane Guerra volta a 

presidira Fapema 

Reassumiu nesta segunda-feira (25) a presi- 
dência da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do Ma- 
ranhão (Fapema), a professora doutora Rosane 
Nassar Meireles Guerra. Ela, que já havia presi- 
dido a Fundação entre 1994-1995 e novamente 
entre 2009 e 2012, retoma ao cargo após deixar 
a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Su- 
perior (Sectec), pasta da qual foi titular durante 
oito meses. 

A cerimônia de transição do cargo aconteceu 
na sede da Fapema e foi marcada pela emoção 
e cordialidade. O agora ex-presidente do órgão, 
Antônio Luiz Amaral Pereira, lembrou a impor- 
tância da fundação no fomento à tecnologia e 
inovação no Estado e ressaltou a credibilidade 
conquistada pela Fapema nos últimos anos. "Por 
isso, é uma felicidade grande saber que a profes- 
sora Rosane Guerra está de volta, pois sabemos 
que ela desenvolverá o trabalho com seriedade e 
a instituição continuará sendo referência dentro e 
fora do Estado", observou. 

Emocionada, Rosane Guerra ressaltou a 
importância do trabalho coletivo para dar prosse- 
guimento aos projetos, agradeceu a parceria e o 
trabalho dos colaboradores e elogiou o período 
de Amaral Pereira à frente do órgão. "O profes- 
sor Antônio Luiz foi conduzido ao cargo devido 
à competência mostrada à frente de várias ati- 
vidades enquanto esteve na universidade, por 
isso, seu trabalho foi reconhecido. Agradeço por 
ele ter presidido tão bem a instituição nesse pe- 
ríodo". 

Formada em Ciências Biológicas pela Uni- 
versidade Santa Úrsula, com Mestrado em Pa- 
tologia Experimental pela Universidade Federal 
Fluminense (1988), Doutorado em Imunologia 
pela Universidade de São Paulo (1996) e Pós- 
-doutorado (2007), no Centro de Pesquisa Gon- 
çalo Moniz - Fiocruz, Rosane Guerra tem larga 

experiência na coordenação de trabalhos relati- 
vos ao desenvolvimento cientifico no estado. 

Durante sua passagem pela Sectec, teve 
como incumbência a organização da participa- 
ção do governo na 64a Reunião Anual da SBPC, 
que aconteceu em São Luís e que contou com 
a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, 
Marco Antônio Raupp; conduziu o Fórum Regio- 
nal do Conselho Nacional de Secretários Esta- 
duais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Consecti) e do Conselho Nacional das 
Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap); co- 
ordenou debates sobre a implantação no estado 
do Plano de Ciência e Tecnologia para a Amazô- 
nia Legal (PCTI) e, ainda, coordenou o desen- 
volvimento do programa Maranhão Profissional 
e a implantação do Programa de Estágio Viva 
Primeiro Emprego. 

De volta á Fapema, Rosane Guerra tem 
como proposta manter os índices positivos da 
Fundação, por exemplo, no número de ativi- 
dades inscritas durante a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia que nos últimos três anos 
(2010-2012) elevou o Maranhão para a primeira 
colocação no nordeste e a quinta no país. 

Além disso, terá como missão estreitar, ain- 
da mais, os laços com a comunidade acadêmica 
para garantir o fortalecimento de ações e políticas 
efetivas de promoção da ciência e tecnologia, im- 
plantadas pelo Governo do Estado a serem colo- 
cadas em prática pela fundação. Para este ano, 
o Governo do Maranhão destinou um orçamento 
no valor de R$ 42 milhões de reais para a Fape- 
ma, a previsão é de que sejam publicados até 
45 editais. "Precisamos trabalhar cotidianamente 
para que a Fapema continue a ser essa entidade 
que cresceu em reconhecimento e relevância na- 
cional e internacional e que hoje vem sendo con- 
vidada a participar de grandes editais por conta 
de sua credibilidade", reafirmou Rosane Guerra. 

Seduc realiza reunião de trabalho das 

Conferências Intermunicipais de Educação 

A Secretaria de Estado de Educação (Se- 
duc), por meio da Secretaria-Adjunta de Gestão 
Institucional (Sagi), realizou, na manhã desta se- 
gunda-feira (25), no auditório da Seduc, reunião 
de trabalho em prol das Conferências Intermuni- 
cipais de Educação. Foram discutidos os ajustes 
finais para a primeira rodada de Conferências, 
que acontecerão nas cidades de Timon e Caxias, 
no período de 1° e 2 de abril. 

Estiveram presentes o secretário-adjunto de 
Gestão Institucional da Seduc, Fernando Silva; o 
gestor de Atividades Meio, Pedro Barbosa; além 
de técnicos e servidores que participarão das 
conferências. 

A Conferência de Timonj coordenada pelo 
gestor da URE, Maurício Ângelo da Silva, terá 
como parceira na organização a Universidade 
Estadual do Maranhão (Uema), atuando como 
entidade integrante do Fórum Estadual de Edu- 
cação. Estarão presentes 168 representantes 
dos municípios de Matões, Pamarama, São 
Francisco do Maranhão e Timon. 

No mesmo período, ocorrerá a Conferência 
Intermunicipal de Caxias, coordenada pelo gestor 
da URE da região, Luís Faustino da Silva. Tendo 
a Uema novamente como parceira, a conferência 
contará com a presença de 252 representantes 
dos municípios de Afonso Cunha, Aldeias Altas, 
Caxias, Coelho Neto, Duque Bacelar e São João 
dos Patos. 

Segundo o secretário-adjunto de Gestão Ins- 
titucional, Fernando Silva, cada conferência será 
composta por 42 delegados de cada município, 

sendo 14 da educação básica, 11 do Ensino su- 
perior, nove da Educação Profissional, quatro re- 
presentantes de movimentos sociais atuantes na 
região e quatro representantes do Poder Público 
Municipal. 

Conferências Intermunicipais de Educação 
As 27 Conferências Intermunicipais de Edu- 

cação irão ocorrer no período de abril a junho de 
2013, nas sedes dos municípios que abrigam as 
Unidades Regionais de Educação (UREs), en- 
volvendo os 217 municípios do Estado. Serão 
organizadas pelo Fórum Estadual de Educação 
(FEE), composto por membros titulares e suplen- 
tes indicados por uma das 24 entidades repre- 
sentativas que o compõem. 

Os eventos têm como objeto de discussão 
a Educação Básica, Profissional e Superior, in- 
cluindo todas as suas etapas e modalidades de 
ensino. Primando pela participação de todos os 
seguimentos locais, visam garantir o debate da- 
queles que se interessam pelo tema, com vistas 
à elaboração de políticas educacionais que orien- 
tarão na melhoria da qualidade do ensino no Bra- 
sil e, em especial, no Maranhão. 

As conferências atuarão reforçando a parce- 
ria entre a Seduc, Sistemas de Ensino, Órgãos 
Educacionais, e a Sociedade Civil Organizada 
no intuito de estabelecer compromissos educa- 
cionais mútuos, que culminarão no Plano Esta- 
dual de Educação (PEE), documento norteador 
que será apresentado durante a Conferência 
Maranhense de Educação (Comae) no mês de 
agosto. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 

AVISO DE ANULAÇAO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N°. OOI/2flU-CPL. O Prefeito Municipal 
de Senaaor U Kocque/MA, no uso de suas atribuições e baseado no Ari. 49 da Lei Federal 8.666/93 torna publico a 
anukiçfto da licitação Tomada de Preços Nr. 001/2013, que foi realizada no dia 19 de fevereiro de 2013 as 09:06 hs 
^bii»a(te.ntfO,O.E. Nr. 024, página 09, no dia 04/02/2013, e no Jomal Correio Popular. Edição 563, página il), de 
i 4 (l_/_013. Tipo nienor preço global por Anexo, referente aquisiçáo de combustíveis. Senador La Rocciue (MA). 08 
de larço de 2013, FRANCISCO NUNES DA SILVA - Prefeito Municipal. Será publicada uma nova licitação. 



bhho 
Imperatriz-MA 
Terça-feira, 26 de março de 201B 

ECONOMIA ÊÊmÊÊmlÊÊÊm 

& 

Valor mínimo para fazer uma TED passa a ser de R$ 1.000 

Já está valendo um novo valor mínimo 
de R$ 1.000 para a realização de uma TED 
(Transferência Eletrônica Disponível) entre 
os bancos com operações no Brasil, infor- 
mou a Febraban (Federação Brasileira de 
Bancos), nesta quinta-feira (21). A cifra ante- 
rior era de R$ 2.000. 

Quando o cliente transfere um valor atra- 
vés de uma TED, o crédito entra na conta do 
destinatário no mesmo dia em que a trans- 
ferência é solicitada. Já em outras formas 
de movimentação financeira, como o DOC 
(Documento de Crédito), é preciso aguardar 
pelo menos um dia para a conclusão da ope- 
ração. 

O valor mínimo determinado para fazer 
cada operação evita que o atrativo da TED 
gere uma demanda em excesso e sobrecarre- 
gue os sistemas de pagamento e de compen- 
sação das transações financeiras. 

Esse valor, no entanto, pode ser alterado 
conforme são realizados investimentos em 

tecnologia na rede de comunicações entre os 
bancos, agilizando o processo de transferên- 
cia de recursos e ampliando a capacidade de 
operações que podem ser feitas. 

Em 2010, o valor mínimo para a realização 
de uma TED era de R$ 5.000 e passou para 
R$ 3.000. Em novembro de 2012, a cifra foi 
novamente cortada, para R$ 2.000. 

Os clientes que pretendem fazer transfe- 
rências interbancárias abaixo de R$ 1.000 ain- 
da podem recorrer aos DOCs, que têm valor 
limitado de R$ 5.000 por transação. 

A comodidade é uma das principais van- 
tagens oferecidas pela TED. "Com a TED, o 
cliente não precisa sacar em espécie para fa- 
zer a transferência. Basta acessar o Internet 
Banking ou outros canais eletrônicos de auto- 
atendimento para efetuar a operação", afirma 
Walter Faria, diretor adjunto de serviços da 
Febraban. 

As tarifas cobradas para a realização de 
TED variam de banco para banco, conforme a 
política comercial de cada um. Confira abaixo as 
taxas cobradas pelos principais bancos no pais: 

INSTITUIÇÃO 
■ -,.■■■ 

;;Bradesco 
Cítibank 

PRESENCIAL OU PESSOAL, EM R$ 

14,5 
14,50 

MEIOS ELETRÔNICOS, EM R$ 

Banco dd Brasil 
Santander fl 
Caixa Econômica Federal 
HSBC 

13,20 
13,40 
12,85 
14,40 

Itaú Unibanco 13,30 

80 
00 
40 
90 
50 

7,95 
7,40 - .1 

Antecipação de imposto deve ser usada com prudência, alerta consultor 

Em período de envio da declaração do 
Imposto de Renda, os bancos lançam a es- 
tratégia de oferecer aos clientes a linha de 
antecipação da restituição. Mas os clientes 
devem avaliar com cuidado se realmente pre- 
cisam pegar dinheiro emprestado e quais são 
as condições da oferta de crédito, de acordo 
com o professor de finanças da Faculdade de 
Informática e Administração Paulista (Fiap), 
Marcos Crivelaro. 

"O cliente deve analisar o que está sendo 
ofertado. Se tiver conta em mais de um ban- 
co, deve verificar qual oferece melhor vanta- 
gem. Deve fazer as contas, simulações. E só 
pegar crédito se realmente precisar. Não se 
pega crédito para gastar de maneira pulveri- 
zada ou para supérfluos, como comprar roupa, 
por exemplo", enfatiza Crivelaro. O professor 
acrescenta que há situações, como na hora de 
quitar o pagamento de uma casa òu um carro 
ou uma situação de doença, em que o crédito 
pode ser uma opção. Mesmo assim, antes de 
optar pela antecipação do Imposto de Ren- 

da. é preciso analisar as condições de outras 
modalidades de crédito para verificar qual é a 
mais adequada. 

Crivelaro lembra que há a possibilidade de 
a declaração cair na malha fina, o que impedirá 
a liberação da restituição no prazo esperado. 
O banco cobra o dinheiro em parcela única ou 
no dia do depósito da restituição ou em data 
limite estabelecida para a cobrança. 

Além disso, como a Receita libera o dinhei- 
ro em vários lotes, quem devolver o emprésti- 
mo no primeiro lote pagará um juro menor do 
que quem receber, por exemplo, em dezembro. 

Um dos bancos que anunciaram a oferta 
desse tipo de crédito, recentemente, foi a Cai- 
xa Econômica Federal. A Caixa informou que 
a taxa mínima passou de 1,88% para 1,57% 
ao mês. A linha ficará disponível até novembro, 
com taxa máxima de 2,09% ao mês. 

De acordo com a Caixa, os interessados 
em contratar o empréstimo devem apresentar 
documento de identidade, CPF, comprovante 
de residência e recibo de entrega da declara- 

ção, no qual deve constar a conta do banco 
indicada para crédito da restituição. O emprés- 
timo pode variar de R$ 610 a R$ 20 mil. Para 
clientes que possuem conta salário, o valor 
máximo é R$ 30 mil. 

Nos últimos cinco anos, a Caixa emprestou 
aproximadamente R$ 250 milhões em créditos 
com garantia de antecipação de Imposto de 
Renda. Em 2013, a previsão é que sejam em- 
prestados R$ 80 milhões. 

Outra instituição que anunciou a reabertura 
da linha de crédito foi o Banco do Brasil, desde 
o dia 1o deste mês. A taxa mínima é 1,59% e 
a máxima, 3,05%. De acordo com o BB, a taxa 
é definida de acordo com o relacionamento do 
cliente com o banco. No BB, é possível anteci- 
par até 100% do valor do crédito a ser restituí- 
do, limitado a R$ 20 mil. 

O pagamento do crédito é feito, em parcela 
única, debitado em conta corrente na data do 
crédito da restituição pela Receita Federal, ou 
no último dia útil de fevereiro de 2014, o que 
ocorrer primeiro. 

EDUCAÇÃO mmm 

O Exame de Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) teve o pior resultado desde que 
passou a ser aplicado no formato unificado, 
em 2010. De acordo com o resultado preli- 
minar do 9o Exame de Ordem Unificado di- 
vulgado sexta-feira (22) pelo Conselho Fe- 
deral da OAB, 10,3% dos candidatos foram 
aprovados. 

Dos 114.763 candidatos que prestaram a 
prova desde a etapa inicial, 11.820 obtiveram 
êxito e vão receber a carteira de advogado. 
Isso significa que 89,7% não obtiveram nota 

suficiente. Em 2012, no exame anterior, de 
acordo com a OAB, do total de 118.217 ins- 
critos para a primeira fase, 114.763 estive- 
ram presentes e, destes, 19.134 foram apro- 
vados na prova, ou seja, 16,67%. 

De acordo com a assessoria de impren- 
sa do Conselho Federal, "historicamente o 
exame da Ordem tem apontado a qualidade 
das faculdades. O exame não foi mais difícil 
que o anterior. Isso reflete a baixa qualidade 
do ensino jurídico do país". 

Os candidatos que constam na lista ob- 

tiveram a nota mínima 6 na prova prático- 
-profissional, aplicada no dia 24 de fevereiro 
deste ano em todo o país. Os candidatos 
que desejarem interpor recurso do resulta- 
do preliminar podem fazê-lo a partir das 12h 
deste sábado (23) até as 12h do dia 26 de 
março, conforme previsto no edital. 

Nesta sexta-feira (22), OAB e Ministério 
da Educação firmaram acordo para a reali- 
zação de trabalho conjunto visando a esta- 
belecer um marco regulatório para os cur- 
sos de direito. 1 

Instituições particulares criticam suspensão de vestibular de cursos mal avaliados 

O Fórum das Entidades Representativas 
do Ensino Superior Particular divulgou nota 
que critica a suspensão de vestibulares e o 
"congelamento" da abertura de novos cursos 
de direito. As decisões são fruto de acordo 
assinado esta manhã pelo Ministério da Edu- 
cação e a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). De acordo com o fórum, as medidas 
são "paliativas e não resolvem o problema 
nem dos cursos de direito nem de qualquer 
outro". 

O setor particular de ensino superior diz 
que é favorável à oferta de cursos com qua- 
lidade e ao processo de avaliação baseado 
no Sistema Nacional de Avaliação da Edu- 
cação Superior (Sinaes) - que reúne infor- 
mações do Exame Nacional de Desempe- 
nho de Estudantes (Enade) e das avaliações 
institucionais e dos cursos para orientação 
institucional de estabelecimentos de ensino 
superior e para embasar políticas públicas. 

"Se existe algum curso que não oferece 
um padrão de qualidade adequado, o MEC 
também é responsável, tendo em vista que, 
ao liberá-lo para funcionamento, faz uma 
avaliação prévia para constatar as suas con- 
dições de funcionamento", informa a nota. 

O acordo prevê a cooperação técnica 
entre MEC e OAB na criação de grupo de 
estudos para que seja elaborada uma nova 
política regulatória para o ensino jurídico. O 
acordo tem vigência de um ano, a contar da 
data de assinatura, e poderá ser prorrogado. 

O ministro da Educação, Aloizio Merca- 
dante, anunciou que até a definição da nova 
política de regulação, o MEC não vai autori- 
zar a abertura de novos cursos de direito. Os 
cursos que apresentarem deficiências segui- 
das com base nos indicadores do índice Ge- 
ral de Cursos (IGC) e Conceito Preliminar de 
Curso (CPC) não poderão abrir novas vagas. 

Segundo a nota divulgada pelo fórum, "o 

processo de avaliação adotado pelo MEC 
é baseado em conceito preliminar que não 
condiz com a real qualidade dos cursos". 
Além disso, "com base no resultado dessa 
avaliação, não podemos afirmar se o cur- 
so tem qualidade ou não. A curva de Gaus 
utilizada pelo MEC só evidencia se o curso 
é melhor ou pior ao compará-lo com os de- 
mais". 

Conforme divulgado pelo Ministério da 
Educação, atualmente, o pais tem 1,2 mil 
cursos de direito, com 800 mil matrículas 
em todos os anos da graduação. De acor- 
do com o último censo do ensino superior, 
das 220 mil vagas autorizadas, 162 mil fo- 
ram preenchidas. Segundo a pasta, há 100 
cursos aguardando autorização para serem 
abertos. Em 2011, o MEC suspendeu cerca 
de 11 mil vagas de 136 cursos de direito que 
tiveram resultados insatisfatórios em avalia- 
ções da pasta. 
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Bem Estar 

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AJUDA A 
PREVENIR ANEMIA 

Baixo desempenho no trabalho, di- 
ficuldade de concentração, excesso de 
sono, tontura, palpitações, falta de ar, 
perda de apetite. Você se sente assim? 
Cuidado, pois você pode estar com 
anemia. 

Existem vários tipos de anemia, 
mas a mais comum é a ferropriva, ou 
seja, pela deficiência de ferro no orga- 
nismo. Ela é caracterizada pela defici- 
ência no tamanho ou no número de cé- 
lulas sangüíneas (glóbulos vermelhos) 
ou, ainda, na quantidade de hemoglo- 
bina que elas contêm, trazendo como 
conseqüência a limitação das trocas 
de oxigênio e gás carbônico entre o 
sangue e as outras células do corpo 
- o que acaba trazendo uma série de 
problemas, como os citados acima. 

Um dos testes mais comuns para 
checar a presença de anemia é verifi- 
car a parte interna no olho: se ela esti- 
ver pálida, é melhor procurar um espe- 
cialista para confirmar o diagnóstico e 
receber o tratamento adequado. 

Mas, como diz o velho ditado, é me- 
lhor prevenir do que remediar. E para 
tanto basta investir em uma dieta equi- 
librada, rica em nutrientes - especial- 
mente ferro, é claro. Existem dois tipos 
de ferro nos alimentos: o heme e o não 
heme. O primeiro é encontrado nas 
carnes, principalmente as vermelhas, e 
é absorvido de modo mais eficaz pelo 
organismo. O segundo é encontrado 
nos vegetais (verduras, leguminosas, 
cereais e frutas), porém, tem uma ab- 
sorção menor pelo organismo. 

Assim, é importante garantir a in- 
gestão da quantidade ideal de ferro 
nas refeições, consumindo especial- 
mente carne vermelha, a maior fonte 
de ferro. Feijão, beterraba e vegetais 
de folhas escuras, como brócolis, es- 
pinafre e agrião, também são ricos no 
nutriente. 

Algumas pessoas têm que ficar 
mais atentas à possibilidade de de- 
senvolver anemia. Entre elas. estão as 
mulheres com fluxo menstrual intenso, 
assim como quem tem úlcera, gastrite 
ou crises com hemorroida. Gestantes 
também precisam de cuidado especial. 
Na gravidez, mais ferro é necessário 
para a maior produção de hemoglobi- 
na. 

Vegetarianos correm o risco de de- 
senvolver anemia e, além do ferro, pre- 
cisam receber periodicamente a vita- 
mina B12, cuja deficiência pode levar a 
outro tipo de anemia, a perniciosa. "As 
fontes alimentares que fornecem a vi- 
tamina B12, obrigatoriamente, têm que 
ser as de alimentos de origem animal, 
pois essa vitamina não existe no reino 
vegetal", alerta Júlio Sérgio Marchini, 
professor de Nutrologia da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) 
da USP. 

RICOS EM FERRO 
"A dieta para prevenir anemia tem 

que conter alimentos ricos em ferro, 
como carnes, feijão, folhas verdes es- 
curas, como brócolis. Alimentos en- 
riquecidos também são importantes 
para contribuir com o consumo ade- 
quado", diz a nutricionista Márcia Regi- 
na Vítolo, professora da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA). 

Porém, se a pessoa já tem ane- 
mia, muitas vezes apenas a alimenta- 
ção não basta para repor o nutriente, 
sendo necessário complementá-lo. 
"Se uma pessoa já tem anemia, deve 
obrigatoriamente consultar um médi- 
co para descobrir a causa e fazer o 
tratamento específico. Muitas vezes 
somente a alimentação é incapaz de 
tratar a anemia, sendo necessária a 
suplementação terapêutica por dois ou 
três meses", diz Marchini. 

Ele enfatiza ainda que, mesmo com 
a suplementação, a alimentação não 
pode ser negligenciada, para que não 
ocorra mais perda de ferro. 
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ALÉM DE ARTILHEIRO 

Fred desponta como um dos lideres da Seleção 

> 

Fred comemora o gol feito no amistoso Brasil e Itália 

Marcar os gols está como prioridade 
de Fred, mas no momento em que o 
atacante passa a ser escolhido como 

um dos líderes da Seleção, a responsabilidade 
aumenta, mas não intimida o camisa 9. 

Dentro do revezamento entre capitães que 
Felipão costuma fazer, o jogador do Flumi- 
nense está cotado para envergar a braçadeira 
diante da Rússia, na segunda-feira. 

"A questão de ter esse voto de confian- 
ça do treinador não significa que tenho algo 

a mais ou saí na frente. Tenho que trabalhar 
firme e continuar fazendo o melhor para o Bra- 
sil", comentou o jogador. 

Mais experiente aos 29 anos, o jogador re- 
corda-se que já cumpriu papel de líder quando 
despontou no Cruzeiro, depois de se destacar 
pelo América-MG. "Fui capitão no Cruzeiro aos 
21 anos. Quando cheguei ao Fluminense, tam- 
bém fui capitão. Tudo aconteceu com naturali- 
dade. É o nível máximo chegar nessa situação 
na Seleção Brasileira", enalteceu. 

Suspensão de Denilson reabre 

espaço a Wellington no São Paulo 

Wellington, volante do São Paulo 

O cartão amarelo recebido na vitória so- 
bre o Bragantino foi o terceiro seguido de 
Denilson no Campeonato Paulista, o que o 
tira da partida de quarta-feira (27), contra o 
Paulista, em Jundiaí, e dá a Wellington nova 
chance como titular. 

Nenhum dos dois, no entanto, tem feito 
uma grande temporada pelo São Paulo até 
aqui. Wellington foi cobrado publicamente 
pelo técnico Ney Franco, enquanto Denilson. 
criticado por torcedores no Twitter, ofendeu 

a um deles - na semana passada, também 
anotou gol contra diante do São Bernardo. 

Incontestável no segundo semestre do 
ano passado, a dupla começa a ter a titula- 
ridade ameaçada, inclusive por meias. Como 
Maicon, que foi aproveitou suspensão de 
Wellington para entrar no time e, na quarta- 
-feira (27), irá para sua terceira partida con- 
secutiva entre os 11 iniciais. Suas atuações 
vêm rendendo elogios do treinador. 

"Muitos jogadores não têm pegada (de 
volante), mas jogam bem posicionados. O 
Maicon tem uma qualidade muito boa, sabe 
enfiar as bolas, o momento de marcar mais à 
frente. Ele jogou no mesmo nível dos outros, 
e a equipe fica mais técnica com ele em cam- 
po. Além de termos ganhado, senti confian- 
ça", disse Ney Franco. 

Para Wellington, que entrou na etapa fi- 
nal no domingo, o confronto com o Paulista é 
uma oportunidade que não pode ser jogada 
fora. "Aqui não tem titular, tem um grupo. A 
gente tem que saber disso. É claro que to- 
dos querem começar jogando, e vou procurar 
meu espaço novamente", admitiu o volante. 

O elenco são-paulino, ponteiro do Cam- 
peonato Paulista, volta aos trabalhos na ma- 
nhã desta segunda-feira (25), no CT da Barra 
Funda. 

Na torcida pela volta do Imperador, 

Tite sugere ajuda a Adriano 

Depois de trabalhar com Adriano no 
Corinthians, quando o Imperador chegou a 
marcar um gol importante na conquista do 
Campeonato Brasileiro de 2011, Tite voltou 
a falar sobre o polêmico atacante. Neste do- 
mingo, no programa Mesa Redonda, da TV 
Gazeta, o técnico disse ainda torcer pelo ex- 
-comandado. 

"Torço por ele, porque sempre vou acre- 
ditar no ser humano. Acredito também que 
ele precisa de ajuda, e em qualquer lugar 
que ele for, eu estarei torcendo", indicou o 
treinador logo após ser questionado sobre a 
possibilidade de Adriano jogar no Palmeiras. 

O auxílio para o atacante voltar a se des- 
tacar foi dado em oportunidades no Corin- 
thians, segundo o técnico. "Não foi só o Tite 
que deu chance, o Corinthians, como enti- 
dade, a comissão técnica, os colegas, todos 
fizemos de tudo para possibilitar a retomada 
do Adriano. Lastimo muito, lamento", afirmou 
o treinador do clube do Parque São Jorge. 

Após o empate com o Santos, neste do- 
mingo, por 0 x 0, o treinador Gilson Kleina 

Neymar teria contrato cnril com o 

Barcelona desde 2011, afirma jornal 

Neymar deve defender o Barcelona após a Copa do Mundo de 2014 

O craque Neymar parece ter o destino 
já traçado. De acordo com reportagem con- 
junta entre o jornal Sport, da Espanha, e o 
Estado de S. Paulo, o atacante brasileiro te- 
ria assinado, em 2011, um contrato civil com 
o Barcelona, clube que defenderia após a 
Copa do Mundo de 2014. Pelo contrato, o 
jogador se comprometeria a defender o Bar- 
celona assim que seu contrato com o Santos 
fosse encerrado, logo após o Mundial. 

De acordo com os jornais, se um dos la- 
dos desistisse da negociação, a multa seria 
de 80 milhões de euros (cerca de R$ 208 
milhões), o que impediria um dos lados de 
romper o contrato. O acordo foi assinado 
em novembro de 2011, antes da final entre 
Santos e Barcelona no Japão. O acordo foi 
feito em conjunto com o departamento jurídi- 
co do Barcelona e os advogados de Neymar, 
para não ferir as normas da Fifa, já que, sem 
a presença dos clubes, não se trata de um 
acordo esportivo, mas civil. 

De acordo com o Estado de S. Paulo, clu- 

be e jogador chegaram ao um acordo na noi- 
te de 2 de setembro de 2011, quando o diretor 
de futebol do Barcelona, Raúl Sanllehi, veio 
ao Brasil. A princípio, ficou apalavrado que o 
craque deixaria o Santos em julho de 2013, 
e que o contrato seria assinado três dias de- 
pois. No entanto, ao saber da negociação, o 
Real Madrid entrou na jogada, oferecendo 
melhores condições ao jogador. Ainda no dia 
16 daquele mês, o chefe do departamento 
médico do Real, Carlos Diez, veio a São Pau- 
lo e levou o craque para uma bateria de exa- 
mes. Quando a assinatura de contrato estava 
engatilhada, o Santos anunciou que o atleta 
ficaria no clube até a Copa de 2014. 

A culpa disso foi do Barcelona, que em 
um movimento tirou Santos e Real Madrid da 
jogada, assinando um contrato diferenciado 
com o brasileiro. Todavia, para o Santos, a 
negociação não parece das melhores, já que 
o atleta deixa o clube após o Mundial sem 
receber nada pela transferência, já que seu 
contrato chega ao fim. 

Sem vencer, Palmeiras se vê no 

caminho certo por estar invicto 

5^, 

Equipe empatou os três clássicos que disputou neste Campeonato Paulista 

Técnico Trte, no jogo do Corinthians contra o Guarani 

afirmou que o nome de Adriano agrada, já 
que o Palmeiras não apresenta um bom de- 
sempenho no setor ofensivo. Logo após a 
saída do argentino Hernán Barcos, o Impe- 
rador se ofereceu à diretoria alviverde, que 
a princípio optou por não avançar nas ne- 
gociações. A carência de gols, no entanto, 
fez com que o atacante ganhasse força nos 
bastidores. 

O Palmeiras já não tem nenhum clássi- 
co garantido em 2013 e pode completar dois 
anos sem vencer seus rivais em São Paulo 
- a última vitória ocorreu em 5 de fevereiro 
de 2012, sobre o Santos. Mas Gilson Kleina 
impõe visão otimista no elenco, e os coman- 
dados veem o fato com outra interpretação: 
nesta temporada, foram três clássicos e ne- 
nhuma derrota. 

"Isso mostra que estamos no caminho 
certo. Não foi do jeito que queríamos, mas 
não deixamos de somar. Vamos continuar 
trabalhando bastante. Já que não deu certo 
em relação a resultado, também não foi ruim", 
comentou Wesley, que, como o treinador, crê 
que o time foi bem nos clássicos deste ano. 

"O Palmeiras jogou melhor que seus ri- 
vais nos três clássicos. Para um time que 
está em processo de reconstrução, fomos 
bem", falou Kleina, vendo superioridade nos 
2x2 com o Corinthians e nos dois empates 
sem gols com São Paulo e Santos. 

O grupo se apega ao desempenho, até no 
fraco duelo desse domingo contra o Santos. 

"Conseguimos alguns arremates de fora da 
área, o Rafael fez algumas defesas. Não dei- 
xamos de atacar. Se não tivéssemos atacado 
nem chutado a gol, seria um pecado. Não foi 
como queríamos, mas também não foi ruim", 
repetiu Wesley. 

Como disputa a série B do Brasileiro, o 
Verdão só encontrará um dos três rivais nes- 
te ano se houver encontro nas fases finais 
do Campeonato Paulista, da Libertadores e 
da Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, pode 
conquistar esses três títulos sem enfrentar 
Corinthians, Santos ou São Paulo. 

"O Palmeiras pode ser campeão de tudo e 
não jogar nenhum clássico. Se for assim, pra 
mim está excelente. Insisto: não é o fim do 
mundo. Não foi como queríamos, mas sem- 
pre somamos um ponto", prosseguiu Wesley. 

No elenco, porém, há quem quer novos 
clássicos ainda no Estadual para o time pro- 
var sua força. "Temos trabalhado para dar o 
melhor. É levantar a cabeça, chegar à deci- 
são com um dos grandes e dar a volta por 
cima", projetou Maurício Ramos. 


