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Caiu no Golpe 

Í_4-Jv 

Segundo Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, a atriz informou que 
recebeu um e-mail de um amigo que mora fora do Brasil pedindo dinheiro. A atriz 
Glória Pires foi vítima de um golpe de hackers. De acordo com o delegado Gilson 
Perdigão, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, a atriz in- 
formou que recebeu um email de um amigo que mora fora do Brasil pedindo que ela 
depositasse uma quantia estipulada. O valor serviria para que ele pudesse voltar ao 
país, já que estaria sem dinheiro e sem passaporte." Glória Pires realizou o depó- 
sito. mas em seguida descobriu que o e-mail do amigo foi hackeado e que ele não 
recebeu o dinheiro. Ainda segundo o delegado, foi instaurado inquérito e foi pedida a 
quebra de sigilo de dados para apurar a autoria do estelionato. 

POPULAR 

Piada errada 
Duas únicas palavras foram o 
suficiente para atrasar a for- 
matura de uma turma inteira 
da faculdade de Cinema na 
PUC-Rio. Na cerimônia de 
juramento dos formandos, 
em janeiro deste ano, a alu- 
na responsável por ler o texto 
resolveu fazer um "adendo": a 
cada tópico lido, ela incluía a 
expressão "ou não" no final da 

frase, o que revertia totalmente o sentido da cerimônia. 
Sem serem avisados da brincadeira, os outros estudantes riram e aca- 
baram repetindo as palavras da aluna. Conclusão: a turma de 30 for- 
mandos de Cinema do período 2012.2 não fez o juramento, e por isso, 
a colação de grau foi atrasada em meses. Quem estava presidindo 
a cerimônia era o diretor do Departamento de Comunicação Social, 
professor César Romero. Segundo ele, seria possível intervir no jura- 
mento assim que a aluna descumprisse pela primeira vez a leitura do 
texto, que é padrão para todas as formaturas na PUC-Rio. 
Romero preferiu não interromper o ato, mas logo após o evento, man- 
dou um vídeo do juramento à reitoria da universidade, a fim de que se 
decidisse o que fazer com a situação inusitada. No final das contas, 
foi decidido que o juramento seria anulado, e duas novas cerimônias 
alternativas seriam marcadas, uma em março e outra em abril. 

Promoções 
Apontado como o vilão da inflação, o preço 
do tomate começou a perder força e agora 
virou alvo de guerra de promoções entre os 
supermercados. Na quarta-feira, 17, duas 
grandes redes vendiam o tomate entre R$ 
2,48 e R$ 2,50 o quilo. É uma queda de 
aproximadamente 75% em relação ao preço 
de três semanas atrás, quando o quilo do 
tomate valia R$ 10. Em 12 meses até março 
o preço do tomate subiu 122,1%, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta- 
tística, que apura a inflação oficial. É bem 
verdade que quarta-feira normalmente é um 
dia de promoções para o varejo de hortifru- 
tigranjeiros na maioria dos supermercados. 
Eles compram grandes lotes de produtos 
para fazer promoções. Mas o movimento 
de queda de preços do tomate foi consta- 
tado no atacado. Entre o dia 28 de março, 
quando a cotação atingiu o nivel mais alto, e 
a terça-feira, 17, o preço do tomate italiano 

de melhor qualidade no mercado atacadista de São Paulo (Ceagesp) 
caiu quase à metade, de R$ 7,88 para R$ 3,75. "O principal fator que 
contribuiu para a derrubada dos preços foi a atitude do consumidor, que 
reduziu as compras e substituiu o tomate pelo molho industrializado", 
afirma o economista da Ceagesp, Flávio Godas. 

Fora YBL 

JIMOVIMÍNTO 
fora 

VBL 

VENHA LUTAR 
COM A GENTE! 

UMA IUIA MIA MELHORIA DO TRANSPORTE PUBLICO DE IMPERATRIZ MA 

Criado com o intuito de sensibilizar a população imperatrizense da situa- 
ção precária do transporte público de nossa cidade, o movimento FORA 
VBL surgiu a cerca de um mês, através de estudantes da UFMA; lidera- 
dos pela universitária Brenda Hêrenio Fernandes, que cursa o terceiro 
período de jornalismo na mesma. A cada dia o movimento ganha maio- 
res proporções, vemos isto, por exemplo, através de uma rede social 
que já está alcançando cerca de 1.700 seguidores, e de um manifesto 

  público, onde cerca de 300 simpatizantes participaram do movimento. 
Dentre os benefícios que já foram alcançados através do movimento, 

podemos citar uma audiência pública realizada na câmara municipal de Imperatriz. Entrevistando Brenda Hêrenio, ela destaca que não entendeu 
como se procedeu a audiência, pois não lhe deram o direito de fala (ora se é uma audiência pública todos tem o direito à fala), e diz que se sentiu 
ofendida por um vereador, o qual relatou que os manifestantes eram vândalos e pediu a policiais que o escoltasse na saída da câmara. O próximo 
manifesto deste movimento, II APITAÇO, será realizado no dia 26/04/2013 tendo saída em frente a UFMA às cinco horas da tarde, concluindo 
está matéria compartilho com todos uma frase da líder do movimento: "Não adianta estar indignado com a situação do transporte público dentro 
de casa, temos que ir para as ruas, lutar por nossos direitos". (Willyan Róbson) 

COLUNA DO SANCHES 
Edmilson Sanches 

TAMBÉM 
ESTÃO 

É SEM COMPARAÇÃO... 
Na edição 
mais recente 
do jornal-re- 
vista francês 
"Le Monde 
Diplomatique", 
edição brasi- 
leira (está nas 
bancas), há 

diversas matérias acerca da Educação, inclu- 
sive uma que compara o ganho médio anual 
do professor brasileiro, em dólar, em relação 
a professores de outros países (OCDE). 

É, para dizer o mínimo, brutal a diferença. 

"Y asi pasan los anos". 

E assim, "Ia nave va"... 

OS PROFESSORES ENSINAM, OS POLÍTI- 
COS NÃO APRENDEM... 
Professores e demais profissionais da Educa- 
ção de Imperatriz, iguais a tantos brasileiros, 
parecem não ter mesmo mais motivos para 
acreditar em políticos. Os professores ensi- 
nam -- os políticos é que não aprendem... 
HÁ DOIS ANOS - Foi há dois anos. Era o dia 
14 de abril de 2011. A manifestação dos pro- 
fessores, aplaudindo de pé e por longo tempo 
o vereador Edmilson Sanches chamou a aten- 
ção do repórter fotográfico Antônio Pinheiro, 
especializado em coberturas políticas e do 
cotidiano da Câmara Municipal de Imperatriz, 

que escreveu um inusitado bilhete que ilustra 
este "post". Um resumo daquele histórico dia 
e a opinião de quem presenciou ou tomou 
conhecimento. 
O BILHETE E O REPÓRTER - O repórter- 
-fotográfico Antônio Pinheiro não se conteve; 
escreveu um bilhete que dizia, em letra de 
forma: "O MAIOR APLAUSO A UMA PESSOA 
DEPOIS DE USAR A TRIBUNA DA CÂMA- 
RA DE IMPERATRIZ QUE JÁ VI". Ele o fez 
chegar a mim. ainda enquanto eu mal me 
refazia da excepcional aclamação de vozes e 
estalar de mãos em palmas. Pinheiro, como 
é mais conhecido, está em um espectro 
político-ideológico oposto ao que prego e não 
teria nenhum motivo para, em um ambien- 
te político-partidário-ideoiógico como um 
parlamento, fazer testemunhos como o fez, 
verbalmente e por escrito também. Experien- 
te, tendo convivido ao longo de décadas (e 
ainda convivendo) com prefeitos e políticos 
de variada espécie e todos os "tamanhos" 
(municipais, estaduais e nacionais), Antônio 
Pinheiro também é um veterano jornalista fa- 
zendo cobertura diária das sessões e do dia a 
dia da Câmara Municipal de Imperatriz. Esses 
méritos -- no mínimo, essas experiências -- 
não se lhe pode honestamente negar. 
VEREADORES - Vereadores igualmente 
surpresos disseram-me palavras de reconhe- 
cimento e esperança. Dezenas de professo- 
res fizeram questão de, praticamente em fila, 
manifestar seu agrado e cumprimentar-me, 
com palavras de incentivo e de gratidão. 
"IDE E PREGAI" - Desde a década de 1970 

que sou convidado para falar em estabeleci- 
p.ontos de ensino de Imperatriz para alunos e 
professores, gestores, pais e outros colabora- 
dores. Em escolas infantis, de Ensino Funda- 
mental e Médio, e em Universidades também. 
N 1g tenho falado nenhuma novidade; a 
importância da Educação, do Conhecimento, 
da Cultura para o desenvolvimento, o engran- 
decimento pessoal, social, comunitário e, tam- 
bém, econômico. Mas é o modo, a crença pia, 
a valorização sagrada que empresto ao tema 
o que tem feito pessoas tornarem-se gratas 
pelo apoio ou reforço que lhes dou e às suas 
escolas, aos seus alunos... 
COMPENSAÇÃO - Se tudo e tanto que falei 
nessa caminhada, nesse esfalfar-me de- 
m: siadamente; se tudo o que disse acerca 
da Educação; se tudo que dei exemplo de 
história pessoal (sofrida, superadora); se tudo 
o quanto e muito mais não mereceram uma 
nunca esperada nem buscada compensação, 
esta veio, em dobro, em triplo, naquela 9 
horas e 25 minutos da manhã do dia 14 de 
abril do ano do Nosso Senhor Jesus Cristo de 
2011. 
EXEMPLO - A manifestação, repita-se, espon- 
tânea, intensa e prolongada dos aplausos 
de gente consciente, critica e exigente como 
o são os professores, marcou para sempre 
a minha e a memória de terceiros, além de 
trazer para os anais da Câmara Municipal de 
imperatriz, escritos e em áudio e vídeo, um 
dos mais intensos momentos de cidadania. 
Mais que darem aulas, professores são muito 
bons para darem EXEMPLO. 

CONTATOS: esanches@jupit0r.com.br • Facebook • Caixa Postal 61 - 65900-970 - Imperatriz - MA 

- AINDA SOBRE A GREVE 
O que podemos perceber é que o mo- 
vimento de greve dos profissionais de 
educação de Imperatriz tem perdido um 
pouco da sua força, não por aqueles que 
estão nas ruas lutando pelos direitos de 
todos os profissionais, mas por aque- 
les que reforçam a tirania dos diretores 
de escolas ao atender suas ordens de 
retorno para as salas de aula. Tivemos 
conhecimento de que alguns diretores 
estão indo até as casas dos professo- 
res, forçando-os a voltarem para a esco- 
la. Alguns chegam a dizer que tudo isso 
não vai dar em nada, mas o fato é que 
na próxima semana o sindicato deverá 
voltar a se reunir com o prefeito para 
tentar um novo acordo, já que a primei- 
ra proposta da prefeitura não foi aceita 
pela ciasse. O Steei já baixou dos 20% 
para 18% de reajuste salarial e. por últi- 
mo, já estão pedindo 15%. 

- E O OUVIDOR? 
Joel Costa, Ouvidor do Município, tem 
insistido em dizer que a proposta da pre- 
feitura é melhor do que a que o sindicato 
pede. Joel é um senhor letrado, faz cál- 
culos. fala bonito, apresenta dados, tudo 
para tentar convencer a população de 
que a reivindicação dos professores é 
ridícula. Às vezes, ele até consegue lu- 
dibriar pessoas com pouco conhecimen- 
to e informação, mas para aqueles que 
entendem o mínimo deste assunto, con- 
seguem perceber a tremenda enrolação 
nestas entrevistas de Joel. Trocando em 
miúdos, o município está oferecendo 
aumento salarial, calculado apenas em 
cima das horas extras trabalhadas, ou 
seja, para que os professores recebam 
mais, terão também que trabalhar mais. 
Essa é a velha troca de seis por meia 
dúzia. 

- SENTIDO DAS RUAS 
O secretário municipal de Trânsito e 
Transportes (Setran), José Ribamar 
Alves Soares, o cabo J. Ribamar, em 
resposta à solicitação feita pelo verea- 
dor Rildo de Oliveira Amaral, que pediu 
a mudança de tráfego da rua Antônio 
Antunes, para mão única, no Centro, 
próximo à Escola Militar Tiradentes e da 
agência da Caixa Econômica Federal 
(CEF), da Rua Leôncio Pires Dourado, 
no sentido rio Tocantins à BR-010Í as- 
segurou que o órgão está trabalhando 
para regulamentar o sentido de tráfego 
da via urbana em Imperatriz. Ele escla- 
receu que está sendo feito levantamento 
pelos técnicos do órgão para atender a 
solicitação do vereador José Carnei- 
ro Santos, que requereu a colocação 
de placas de identificação em todas as 
ruas e avenidas de Imperatriz, para efe- 
tivação de melhorias no que concerne à 
sinalização de trânsito e identificação de 
ruas e avenidas da cidade. J. Ribamar 
também ressaltou que realiza estudo 
de tráfego para verificar a viabilidade 
da mudança de sentido de circulação 
da rua Tamandaré, para mão única, no 
trecho compreendido entre a Avenida 
Ceará e a rua Leôncio Pires Dourado, 
no bairro Mercadinho, de acordo com a 
Indicação n0 45/2013, proposto pelo ve- 
reador Marco Aurélio da Silva. 

- DONOS DA RUA 
É inadmissível a situação que você, lei- 
tor do Correio Popular, vai poder consta- 
tar na sessão 'Qual é a Bronca?' (Pag. 
09) da edição de hoje. Grandes lojas da 
nossa cidade estão sendo acusadas de 
privatizar áreas públicas, como a calça- 
da, e transformá-las em estacionamento 
para clientes de sua loja. Essa realidade 
não tem acontecido apenas nas lojas da 
área central da cidade; algumas lojas 
localizadas às margens da BR-010 tam- 
bém estão utilizando cones e correntes 
para demarcar, como privadas, as áreas 
que são de convívio comum de qualquer 
cidadão, independente de ser cliente ou 
não da loja. Pedimos encarecidamente 
ao secretário de Trânsito, J. Ribamar, e 
à PRF (no caso da BR), que apurem os 
fatos que estão sendo denunciados aqui 
e que tomem as devidas providências. 
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►ALEGOU SOFRER AGRESSÕES 

Gerai 

Mulher confessa que atirou no marido 

/ 

■» - ... 

O tiro acertou o tórax de Jhonatan, que está fora de risco 

Antônio Pinheiro 

Foi presa na manhã de ontem (12) Elisên- 
gela Rodrigues de Sousa, de 30 anos, 
mãe de três filhos. Ela foi denunciada 

pelo próprio marido, Jhonatan dos Santos 
Sousa. Segundo o mesmo, a mulher efetuou 
um tiro contra ele na noite de quarta-feira (11), 
na rua 2, bairro Vila Vitória. A vitima foi levada 
pelo Samu até o Socorrão, onde se submeteu 
a uma cirurgia. O tiro acertou o tórax de Jho- 
natan. Ele se encontra internado, mas fora de 
risco de morte. 

Elisângela foi à sua residência, na rua 20, 
bairro Vila Vitória Os policiais, fazendo busca 
na casa, encontraram um revólver calibre 32 
com quatro projéteis intactos e um deflagrado. 
A acusada falou que a arma pertence ao mari- 
do. Segundo ela, o mesmo é usuário de drogas. 

Elisângela disse que vive com Jhonatan há 
um ano. Segunda a mulher, neste período o 
seu companheiro batia muito nela e, na noite 
de quarta-feira, ele teria a agredido na frente 
dos seus filhos. Jhonatan, depois de agredi-la, 
saiu de casa. Sabendo que o mesmo tinha a 
arma dentro da residência, ela pegou o revólver 
e saiu atrás dele. Ao encontrá-lo. efetuou um 
disparo contra o mesmo, que saiu correndo e 
pedindo socorro. 

A esposa falou ainda que Jhonatan teria 
queimado a perna de um dos filhos dela. Quan- 
do questionada se estava arrependida, Elisân- 
gela disse que nâo, e se soubesse que iria ser 
presa, teria efetuado os cinco tiros. A mesma foi 
apresentada na Delegacia do 3o Distrito Policial 
da Vila Nova, onde foi autuada em flagrante por 
tentativa de homicídio pela delegada Karoline 
Cardoso. 

Recuperada moto roubada 

de vítima estuprada 

Depois de roubada, a Bros foi vendida por R$ 1.500 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar tem recuperado um gran- 
de número de motos tomadas de assalto este 
ano, sendo que a maioria dos veículos sâo 
Bros. A última moto recuperada aconteceu na 
quarta-feira (11). Os sargentos Kadete e Bar- 
roso e o cabo Lago recuperaram no povoado 
Capemba D'água, município de João Lisboa, 
a moto Bros preta que tinha sido tomada de 
assalto em 03 de abril na BR-010. próximo ao 
Posto da Polícia Rodoviária Federal. 

A moto foi tomada de assalto por dois ele- 
mentos que estavam em outra moto. Ao darem 
voz de assalto, levaram a mulher a um ma- 

tagal e estupraram a mesma. Na época, um 
suspeito chegou a ser preso, mas, por falta de 
provas, ele foi liberado. 

Os policiais encontram a moto com uma 
terceira pessoa. Por meio desta, chegou-se ao 
primeiro, onde falou que teria recebido o veí- 
culo em sua casa de um morador de João Lis- 
boa. O mesmo teria dito ao outro para vender 
a moto por qualquer preço. A Bros foi vendida 
por R$ 1.500. A policia tentou prender a pes- 
soa que teria deixado a moto. mas nâo foi pos- 
sível porque esta teria viajado para Goiânia. 

As três pessoas foram levadas para o 
Plantão Central da Regional de Segurança, 
onde foram feitos os procedimentos legais. 

Advogado paranaense ofende 

cultura nordestina em rede social 

A Procuradoria Geral de Justiça do Ma- 
ranhão representou junto à Ordem dos Ad- 
vogados do Brasil (OAB) contra o advoga- 
do Gustavo Zanelli Ferreira, por prática de 
ofensas de caráter racial e discriminatório 
à cultura e população do Maranhão e do 
Nordeste. Também foi apresentada notícia- 
-crime junto à Procuradoria da República. 

O advogado paranaense escreveu em 

seu perfil numa rede social que "seria o pri- 
meiro a iniciar uma guerra para a devida 
separação" das regiões Norte/Nordeste X 
Sul/ Sudeste. Completou seu discurso, a 
respeito da estadia em Sâo Luís. dizendo: 
"Nâo sei se suportarei até dezembro o ca- 
lor, a grosseria dos nordestinos e essa co- 
mida horrível, mas o objetivo inicial é ficar 
até dezembro". (Imirante) 

Polícia Militar fecha boca 

de fumo em Davinópolis 

Na casa foi encontrada maconha, crack e dinheiro 

Antônio Pinheiro 

Por volta das 15h de ontem (12), o poli- 
ciamento da cidade de Davinópolis fez a pri- 
são de quatro pessoas acusadas de tráfico 
de drogas. A prisão foi realizada pelos PMs, 
cabo Ivanildo e soldado Richarad, coman- 
dados pelo sargento De Oliveira. As quatro 
pessoas presas foram Diego Melo Alves, 22 
anos; Anderson Silva Paiva, 19; Gleciane dos 
Santos Silva, namorada de Anderson; e Mi- 
chelly Thais de Jesus Uma, de 21 anos. irmã 
de Anderson. 

A prisão teve início após uma abordagem 
ao usuário de drogas Diego Melo. Com ele 
foram encontradas cinco pedras de crack. O 
mesmo falou que teria comprado a droga pelo 

valor de R$ 50 na casa de Anderson, localiza- 
da na rua Santo Antônio, no centro de Davi- 
nópolis. Os policiais foram até a casa de An- 
derson, onde o encontraram com a irmã e a 
namorada. Segundo o usuário, a namorada do 
acusado foi quem lhe vendeu as cinco pedras. 

O sargento De Oliveira falou que já tinha 
informação que na residência funcionava uma 
boca de fumo. Na casa, foram encontradas 
uma porção de maconha prensada, 13 pedras 
de crack e a quantia de R$ 256 em dinheiro, 
sendo R$ 147 em moedas e R$ 105 em cé- 
dulas. Na residência, também foram encontra- 
dos 57 CDs e DVDs. As quatro pessoas foram 
apresentadas no Plantão Central da Regional 
de Segurança, onde serão feitos os procedi- 
mentos legais. 

Caso Iron: MP dá mais 30 dias 

para conclusão de inquérito 

Joaquim Ribeiro, promotor de Justiça 

A morte do professor e artista Iron Vas- 
concelos, crime de grande repercussão em 
Imperatriz, completou dois meses no último 
dia 10. De lá pra cá, várias informações sobre 
o andamento das investigações, divulgadas 
pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, 
divergem e um novo prazo para a conclusão 
do inquérito cria mais expectativas na socie- 
dade, que cobra esclarecimentos sobre o ho- 
micídio. 

Na primeira quinzena após o assassi- 
nato. o secretário de Segurança Pública do 
Estado, Aluísio Mendes, em visita à Região 
Tocantina, disse que o caso estaria próximo 
de ser elucidado. Não demorou para a dele- 
gado que investiga o caso, Assis Ramos, se 
pronunciar sobre a dificuldade de apontar um 
mandante. Embora a linha de crime de enco- 
menda tivesse sido definida, ele alegou que 
ainda existiam pelo menos cinco suspeitos. 

Ainda no início do mês de agosto, o dele- 
gado chegou a pedir a prorrogação do prazo 
de conclusão do inquérito, pela demora nas 

perícias, mas disse que já sabia a motivação 
do crime. Quase dois meses depois, o titular 
da 6a Promotoria de Justiça, Joaquim Júnior, 
reafirmou que as investigações estavam bas- 
tante avançadas e logo o nome do suposto 
mandante seria revelado. 

Novamente, o delegado regional se re- 
portou à imprensa contrariando a versão do 
MP, de que o crime já estaria praticamente 
elucidado. Diante das últimas informações 
prestadas por Assis Ramos, o Ministério Pú- 
blico informou na tarde desta quinta-feira (12) 
que concedeu um prazo de mais 30 dias para 
a conclusão do inquérito. 

A justificativa, mais uma vez, firma-se no 
tempo necessário para a realização das dili- 
gências e resultados de laudos periciais em 
objetos relacionados à vitima, a exemplo do 
computador de Iron Vasconcelos. Pelo me- 
nos dez pessoas já prestaram depoimento e 
a Polícia Civil sustenta a afirmação de que 
existem seis suspeitos de terem mandado 
assassinar o professor. 

& 
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►CONJUNTO VITÓRIA E ADJACÊNCIAS 

i 5® 

Regularização fundiária é debatida em audiência 

Hyana Reis 

Com o objetivo de discutir soluções para 
a regularização fundiária dos bairros 
Vila Vitória, Conjunto Vitória I e II. Con- 

junto Habitar Brasil I e II e Vila Maranhão do 
Sul, foi realizada uma audiência pública nessa 
quinta-feira (12) na Câmara Municipal. Repre- 
sentantes da Defensoria Pública, Ministério 
Público, Associação de Moradores e Traba- 
lhadores do Conjunto Vitória participaram do 
debate. 

As casas destes bairros são consideradas 
ocupações ilegais, pois as terras estão em 
nome da Empresa Maranhense de Adminis- 
tração Portuária- EMAP, o que impede que os 
moradores tenham o documento de posse da 
residência. Ao todo, 6 mil famílias ocupam a 
área e esperam pela regularização de suas 
casas. 

A galeria foi ocupada por centenas de mo- 
radores do Conjunto Vitória e adjacências, 
que esperavam soluções para o problema. O 
secretário de regularização fundiária, Daniel 
Souza, apresentou uma proposta para o caso 
durante a audiência: "O objetivo desta audi- 
ência é legitimar, por meio da Câmara, um 
pedido ao Governo do Estado para doação 
desses terrenos ao município para que pos- 
samos fazer a regularização fundiária desta 
área e entregar aos moradores um documen- 
to de posse de sua casa", anunciou durante 
a audiência. 

De acordo com o defensor público Fábio 

Machado, há anos os moradores lutam pela 
regularização das terras. Alguns já foram al- 
vos de processos judiciais e despejo. A Emap 
chegou a se posicionar a favor da conces- 
são das terras mediante pagamento. Mas o 
defensor argumenta que o território deve ser 
legalizado sem que gere nenhum custo aos 
moradores. 

"A população ocupa essas terras, irregu- 
larmente aos olhos da lei, mas que surgiu da 
necessidade. São pessoas que não têm con- 
dições de pagar por este terreno. É necessário 
que haja a regularização fundiária de forma 
que não gere nenhum custo a estes morado- 
res", avaliou. 

O defensor explicou que é possível reque- 
rer a posse das terras por meio da Lei 11.977- 
2009, que dispõe sobre regularização fundiária 
de assentamentos e ocupações. A lei determi- 
na que é possível "a regularização fundiária de 
interesse social. Na área a regularizar devem 
predominar ocupações pertencentes a pesso- 
as de baixa renda". Ou seja, o governo pode 
requerer terras privadas e garantir a regulari- 
zação fundiária de ocupações gratuitamente 
para famílias que se comprove baixa renda. 

O presidente da Associação de Moradores, 
Davi Machado, afirmou durante audiência que 
aguarda a solução do problema, pois diversas 
famílias necessitam da regularização de seus 
imóvèis. "Não tem como tirar essas famílias de 
onde estão. Temos o direito de regularizar es- 
tas áreas. Nós queremos resolver conflitos e 
não criar conflitos", destacou. 

Rua Carajas começa 

a ser asfaltada 

- 

Rua Carajás, no bairro Jardim Morada do Sol, recebe imprimação asfáltica. Fotos: (Gil Carvalho) 

Os moradores da rua Carajás, no trecho 
entre a rua Euclides da Cunha eAv. Liberdade, 
no bairro Jardim Morada do Sol, comemoram 
o início dos serviços de pavimentação asfálti- 
ca realizados pela Prefeitura de Imperatriz, em 
parceria com o Governo do Maranhão. 

A obra, antigo sonho dos moradores do Jar- 
dim Morada do Sol, também recebeu serviços 
de drenagem que resolverá outra reclamação 
da comunidade do bairro. "Nós temos trabalha- 
do para resolver os problemas emergenciais 
da cidade, como é o caso da rua Carajás, mas 
estamos avançando em diversos outros seto- 
res", disse o secretário Roberto Alencar (Infra- 
estrutura). 

Ele assinala que a nova rua Carajás facilita- 
rá o acesso de veículos aos bairros Jardim São 
Luís, Vila Nova e Morada do Sol. Além do asfal- 
to novo, assim como em diversas outras vias, 
a rua receberá também a drenagem superficial 
(meio-fio e sarjeta) e sinalização. 

O motorista José Viana de Abreu, de 26 
anos, em entrevista concedida à reportagem, 
comemorou a chegada do asfalto. "Essa via 
será mais uma alternativa para o trânsito de 
nossa cidade, pois os bairros cresceram e ne- 

cessitam de mais ruas pavimentadas", defen- 
deu. 

Ele observou ainda que a pavimentação 
asfáltica da Carajás, no trecho das ruas Eucli- 
des da Cunha e Avenida Liberdade, vai melho- 
rar o acesso a outros bairros e a um shopping 
center. "Também deve acabar com o problema 
da lama e da poeira", ressaltou. 

Drenagem - Outra ação importante que 
está sendo realizada pela Prefeitura é a drena- 
gem da rua Perimetral, no Parque do Buriti. De 
acordo com o secretário, são aproximadamen- 
te 1.200 metros de drenagem profunda que 
darão maior vazão às águas da chuva. "Após 
a drenagem, esse trecho também será asfalta- 
do", destaca. 

PAC-2 - Na região da grande Vila Nova, 
a Prefeitura de Imperatriz, em parceria com o 
Governo Federal, realiza o maior conjunto de 
obras que inclui drenagem profunda, pavimen- 
tação, meios-fios, sarjetas e calçadas. "Esse 
será um dos melhores bairros da cidade com 
completa infraestrutura, melhorando substan- 
cialmente a qualidade de vida da população", 
concluiu. 

■ 
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A galeria foi ocupada por centenas de moradores do Conjunto Vitória e adjacências 

Correios de Imperatriz ainda 

não aderiram à paralisação 

Welbert Queiroz 

Nessa quinta-feira (12), ocorreu uma pa- 
ralisação parcial realizada por funcionários 
dos Correios. São quatro estados que estão 
aderindo ao movimento; São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Em 
Imperatriz, as agências não aderiram à parali- 
sação e aguardam um posicionamento de São 
Luís para caso seja necessário aderir à greve. 

"Em Imperatriz, ainda não estamos para- 
lisados. Essas questões partem em conjunto 
e ocorre, se for o caso, em todo estado. Ain- 
da não recebemos nenhuma sinalização de 
greve ou paralisação por parte do sindicato. 
Estamos realizando nossas atividades nor- 
malmente", afirmou o atendente comercial dos 
Correios de Imperatriz, Antônio Orlam. 

As reivindicações exigidas pelos funcio- 
nários dos Correios nos demais estados são 
reajuste de 10% no piso salarial da categoria, 
aumento real de 6%, reposição da inflação e a 
manutenção do atual convênio médico. 

Apesar da paralisação não ter sido defla- 
grada em Imperatriz, as agências dos Cor- 

reios trabalham em conjunto, ou seja, a para- 
lisação afetará o funcionamento em todo país. 
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalha- 
doras dos Correios e Similares de São Paulo 
(Sintect-SP) garante que a greve deve atingir, 
ao todo, sete estados. Os números apontam 
para 55 mil funcionários de braços cruzados. 
O Sintect-SP anuncia que esta estimativa é 
equivalente a 50% da categoria em todo o 
Brasil, afetando 70% do fluxo postal. 

Em nota divulgada nessa quarta-feira (11), 
os Correios divulgaram que "estão adotando 
uma série de ações preventivas para garantir 
a prestação de serviços à população em caso 
de paralisação parcial dos trabalhadores". 
"Se parte dos trabalhadores aderir à paralisa- 
ção, a ECT colocará em prática medidas do 
seu Piano de Continuidade de Negócios para 
garantir a entrega de cartas e encomendas 
e o atendimento em toda rede de agências. 
Entre as ações, estão a realização de horas 
extras, mutirões para entrega nos fins de se- 
mana, deslocamento de empregados entre as 
unidades e contratações temporárias", acres- 
centa a nota. 

Sala do Empreendedor será 

inaugurada em Buritirana 

A Prefeitura de Buritirana, através da Se- 
cretaria Municipal de Agricultura Abastecimen- 
to e Preço, vai inaugurar no próximo dia 18 a 
Sala do Empreendedor. A solenidade de inau- 
guração será realizada a partir das 9h, no pré- 
dio da prefeitura. 

A Sala do Empreendedor é um espaço 

criado pela prefeitura, em parceria com o Ser- 
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). Sua principal finalidade é 
orientar e atender os pequenos negócios locais 
em um mesmo ambiente, juntamente com ou- 
tros órgãos parceiros, de acordo com o secre- 
tário da pasta, Manoel Bala. 

COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCA! 
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Encerram hoje inscrições para concurso do INSS 

Welbert Queiroz 

Termina nesta sexta-feira (13) o prazo 
para inscrições do concurso do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). As 

inscrições devem ser realizadas apenas pelo 
site da Funrio. Nesta seleção estão sendo 
ofertadas 300 vagas para candidatos de nível 
superior de todo o país. 

Conforme divulgado no edital, as provas 
serão realizadas no dia 13 de outubro deste 
ano em 104 cidades do país. A aplicação das 
provas no Maranhão ocorrerá tanto em Impe- 
ratriz quanto em São Luís. 

A remuneração bruta inicial prevista aos 
aprovados será corresponde ao valor de R$ 
788,51, acrescida da Gratificação de Ativi- 
dade Executiva no valor de R$ 1.261,61, da 
Gratificação de Desempenho de Atividade do 

Seguro Social - GDASS, assim com a possi- 
bilidade de alcançar, na pontuação máxima, 
o valor de R$ 4.724,00 e auxílio alimentação 
no valor de R$ 373,00, totalizando R$ 7.147,12. 

A jornada de trabalho é 40 horas sema- 
nais. A taxa de inscrição pode ser paga em 
qualquer agência bancária após a geração e 
impressão do boleto, em até 3 dias corridos 
após a sua emissão. O concurso do INSS ha- 
via sido autorizado pela Portaria n0 17, de 31 
de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial 
da União, que previa abertura de 500 vagas 
no órgão. No entanto, a Portaria N0 240, de 
4 de Julho, revogou a anterior e diminuiu o 
número total de vagas a serem ofertadas no 
concurso, passando para 300. 

O editai e o link para inscrições estão dis- 
poníveis no endereço eletrônico: www.funrio. 
org.br. As provas também serão aplicadas em Imperatriz 

ECOCEMAR arrecada mais de 2 toneladas Inscrições para curso gratuito de Eletrotécnica 

de resíduos em Imperatriz e Auxiliar Administrativo terminam hoje 

Sww in- 

cursos sâo gratuitos e voltados para pessoas a partir de 16 anos (Foto: Reprodução) 

Foto: Divulgação 

O projeto ECOCEMAR, lançado pela Com- 
panhia Energética do Maranhão (CEMAR), foi 
inaugurado no dia 22 de agosto em Imperatriz 
com o objetivo de realizar troca de resíduos 
recicláveis em bônus na conta de energia. O 
projeto, que existe em São Luís desde 2011, 
em menos de um mês do seu lançamento na 
cidade, já arrecadou mais de 2 toneladas de 
resíduos. 

Esse surpreendente resultado demonstra 
a boa recepção do projeto em Imperatriz e 
evidencia o potencial que a cidade e a região 
têm em destinar seus resíduos sólidos para a 

indústria da reciclagem, o que torna o ECO- 
CEMAR pioneiro na sua iniciativa, buscando, 
ainda, trazer mudança para a cultura ecológica 
da população imperatrizense. 

Os resíduos mais arrecadados no posto, 
localizado na BR-010, em frente à sede ad- 
ministrativa da CEMAR, foram papel branco 
(1.170 mil kg), papel misto (427 kg), ferro bati- 
do (281 kg) e garrafas pet (122 kg), coletados 
por 39 unidades consumidoras (entre pessoas 
físicas e instituições de apoio ou filantrópicas) 
que fizeram a transação da troca de resíduos 
pelo desconto nas suas contas. 

Janaina Amorim 

Os interessados em cursar Eletrotécnica e 
Auxiliar Administrativo têm até hoje (13) para 
fazer as inscrições. Os cursos são gratuitos e 
estão disponíveis 20 vagas para cada modali- 
dade. As aulas de Eletrotécnica acontecem à 
tarde e têm 80 horas de duração. Para partici- 
par, o candidato deve ter mais de 16 anos e, 
pelo menos, o 7o ano do Ensino Fundamental. 

Já Auxiliar Administrativo será ministrado 
à noite, com carga horária de 160h, sendo di- 
recionado para maiores de 18 anos e com o 
Ensino Médio completo. As aulas terão início 
na próxima segunda-feira (16). 

Os interessados devem procurar o SENAI, 
na Av. Juventude, s/n0, bairro Nova Imperatriz, 
próximo ao Ginásio Barjonas Lobão - Fique- 
ninho. É necessário apresentar originais e có- 

pias do RG, CPF e da última conta de energia 
paga. A ação faz parte do Programa de Quali- 
ficação Profissional na Comunidade e possui o 
objetivo de promover capacitação profissional, 
criar oportunidades no mercado de trabalho e 
aumentar a geração de renda das famílias. 

A iniciativa é resultado de uma parceria 
entre a Companhia Energética do Maranhão 
(Cemar) com o Serviço Nacional de Aprendi- 
zagem Industrial (SENAI). Para a agente de 
Comunidade da Cemar, Francisca Cazote, 
esta é uma oportunidade para obter uma boa 
colocação no mercado. "Esta é uma excelente 
oportunidade de qualificação profissional que 
dispomos para a população. Esperamos que a 
comunidade aproveite esta chance para uma 
boa colocação no mercado", avaliou. Mais in- 
formações podem ser obtidas pelo telefone do 
Senai: 3525 3451 ou 3525 2454. 

w 

Zé Luís 

O repórter cadeirante superou limitações e lançou seu primeiro livro 

Hyana Reis 

Estar limitado a uma cadeira de rodas, resultante de uma 
paralisia infantil aos 10 anos de idade, não foi empecilho para 
José Luís Silva Costa correr atrás do seu maior sonho: cursar 
uma faculdade e publicar um livro. 

A determinação, o esforço e a dedicação fizeram com que 
Zé Luís, como é popularmente conhecido, se tomasse o primei- 
ro repórter e escritor cadeirante da Universidade Federal do Ma- 
ranhão, onde estudou até o ano passado. 

Natural da cidade de Barra do Corda, ele nasceu em 25 de 
novembro de 1975. Sua família mudou para Imperatriz em 1976. 
Aos 10 anos, contraiu paralisia infantil e, desde então, se lo- 
comove por meio de cadeira de rodas. Reside atualmente no 
assentamento Califórnia, no município de Açailândia. 

Zé Luís foi integrante da Pastoral da Juventude em Impera- 
triz na década de 90. Estudou em seminário de padres na cida- 
de de Tocantinópolis (TO). É militante do Movimento dos Traba- 
lhadores Sem Terra (MST) há mais de 10 anos. 

Amante dos livros, não se deixou abater pelas limitações 
que uma cadeira de rodas pode impor a um repórter e, em maio 
deste ano, lançou seu primeiro livro, uma reportagem literária 
que recebeu o titulo de "Terra de bravura e utopia: Vila Concei- 

ção I e M". O livro, fruto do trabalho de conclusão de curso de 
Jornalismo, na UFMA de Imperatriz, descreve passo a passo 
o contexto histórico da ocupação do primeiro assentamento da 
região, localizado a 27 km da cidade de Açailândia. 

"Na narrativa, a figura humana está no centro. Conto as lutas 
de homens e mulheres que pelejaram por uma sociedade mais 
justa, detalhando a vivência enquanto pesquisava sobre os fatos 
ocorridos", diz o autor. 

Durante o processo de produção, ele teve que superar os 
desafios de ser um repórter cadeirante, principalmente pelo des- 
locamento até a vila, que era distante, para fazer as entrevistas. 
"Como também tenho problemas para movimentar as mãos, du- 
rante a pesquisa, pedia para cada entrevistado segurar o grava- 
dor para que eu pudesse entrevistá-los", afirma. 

Nada que impedisse Zé Luís de entrevistar mais de 30 pes- 
soas e redigir 40 páginas de história, orientado pelo professor 
Alexandre Zarate Maciel. O processo de pesquisa, apuração, 
escolha dos personagens e dos capítulos levou dois anos e 
meio. O livro "Terra de Bravura e utopia", da Editora Ética, tem 
o objetivo de relatar a história e o cotidiano da Vila Conceição I 
e II, assentamento de 25 anos, por meio de uma narrativa cons- 
truída a partir de entrevistas com os seus moradores e aqueles 
que fizeram parte de sua trajetória. 

i 
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wm Farmacias de Rlantáo 

FARMASUL (RUA FREI M. PROCÓPIO, 208-BEIRA RIO) 
DROGARIA M M FARMA (RUA PETRÔNIO PORTELA, 513-BOCA DA MATA) 

DROGARIA DEUS É GRANDE (RUA DOM MARCELINO, 08-VILA NOVA) 

www.coquBIel com br^ogos 

eMZMINHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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piadas 

Mineiro Fazendo Xixi 

O mineirinho estava fazendo xixi perto de uma cerca de uma grande fazenda. Um homem 
que passava pela estrada á pé, observou o que o mineirinho falava enquanto fazia xixi; 

— Eta trem bão, sô! Nada como a gente fazê xixi no que é nosso, sô! 
O homem curioso aproximou-se do mineirinho e perguntou: 
— Boa tarde senhor, desculpe-me eu lhe perguntar mas este fazendão todo é do senhor? 
E o mineirinho respondeu: 
— Né não senhor, eu tô falando é das minhas botas. 

il 

www.coquetel. com. br/jogos 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Malhação 
Globo, 17h45 - Vânia Gil ganha o festival de música, e 
todos comemoram. Ronaldo decide investir no sonho de 
seus filhos. Ben aconselha Sidney a se esforçar para 
ser uma pessoa melhor. Sofia desmascara Giovana no 
palco para todo o colégio. Micaela fica apreensiva com 
as ordens de Flaviana para sua transformação. Giovana 
é desclassificada e Kamillah ganha o festival. Ben, Vitor. 
Anita e Pedro se preocupam com o que acontecerá com 
Giovana. Raíssa consegue reverter a expulsão de Gio- 
vana do colégio, desde que ela se comprometa a cum- 
prir suas tarefas escolares. Ronaldo fica furioso com a 
armação de Luciana para ajudar Giovana. Maura quase 
flagra Zelândia tomando sol de biquíni. Julia incentiva 
Serguei a levar um móvel para ser customizado por Ani- 
ta. Flaviana oferece dinheiro para Luciana para se con- 
sultar com a "Astra". Ronaldo reclama de sua cunhada. 
Clara e Guilherme aceitam perdoar Giovana com a con- 
dição de que ela cante a música deles. Anita confessa 
para Ben que não conseguiu contar para Vera e Ronaldo 

□ NOVELAS 

sobre o mau comportamento de Sofia. Sofia fala com 
Meg pela internet e descobre que ela era a namorada de 
Ben. Sidney revela a Anita que estragou o casamento de 
Vera e Ronaldo a mando de Sofia. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Último capítulo de Flor do Caribe. Não 
perca as emoções finais da novela! 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Lucindo diz a Damáris que descobriu 
sua farsa. Giane ouve Caio ameaçando Fabinho e fica 
furiosa. Malu descobre que Amora colocou uma escu- 
ta em seu quarto. Rosemere dá um fora em Camilinha 
para defender Xande. Silvia fica chocada com a forma 
que Érico fala sobre Verônica. Vinny aconselha Renata 
a não se iludir com Érico. Xande manda Brenda embo- 
ra do Cantai e Rosemere fica orgulhosa. Fabinho ajuda 
Giane na Acácia Amarela. Lucindo se irrita com os vizi- 
nhos por causa de Brunetty. Odila e Tio Lili acreditam na 

mudança de Fabinho. Cléo aconselha Natan a tentar re- 
conquistar Verônica. Giane ensina Fabinho a embrulhar 
um vaso de orquídea. Caio discute com Giane ao vê-la 
trabalhando com Fabinho. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Edith oferece seu dinheiro para Félix. Lei- 
la entra em estado de choque e cai da escada depois 
de ver um vestido de Nicole. Paloma e Bruno contam 
para Paulinha a verdade sobre o seu nascimento. Tha- 
les culpa Lídia pela queda de Leila. Rebeca diz a Pérsio 
que eles não podem ficar juntos. Lutero não conta para 
César onde Paloma está escondida. Valdirene perde o 
anel que ganhou de Ignácio. Ordália manda Denizard 
dar um computador para Carlito. Thales fica arrasado 
com o diagnóstico de Leila. César se incomoda com a 
presença de Niko e pede para conversar com Eron. Bru- 
no avisa a Paloma que conversou com Rafael. Alejandra 
passa mal ao chegar ao Brasil e pede que Ninho a leve 
para o hospital. 

^HCDFRCDSCZCDF^CD 
T Aries 21-03/19-04 
Ainda que se sinta segura de suas metas, a quadra- 
tura de Lua e Mercúrio indica que é preciso cuidado 
e planejamento em relação aos seus objetivos. Não 
saia passando por cima dos interesses alheios, sai- 
ba respeitá-los! 

b Touro 20-04/20-05 
Seu olhar pessimista pode lhe deixar mentalmen- 
te esgotada. Lua e Mercúrio formam quadratura e 
alertam que isso tende a deixar você cega para as 
soluções, portanto, seja mais objetiva e mantenha 
seu foco em mente! 

IlGemeos 21-05/21-06 
Desejos conflitantes podem afetar suas amizades, 
pois Lua e Mercúrio estabelecem aspectos tensos 
hoje. Será preciso que você aprenda a lidar com as 
fraquezas alheias, melhorando suas atitudes intole- 
rantes. Flexibilize! 

ÕS Câncer 22-06/22-07 
Suas decisões sâo prejudicadas por contradições 
internas. Lua e Mercúrio tensionados alertam que 
você tende a alternar entre atitudes centralizadoras 
e omissas, se sobrecarregando de atividades. Saiba 
priorizar! 

•íl Leão 23-07 / 22-08 
Sua maneira incisiva de defender idéias pode bater 
de frente com as pessoas a sua volta, especialmen- 
te no trabalho. A quadratura Lua-Mercúrio lhe acon- 
selha a zelar pelas parcerias, portanto, pense bem 
antes de se expor! 

119 Virgem 23-08/22-09 
Harmonize suas emoções antes de demonstrá-las 
em seu meio social, pois Lua e Mercúrio se tencio- 
nam no circuito hoje. Prefira ficar mais recolhida, 
pois suas atitudes tendem a transparecer suas inse- 
guranças emocionais! 

íQ Libra 23-09/22-10 
Seu humor fica mais instável com a tensão de Lua 
e Mercúrio, e isso pode acabar afetando sua vida 
familiar e as relações mais próximas. Procure traba- 
lhar melhor os acordos e evite bater de frente com 
as pessoas! 

Escorpião 23-10/21-11 
Fica difícil chegar a consensos em suas relações 
de trabalho, pois sua comunicação está prejudicada 
neste momento em que Lua e Mercúrio se tencio- 
nam. Mesmo que seja de maneira forçada, mostre- 
-se mais aberta a novas idéias! 

S Sagitário 22-11 / 21-12 
A tensão Lua-Mercúrio alerta que sua capacidade de 
avaliar o que é necessário ou supérfluo está preju- 
dicada, e será preciso ter atenção aos gastos, pois 
você tende a se deixar levar pelas diversas ofertas 
de diversão! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Seus questionamentos internos afetam sua capa- 
cidade racional, pois a Lua passa por seu signo e 
forma quadratura com Mercúrio. Problemas emocio- 
nais podem prejudicar suas decisões, cuidado. Man- 
tenha a mente ocupada! 

^Aquário 20-01/18-02 
Você está sujeita a transbordamentos emocionais, 
neste dia em que a Lua passa por sua área de crise 
e forma quadratura com Mercúrio. Evite se expor, 
prefira ficar recolhida para acalmar a mente e as 
emoções. Preserve-se! 

K Peixes 19-02/20-03 
Ao se tencionarem. Lua e Mercúrio trazem à tona 
atritos de cunho ideológico, e ressalta suas atitudes 
impositivas. Evite problemas em suas relações, pre- 
ferindo ficar mais afastada e buscando atividades 
mais solitárias! 
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"No ano passado, ficou foi interditado. A rua virou uma lagoa. Os vizinhos se juntaram e colocaram barro e 
entulho para arrumar. Depois foi que eles [prefeitura! vieram e piçarraram", lembra a dona de casa Luzia Santos. 

s 

A voz da comunidade 

Moradores da rua Projetada reclamam da 

falta de asfalto, drenagem e rede de esgoto 

u Era uma rua muito engraçada, não tinha 
asfalto, não tinha nada". Se Vinícius de 
Moraes tivesse andado pela rua Projeta, 

na Vila Redenção II, talvez fosse essa a des- 
crição do poeta. A via liga a Avenida Pedro 
Neiva de Santana à rua Hermes da Fonseca, 
e nela é localizada a lateral da escola Jonas 
Ribeiro, onde funcionava o Colégio Militar Ti- 
radentes. 

O lixo e o esgoto se acumulam próximo 
ao muro da instituição de ensino. "É horrível, 
faz muitos anos que essa água escorre por 
aqui. Prejudica os alunos e quem mora aqui", 
conta a dona de casa Izamar Monteiro. En- 
quanto conversávamos, passou um carro na 
água suja. e a dona de casa assinala: "Daqui 
a pouco, sobe o mau cheiro". Izamar mal ter- 
mina de falar e nossa conversa tem que ser 
interrompida por causa do odor. 

Alguns moradores compraram manilhas 
para que a água suja não ficasse a céu aber- 
to A dona de casa Luzia Santos gastou mais 
de R$ 100 para canalizar o esgoto em frente 
à sua residência e, assim, ter a casa mais 
limpa. "Toda vez que meus filhos chegavam 

da faculdade e colocavam as motos dentro 
de casa, sujava tudo. O piso já estava até en- 
cardido", relata. 

Ela diz morar no local há 15 anos e conta 
que agora a situação até já melhorou. "Agora, 
já está é bom. Nós arrumamos, colocamos 
cano, cavamos valas. Antigamente, o esgoto 
era no meio da rua", disse. Luzia Santos lem- 
bra o sufoco no ano de 2012 durante o perío- 
do chuvoso. "No ano passado, ficou foi inter- 
ditado. A rua virou uma lagoa. Os vizinhos se 
juntaram e colocaram barro e entulho para 
arrumar. Depois foi que eles [prefeitura] vie- 
ram e piçarraram", lembra. 

Ter a rua com asfalto, esgoto e drenagem 
é um sonho da dona de casa. "Mas eles só 
prometem, nunca fazem", acrescenta. Ela 
questiona ainda a qualidade de obras realiza- 
das nas proximidades. "Na Hermes da Fon- 
seca, eles colocaram o asfalto, mas tem uma 
parte [na altura da uma ponte sobre o riacho 
Bacuri] que não tem nem mais sinal". 

Tentamos contato com o secretário Muni- 
cipal de Infraestrutura, Roberto Alencar, mas 
ele não atendeu ao telefone. 
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Água suja escorre a céu aberto Dona de casa conta que situação Já foi pior 

Wm DIREITOS DO CONSUMIDOR £ 

Faculdade e estudante sào condenados por agressão ocorrida durante trote 

A 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo condenou a Escola Superior de Propaganda 
e Marketing e um aluno a pagarem, solidariamente, indeni- 
zação de R$ 40 mil por danos morais a outro estudante, em 
razão de agressão ocorrida durante trote acadêmico. 

Os fatos ocorreram entre dois calouros. Um deles fez 
uma brincadeira com arma de água. O outro reagiu com 
agressividade, desferiu socos que causaram fratura nasal e 
problema nos dentes da vítima, que precisou ser submetida 
à intervenção cirúrgica. 

O relator do recurso, desembargador Carlos Abrão, afir- 
mou que o estabelecimento de ensino não pode se eximir 
da culpa, porque providenciou o fechamento de via pública 
onde acontecia o trote, monitorava a área com câmeras de 
segurança e tinha agentes espalhados pelo local. "Tentar 
afastar a sua culpa e dizer que tudo ocorreu na via pública 
seria o mesmo que lavar as mãos", afirmou o magistrado. 

Quanto à conduta do aluno, conhecedor de artes mar- 
ciais, o relator asseverou que "o agressor não estava em 
luta ou combate para ter nocauteado seu colega, ingressan- 

te na faculdade, tendo reação inesperada, extremamente 
despropositada, acarretando na vítima danos e seqüelas, 
tanto que realizou transação na esfera criminal". 

"A fixação da quantia de R$ 40 mil é justa e adequada 
para se permitir uma reflexão e conscientização dos cor- 
responsáveis para que o trote violento seja definitivamente 
banido de qualquer faculdade ou universidade", destacou 
Carlos Abrão. 

Participaram da turma julgadora os desembargadores 
Thiago de Siqueira e Melo Colombi. A votação foi unânime. 

19/"- 
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►VIVA DESENVOLVIMENTO URBANO 

Beeal 

Programa leva melhorias para municípios 

//y 

Secretário Hlldo Rocha com o prefeito Juran Carvalho e o deputado Antônio Pereira 

Com a proposta de melhorar a infra- 
estrutura das cidades maranhenses 
através de investimentos nas áreas de 

saneamento ambiental, asfaltamento de vias 
urbanas e rurais, o Programa Viva Desenvol- 
vimento Urbano, executado pela Secretaria 
de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano (Secid), já firmou parcerias institu- 
cionais com 40 municípios. Na terça-feira 
(11), foram assinados mais três convênios, 
que irão beneficiar os municípios de Pinhei- 
ro, Sitio Novo e Presidente Dutra, onde serão 
investidos recursos de aproximadamente R$ 
3.550.000,00. 

Participaram do ato; o secretário das Cida- 
des e Desenvolvimento Urbano, Hildo Rocha; 
os prefeitos Filuca Mendes (Pinheiro), João 
Carvalho dos Reis (Sitio Novo) e Juran Carva- 
lho de Sousa (Presidente Dutra). A solenidade 
foi prestigiada pelos deputados estaduais Cé- 
sar Pires, Antônio Pereira e Léo Cunha. 

Segundo o secretário Hildo Rocha, o Viva 
Desenvolvimento Urbano foi implementado 
por determinação da governadora Roseana 
Sarney com a proposta de garantir aos mu- 

nicípios maranhenses recursos para traba- 
lharem ações com foco no plano diretor e nas 
prioridades do Ministério das Cidades, que 
são saneamento, habitação, mobilidade e pla- 
nejamento urbano dos estados e municípios. 

"O Viva Desenvolvimento representa um 
avanço no ordenamento e sustentabilidade 
do crescimento das cidades. O planejamento 
e as políticas urbanas são condições funda- 
mentais para o desenvolvimento do estado", 
declarou Hildo Rocha. 

Os prefeitos dos três novos municípios 
conveniados falaram sobre a importância 
das parcerias firmadas. "Muitas ruas da nos- 
sa cidade estão precisando de cuidados. 
Com os recursos oriundos dessa parceria, 
iremos asfaltar diversas vias e construir uma 
praça e, com isso, iremos melhorar o aspecto 
urbano de Presidente Dutra", declarou Juran 
Carvalho. 

"Vamos asfaltar as principais vias urbanas 
e rurais da nossa cidade, melhorar o acesso 
das pessoas e trabalhar para promover a qua- 
lidade de vida da população de Sítio Novo", 
declarou o prefeito João Carvalho dos Reis. 
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Seduc e Fundação Banco do Brasil realizam a 

entrega de kits do Projeto Memória 

A Secretaria de Estado de Educação (Se- 
duc), em parceria com a Fundação Banco do 
Brasil, realizou nessa quinta-feira (12) na Ul 
Professor Nascimento de Moraes a entrega de 
86 kits pedagógicos do Projeto Memória 2013 
a gestores de escolas da rede estadual, vincu- 
ladas à Unidade Regional de Educação de São 
Luís (URE-SLZ). 

Estiveram presentes na solenidade: o se- 
cretário de educação, Pedro Fernandes; a se- 
cretária-adjunta de ensino, Leuzinete Pereira; o 
gestor da URE São Luís, Francisco Saraiva; o 
gestor da Ul Professor Nascimento de Moraes, 
Francisco Pimentel; o gerente de setor público 
do Banco do Brasil, Carlos Henrique Jogaibe; 
a gestora de ações sociais da Fundação Ban- 
co do Brasil, Rosângela Brinco; a assessora do 
projeto, Inês Marques; além de gestores das es- 
colas contempladas, alunos e professores da Ul 
Professor Nascimento de Moraes. 

O projeto teve inicio em 1997, pela Funda- 
ção Banco do Brasil, e neste ano homenageia 
o poeta Carlos Drummond de Andrade, benefi- 
ciando cerca de 18 mil escolas públicas de todo 
o Brasil por meio da entrega dos materiais pe- 
dagógicos e dos circuitos culturais que incluem 
exposições temáticas sobre vida e obra de per- 
sonalidades brasileiras. 

O secretário Pedro Fernandes abriu o even- 
to, destacando a relevância social de parcerias 
como a realizada com a Fundação Banco do 
Brasil. "A educação é direito de todos, dever do 
Estado e da família, e deve ser um compromis- 

so de toda a sociedade. Hoje é um dos momen- 
tos em que esse compromisso social se mate- 
rializa por meio da ação da Fundação Banco do 
Brasil", afirmou. 

De acordo com o gerente do Setor Público 
do Banco do Brasil, Carlos Henrique Jogaibe, 
toda a produção recebe incentivo Federal. Ele 
ressaltou a importância da parceria com a Se- 
duc no sentido de proporcionar melhores ca- 
minhos para a educação no que diz respeito à 
literatura. "É uma grande alegria poder contri- 
buir com a realização de uma ação que possa 
beneficiar os jovens do Maranhão. A Fundação 
Banco do Brasil enxerga essas ações com bas- 
tante carinho", salientou. 

A assessora do projeto, Inês marques, ex- 
plicou que os 16 painéis expostos atualmente 
na Ul Nascimento de Moraes farão percurso 
por todas as escolas que receberam o kit. "É 
uma forma de incentivar os alunos a conhecer 
mais profundamente a magnífica obra de Drum- 
mond", disse. 

O kit intitulado "Carlos Drummond de An- 
drade - Testemunho da experiência humana" é 
composto por um almanaque histórico, guia de 
orientação pedagógica ao professor, um cartaz 
e um DVD com todas as peças que compõem o 
projeto, e faz parte de uma exposição itinerante, 
que percorre cerca de 800 municípios de norte 
a sul do Brasil. 

Ao final do evento, alunos do Ul Mônica Valle 
recitaram o poema "José" e depois fizeram uma 
apresentação da versão musical do poema. 

Eventos apoiados pela Fapema movimentam 

comunidade científica no Maranhão 

Com o objetivo de disseminar o conheci- 
mento cientifico e contribuir para o fortaleci- 
mento da ciência e tecnologia no Maranhão, a 
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desen- 
volvimento Científico e Tecnológico do Mara- 
nhão (Fapema) tem contribuído com iniciativas 
que estimulam a produção científica local. 

Além de promover a realização de inúme- 
ras pesquisas científicas nas mais diversas 
áreas do conhecimento, a Fapema tem apoia- 
do eventos de cunho cientifico dentro e fora do 
estado. Com o incentivo do edital de Apoio à 
Realização de Eventos Científicos (Arec), pro- 
fessores, pesquisadores, alunos e empresários 
têm tido a oportunidade de promover eventos 
científicos que proporcionem o aumento do 
conhecimento e a troca de experiências que 
trarão inovação e desenvolvimento ao estado. 

O principal objetivo do edital Arec é apoiar a 
realização de eventos científicos, tecnológicos 
e/ou de inovação no Maranhão, incluindo con- 
gressos, seminários, workshops e similares, 
seja de âmbito internacional, nacional, regional 
ou local. Neste ano, cerca de 50 propostas fo- 
ram contempladas pelo edital. 

Eventos 
Um dos eventos apoiados pela Fapema é 

o II Seminário do Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Socioespacial e Regional 
(PPDSR) do Maranhão, que acontecerá entre 
os dias 16 e 19 de setembro. O seminário tem 
como objetivo integrar professores, alunos e 
pesquisadores de diversas áreas do conheci- 

mento que estejam ligados ao PPDSR. 
O PPDSR, sediado na Universidade Fede- 

ral do Maranhão (Uema), criado em 2010, reú- 
ne pesquisadores dos Departamentos de Ciên- 
cias Sociais, História e Geografia, Arquitetura 
e Urbanismo, e Química e Biologia. A progra- 
mação do evento contará com a apresentação 
de mesas-redondas, conferência e lançamento 
de livros. 

Acontecerá, também, na terça-feira (17), 
o II Techday Labcom - Encontros em Comuni- 
cação e Tecnologia. Nesta 2o edição, o evento 
terá Redes Sociais como tema. Diante desta 
temática, o objetivo é fomentar o diálogo e a 
produção de conhecimento sobre as relações 
entre tecnologia e comunicação. O II Techday 
acontecerá no Auditório Central da Universida- 
de Federal do Maranhão (Ufma), a partir das 
9h. 

Outro evento apoiado pela Fapema é o I 
Encontro da Rede Maranhense de Pesquisa 
em Mídia (Remar). O evento é direcionado 
para professores, pesquisadores, estudantes 
e profissionais da área da comunicação que 
estejam interessados pela história da mídia. O 
objetivo principal é preservar a memória da mí- 
dia no Maranhão. 

A programação conterá a apresentação de 
trabalhos acadêmicos, lançamento de livros, 
depoimentos de profissionais da mídia local 
e minicursos. O encontro acontecerá entre os 
dias 25 e 27. A abertura, no dia 25. será no au- 
ditório da Faculdade Estácio (FAC São Luís), 
no Canto da Fabril, às 19h. 

COMUNICADO 

Real Madeiras do Maranhão Ltda-ME, CNPJ N0 02.138.797/0001-13 Torna Público que 
está requerendo junto a SEMA- Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
a Renovação da L.O. - Licença de Operação para atividade de Serraria com desdobramento 
de Madeira conforme processo n0 196203/2013, situada à Rua Industrial n0 408 - Coqueiral - 
Itinga do Maranhão - MA CEP: 65.939-000. 

COMUNICADO 

MADEIREIRA MADIL LTDA-ME, CNPJ N0 10.350.478/0001-03, Torna Público que está 
requerendo junto a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais a Re- 
novação da L.O. - Licença de Operação para atividade de Serraria com Desdobramento de 
Madeira, conforme processo n0 196196/2013, situada à Av. Presidente Medice n0 275 - Setor 
Industrial - Itinga do Maranhão - MA CEP; 65.939-000. 
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Pelrobras diz que país voltará a ser autossuf iciente em petróleo 

A Petrobras informou quinta-feira (18) 
que, a partir do ano que vem, a produção 
de petróleo no Brasil voltará a atingir a au- 
tossuficiência volumétrica, ou seja, volumes 
iguais de petróleo produzido e de derivados 
consumidos, contando a produção da estatal, 
de seus parceiros e de outras empresas pro- 
dutoras. 

Segundo a empresa, a autossuficiência 

em petróleo tinha sido atingida em 2006, mas, 
entre 2007 e 2012, a demanda por derivados 
cresceu 4,9%, enquanto a produção aumen- 
tou 3,4%. 

A curva de produção da Petrobras no Bra- 
sil apresentará crescimento contínuo até atin- 
gir a meta estabelecida pelo Plano de Negó- 
cios e Gestão 2013-2017, que é 2,5 milhões 
de barris por dia em 2016, 2,75 milhões em 

2017 e 4,2 milhões em 2020. 
Em 2020, a Petrobras estima que terá 

capacidade de refinar 3,6 milhões de barris 
por dia, enquanto o consumo deverá ficar em 
tomo de 3,4 milhões de barris diários. "A pro- 
dução brasileira de petróleo passará, então, 
a superar a produção de derivados, o que 
também dará ao pais a autossuficiência em 
derivados", afirma a empresa, em nota. 

Brasil deve recuperar posto de 6a maior economia em 2013 

Depois de ultrapassar o Reino Unido e se 
tornar a sexta maior economia do mundo em 
2011, o Brasil voltou à sétima posição no ano 
passado. Segundo dados do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), o Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil ficou em US$ 2,396 trilhões em 
2012 - US$ 44,5 bilhões abaixo dos US$ 2,44 
trilhões do Reino Unido. 

Apesar do crescimento de apenas 0,9% do 
PIB brasileiro em 2012, é o câmbio que expli- 
ca a perda de posição. Isso porque o PIB do 
Reino Unido cresceu ainda menos: 0,2%. Ou 
seja, a diferença veio na conversão das moe- 
das dos países para o dólar, que se valorizou 
mais de 9% frente ao real no ano passado. 

Mas depois da queda, o FMI prevê recu- 
peração. Este ano, o Brasil deve voltar à 6a 

posição entre as maiores economias globais, 

superando, novamente, o Reino Unido, ainda 
que por pouco: a projeção é que o PIB bra- 
sileiro fique em US$ 2,456 trilhões - US$ 34 
bilhões a mais que o do Reino Unido, com US$ 
2,423 trilhões. 

E até 2018, último ano das projeções do 
fundo, o Brasil não deve voltar a perder po- 
sição entre as maiores economias. Ao contrá- 
rio, deve ganhar. A previsão é que. em 2016, 
o Brasil chegue à 5a posição no ranking dos 
maiores PIBs, ultrapassando a França. 

A distância até a Alemanha, a quarta maior 
economia mundial, também deve diminuir, 
chegando a US$ 568 bilhões em 2018. Mas as 
duas primeiras posições ainda estarão longe: 
o PIB chinês deve eqüivaler, em 2018, a mais 
de quatro vezes o brasileiro, enquanto o dos 
Estados Unidos deve ser 6.6 vezes o do Brasil. 

RANKINO DAS MAIORES ECONOMIA* MUNDIAIS 
(RIB NOMINAL) 
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Inscrições para o Prêmio Jovem Cientista começam dia 6 de maio 

Jovens cientistas começam a ser convoca- 
dos em todo o país para o Prêmio Jovem Cientis- 
ta, premiação organizada pelo Conselho Nacio- 
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) em parceria com Fundação Roberto Ma- 
rinho, Gerdau e General Eletric. O prêmio tem 
objetivo de promover a reflexão e a pesquisa, 
revelar talentos e investir em estudantes e jovens 
pesquisadores que procuram inovar na solução 
de desafios brasileiros. 

As inscrições poderão ser feitas de 6 de maio 
ao dia 30 de agosto pelo site dó Prêmio Jovem 
Cientista. Para participar é preciso ter menos de 
40 anos e estar ligado a instituição de ensino. As 
categorias são estudantes de ensino médio - que 
inclui estudantes de ensino técnico e profissiona- 
lizante -, estudantes de ensino superior e mestre 
doutor. 

Haverá prêmio de mérito científico para a 
instituição de ensino médio e para a de ensino 
superior que apresentarem o maior número de 
inscrições de trabalhos com mérito cientifico. 
Será premiado também um pesquisador doutor 
que tenha dedicado a carreira ao tema abordado 
pelo prêmio. O deste ano é Água: Desafios da 
Sociedade. 

Antes da abertura das inscrições, uma equi- 
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pe começou, esta semana, a percorrer cidades 
brasileiras para divulgar a premiação para secre- 
tarias de Educação e escolas de ensino médio. 
Hoje (18), as visitas foram feitas em Brasília. uO 
prêmio incentiva a pesquisa e é importante para 
que tenhamos jovens que se motivem a traba- 
lhar com inovação, o que não é muito incentivado 
nas escolas", diz Marlise Levorsse de Almeida, 
uma das donas de escola visitada esta manhã. A 
proposta foi apresentada aos professores e deve 
chegar na semana que vem às salas de aula. 

Os professores, na etapa, ocupam um papel 
importante, explica a gerente de Meio Ambiente 
da Fundação Roberto Marinho, Andréa Margit. 
"São eles que vão acompanhar e orientar os pro- 
jetos". Por isso, é oferecido a esses profissionais 
um kit que contém um caderno conteúdo, com 
sugestões de planos de aula e fichas de exercí- 
cios para serem desenvolvidos pelos estudantes. 

Além das visitas, em maio, ocorrerão oficinas 
para estudantes do ensino médio para que te- 
nham contato com o método científico, que será 
empregado nos projetos. Elas terão a duração 
de quatro horas e serão feitas em dez capitais: 
Belém, Campo Grande, Curitiba, Manaus, Por- 
to Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São 
Paulo e Brasília. As inscrições para as oficinas 
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podem ser feitas a partir da semana que vem, 
também pelo portal do prêmio. 

Os prêmios vão de R$ 15 mil a R$ 30 mil para 
a categoria de mestre e doutor e de R$ 10 mil a 
R$ 15 mil para nível superior. No ensino médio, 
os três primeiros lugares recebem laptops. As 
instituições premiadas recebem R$ 35 mil cada e 
o pesquisador doutor premiado recebe R$ 20 mil. 
Os vencedores também são contemplados com 
bolsas de estudo do CNPq, além da publicação 
dos trabalhos. As empresas parceiras, Gerdau e 
General Eletric, oferecerão visitas aos laborató- 
rios globais de pesquisa. 

A estudante Ana Gabriela Person foi a ven- 
cedora do prêmio em 2011 na categoria de estu- 
dante de ensino médio. Ela foi incentivada pela 
professora a inscrever o projeto que desenvolvia 
na instituição de ensino técnico onde estudava. 
Ana Gariela propôs a utilização de materiais or- 
gânicos para armazenar e transportar mudas de 
plantas no lugar dos saquinhos pretos de polieti- 
leno usados atualmente. 

"O prêmio foi importante para que eu pudes- 
se divulgar o meu trabalho. Cheguei a apresentá- 
-lo em mais duas feiras de ciência de nível nacio- 
nal e ele foi muito bem aceito. Ganhei mais uma 
premiação pelo projeto", diz. 

Alunos de escolas publicas vao fazer musica com instrumentos recicláveis 

Com imaginação e talento, tubos de PVC 
viram uma harpa, caixas de madeiras revesti- 
das com fita adesiva fazem o som de um ins- 
trumento de percussão, pedaços de bambu, 
vassoura, latas e uma colher se transformam 
em um afinado violino. Todo ruído é um som 
importante para compor a orquestra onde os 
músicos são crianças de escolas públicas e os 
instrumentos são feitos 100% de material re- 
ciclável. 

Quatro mil alunos do ensino fundamental 
de 101 escolas públicas do Brasil vão parti- 
cipar do projeto "Reciclar é show" que prevê 
ensinar música e a importância da reciclagem 
ao mesmo tempo. As escolas participantes não 
contam com nenhum projeto sobre música na 
grade curricular e foram escolhidas a partir de 
reuniões com as secretarias de educação de 
dez cidades. 

Entre maio e agosto, os estudantes vão 
atuar em oficinas para aprender a confeccio- 
nar e manusear os instrumentos, além de ter 
noções básicas de regência, arranjo e leitura 
musical. O projeto é realizado pela Tang, com 

ajuda de parceiros, e foi apresentado em São 
Paulo nesta quarta-feira (17). 

"É difícil um material que não pode ser 
aproveitado para a construção de um instru- 
mento, a não ser que seja orgânico e estrague. 
Tudo pode virar um recurso para descobrir 
novos timbres", diz o músico e artista plástico 
Fernando Sardo, que vai coordenar a equipe 
de profissionais responsável pelas oficinas nas 
escolas. Sardo confecciona instrumentos com 
recicláveis há mais de 30 anos. começou como 
brincadeira e pela curiosidade em identificar a 
diversidade de sons em matérias-primas orgâ- 
nicas, como cabaça e argila. Depois, aliou á 
atividade a questão ecológica, e a transformou 
em profissão. "Até deixei de tocar com os ins- 
trumentos tradicionais." 

Além das atividades musicais, os alunos 
participantes do programa também serão in- 
centivados a arrecadar embalagens laminadas, 
como de sucos em pó, barras de cereais, so- 
pas, entre outros, que serão reciclados e trans- 
formados em resina plástica. Esta matéria-pri- 
ma será utilizada na produção de cerca de 40 

mil flautas que serão utilizadas pelos alunos. 

REGÊNCIA DE JOÃO CARLOS MARTINS 
Após as atividades, cada escola terá de 

gravar um vídeo mostrando as habilidades ad- 
quiridas nas oficinas. Cinco serão selecionados 
e receberão R$ 15 mil para serem usados na 
criação de uma sala de música nas escolas. 
Depois, estes ainda seguirão para uma vota- 
ção pública pelo site www.esquadraoverde- 
tang.com.br. Os alunos da escola do vídeo 
campeão vão participar de um show no Audi- 
tório Ibirapuera, em São Paulo, sob regência 
do maestro João Carlos Martins, como encer- 
ramento do programa. 

Para o maestro de 72 anos que já se 
apresentou em várias partes do mundo, esta 
será uma experiência marcante. "Nesses oito, 
anos regi cerca de 1.000 concertos, mas no 
momento que eu me deparar com uma or- 
questra profissional ao lado de crianças com 
instrumentos feitos de recicláveis, garotos que 
encontraram na música o seu destino, vai ser 
muito especial." 
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Bem Estar 

TRATAMENTO DO HIV 
APROXIMA EXPECTATIVA 

DE VIDA DE PACIENTES À DA 
POPULAÇÃO EM GERAL 

Iniciar o tratamento com an- 
tirretrovirais em caso de resulta- 
do positivo para o vírus HIV é a 
melhor estratégia para levar uma 
vida o mais próximo do normal 
possível. Além disso, o tratamen- 
to correto também aumenta a ex- 
pectativa de vida dos pacientes, 
tornando-a similar ao de pessoas 
não infectadas. Isso é o que mos- 
tra um estudo publicado no dia 
09 desse mês no periódico PLOS 
Medicine. A pesquisa foi conduzi- 
da por um especialista da Univer- 
sity of Cape Town, na África do 
Sul. 

As conclusões vieram após 
a análise de dados de seis pro- 
gramas de tratamento do HIV no 
país entre 2001 e 2010. Também 
foram consultados os estudos 
mais recentes sobre a expectati- 
va de vida da população na África 
do Sul. Segundo a pesquisa, o fa- 
tor determinante mais significati- 
vo para a expectativa de vida de 
pacientes que começam a terapia 
antirretroviral é a idade com que 
o tratamento é iniciado. 

Os resultados mostraram, en- 
tão, que, entre o público mascu- 
lino, o tratamento pode aumen- 
tar a expectativa de vida de 10 a 
27 anos de vida em comparação 
com quem não toma nenhum me- 
dicamento. Já entre as mulheres, 
o ganho foi entre 14 e 36 anos. 
Em ambos os casos, o aumento 
da vida foi constatado entre indi- 
víduos que começaram a terapia 
aos 60 ou aos 20 anos de idade. 

Os especialistas descobriram 
ainda que, além da idade, os ní- 
veis de CD4, células do sistema 
imunológico, no sangue são peça 
fundamental para o aumento da 
expectativa de vida dos pacien- 
tes com o vírus. Apresentar con- 
tagem de células CD4 abaixo de 
200 por microlitro de sangue é um 
dos primeiros indícios do desen- 
volvimento da aids. Quem iniciou 
o tratamento antes disso, entre- 
tanto, mostrou ser possível atingir 
entre 70 e 86% da expectativa de 
vida observada na população em 
geral. Isso não significa que tera- 
pias de controle devam ser igno- 
radas caso as taxas de CD4 es- 
tejam abaixo dessa faixa. Neste 
caso, a expectativa de vida pode 
aumentar entre 48 e 61% com o 
tratamento correto. 

TRATAMENTO DO HIV NO 
BRASIL 

Portadores do HIV contam 
com tratamento gratuito ofereci- 
do pelo Governo. Assim, após o 
resultado positivo do exame, o 
paciente poderá recorrer ao Sis- 
tema Único de Saúde (SUS) para 
uso da ampla rede de serviços 
oferecida. Vale lembrar que o 
Brasil distribui cerca de 15 medi- 
camentos antirretrovirais na rede 
pública de saúde. 

Para obter bons resultados, 
entretanto, o paciente deve seguir 
corretaménte as instruções para 
uso dos medicamentos. Além dis- 
so, deve agendar e comparecer 
às consultas médicas em interva- 
los determinados. Com a terapia, 
o paciente aumenta a expectativa 
e a qualidade de vida. 
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^OITAVAS DE FINAL 

Libertadores terá reedição da última decisão 

Com os resultados da noite de quinta-feira 
(18), foram definidos os confrontos das oitavas 
de final da Copa Libertadores. Os seis clubes 
brasileiros se classificaram para a próxima fase, 
sendo quatro como líderes dos grupos e pontei- 
ros das chaves. 

O emparelhamento acabou colocando Boca 
Juniors e Corinthians, finalistas da última edição, 
novamente frente a frente. Como no ano passa- 
do, a partida de ida será em Buenos Aires e a 
volta em São Paulo. Os brasileiros foram cam- 
peões com um triunfo por 2 a 0 após empate por 
1 a 1, na capital argentina. 

Para os Xeneizes, que não atravessam bom 
momento, a chance de uma revanche. Para o 
Timão, a oportunidade de fazer um novo freguês 
no continente. 

Com a melhor campanha entre os 16 candi- 
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datos ao título, o Atlético-MG acabou "premiado" 
com o São Paulo, depois de ter sido derrotado 
pela própria equipe paulista na última quarta- 
-feira (17). O primeiro encontro será no Morumbi 
e a volta no Independência. 

Luxa é agredido em confusão no Chile, 

reclama de técnico e Edmundo tira onda 

Já o Palmeiras terá de passar por longas ho- 
ras de voo até chegar à fronteira entre México e 
Estados Unidos. Mesmo derrotado pelo elimina- 
do Sporting (PER) nesta quinta, o Verdâo rece- 
beu de presente a liderança do Grupo 2 com um 

gol do Libertad nos acréscimos na partida contra 
o Tigre, e caiu com o Tijuana. 

O Fluminense, que venceu o Caracas (VEN) 
jogando muito mal, enfrentará o Emelec (ECU). 
definindo a série no Rio de Janeiro. 

O Grêmio, por sua vez, terá de buscar a 
classificação fora de casa contra o único invicto 
da Libertadores: o Independiente de Santa Fé 
(COL). 

CONFRONTOS 
Atlético-MG x São Paulo 
Olímpia x Tigre 
Vélez Sarsfield x NewelCs Old Boys 
Nacional x Real Gardlaso 
Santa Fé x Grêmio 
Corinthians x Boca Juniors 
Fluminense x Emelec 
Palmeiras x Tijuana 

Ex-vascaíno, Felipe diz que 

São Januário "caiu bem" para o Flu 

m 

Luxa teria Irritado comissão técnica do Huachlpato 

Quando o Grêmio imaginou que o sofri-' 
mento teria fim com o empate em 1 a 1 com 
o Huachipato, uma confusão estourou no gra- 
mado do Estádio CAP envolvendo inicialmen- 
te os técnicos Vanderlei Luxemburgo e Jorge 
Pellicer, depois de forma generalizada. O prin- 
cipal alvo foi o comandante do Grêmio, que foi 
perseguido pelo preparador físico Marcelo Ro- 
semblat e por Pellicer. Na boca do túnel, foi ao 
chão e agredido por jogadores do time chileno. 

A versão do técnico gremista é de que foi 
cumprimentar a arbitragem dentro do grama- 
do. Rosemblat o questionou, já que na Arena 
ele havia reclamado do juiz quando cumpri- 
mentou Pellicer. Luxemburgo afirmou que "um 
dia você reclama, em outro não". Na versão 

dos chilenos, Luxa teria dito que a comissão 
técnica adversária estaria de folga. Declara- 
ção esta negada pelo comandante gremista. 
Ao cair na boca do túnel, Arrue e outros joga- 
dores agrediram o treinador gremista. 

"Foi algo bem tramado antes. Veio do 
nada. Ele estava dizendo que eu disse que ele 
sairia de "vacaciones" (férias em espanhol). 
Não houve nada, foi algo premeditado. O trei- 
nador deles mostrou que é um desequilibrado. 
Já tinha mostrado. Fez a campanha porque 
merece. Mas um treinador de nível tem que 
se manter equilibrado em todos os momen- 
tos. Foi premeditado", disse Luxemburgo, que 
completou as criticas a Pellicer: "Foi uma ação 
premeditada e lamentável. O treinador ficou 
chateado lá porque eu reclamei. Agora o se- 
nhorzinho lá, se pega em um outro momen- 
to. não dava para tentar me agredir. Como eu 
estou mais calmo, melhor não criar confusão. 
Dei azar que caí e aí um jogador me agrediu", 
completou. 

O Twitter foi o meio que a repercussão da 
confusão mais tomou forma. Primeiro, a conta 
oficial do clube chileno escreveu: "Com a ca- 
beça mais erguida que nunca. Creme para as 
feridas, senhor Luxemburgo". 

Curiosamente, na seqüência, o desafeto 
do treinador, ex-atacante Edmundo, escreveu 
em sua conta no Twitter, sem citar nomes: "Vc 
merece !! fdp" escreveu o ex-palmeirense, que 
apagou a mensagem logo depois. 

Tite escolhe Danilo Fernandes para 

domingo e quartas de final do Paulista 

Danilo Fernandes será titular na ausência de Cisslo 

Tite deu chance a Júlio César na última 
rodada da fase de grupos da Copa Liberta- 
dores. Mas será Danilo Fernandes o goleiro 
da partida deste domingo, contra o Atléti- 
co Sorocaba, no Pacaembu, e também das 
quartas de final do Paulistâo Chevrolet, no fim 
de semana seguinte - o adversário não está 
definido. 

O treinador, que volta e meia promove um 
rodízio entre os reservas, suspendeu-o às 
vésperas de decisão do estadual. Um motivo 
é a questão técnica, uma vez que considera 
Danilo preparado. O outro é o fator psicoló- 
gico. Vale lembrar que, no ano passado, foi 
justamente nas quartas de final do Paulistâo, 
diante da Ponte Preta, que Júlio César falhou 

e viveu o pior momento no clube, sendo criti- 
cado e perdendo a vaga de titular para Cás- 
sio. 

Seja qual for o adversário das quartas, o 
duelo será fora de casa e a pressão para os 
corintianos será ainda maior. Isso também 
pesa. 

Na última quinta-feira (18) à tarde, no CT 
Joaquim Grava, Danilo já treinou com a equi- 
pe titular no minicoletivo promovido pelo trei- 
nador. Antes, Tite havia conversado com os 
goleiros e comunicado sua decisão - como 
costuma agir sempre com os jogadores. 

No início do ano, o camisa 22 já havia sido 
escolhido por Tite como o dono da posição 
enquanto Cássio estava fora. recuperando-se 
de uma tendinite no ombro esquerdo. Júlio 
César havia disputado a estreia no Paulistâo, 
diante do Paulista, em Jundiaí, e acabou criti- 
cado após ser driblado e sofrer um gol. Então, 
o técnico deu entrevista dizendo que ele não 
havia retomado o ritmo após o retorno das fé- 
rias e seria sacado. 

A comissão técnica do Corinthians espera 
o aval do departamento médico para saber 
se vai ter Cássio para as oitavas da Liberta- 
dores, que devem ocorrer no início de maio. 
Apesar de as chances serem boas. é fato que 
Danilo está sendo preparado para qualquer 
imprevisto. 

Após passar oito anos de sua carreira atu- 
ando no Vasco, Felipe ainda se sente â vontade 
em São Januário. Para o atleta, o estádio "caiu 
bem" para o Fluminense, que conquistou no lo- 
cal sua única vitória como mandante na Copa 
Libertadores ao derrotar o Caracas por 1 x 0 na 
quinta-feira (18). 

"O Fluminense vinha fazendo uma boa Li- 
bertadores, nada melhor do que terminar a fase 
com uma vitória dentro de casa, que estava fal- 
tando. Acho que São Januário caiu bem para a 
gente, a torcida joga junto, fica mais próxima. 
Está todo mundo de parabéns, vem muito mais 
por aí", declarou o meia de 35 anos. 

O Tricolor das Laranjeiras atuou melhor 
como visitante do que como mandante no grupo 
8 da Libertadores. Fora de casa. foram duas vi- 
tórias e um empate. Enquanto isso. no Rio de Ja- 
neiro. a equipe somou apenas um empate e uma 
derrota antes do jogo contra os venezuelanos. 

O zagueiro Gum comentou sobre a dificulda- 
de da equipe em casa e reforçou que. agora, a 
competição recomeça. "Todos os jogos em casa 
foram difíceis e hoje não foi diferente. Hoje con- 
quistamos o difícil objetivo de ficar em primeiro 
e agora começa tudo do zero. Pegamos o Eme- 
lec. não tem como escolher adversário", afirmou 
o defensor. 

Kleina ja mira o Tijuana e quer adotar 

pijama trainning' com viagem longa 

O Palmeiras já sabe quem enfrentará nas oi- 
tavas de final da Libertadores: o adversário será 
o Tijuana, do México, local da primeira partida. O 
segundo jogo será no Pacaembu. 

Após o duelo contra o Sporting Cristal, no 
Peru, o técnico Gilson Kleina falou rapidamente 
sobre o confronto, já que no momento da coleti- 
va ele ainda não estava definido. "Temos de es- 
tudar o Tijuana. Será uma viagem muito longa, 
temos de fazer uma logística bem trabalhada. O 
campo é de grama sintética, tudo pode aconte- 
cer", declarou ele. 

Com a definição dos confrontos, a chave na 
qual ficou o Palmeiras terá São Paulo, Atlético- 
-MG, Corinthians, Boca Juniors (ARG), Vélez 
Sarsfield (ARG) e Newells (ARG). Para o técnico, 
a dificuldade será boa para fortalecer os times. 

"Analisando rapidamente, o que sair desse lado 
sai muito fortalecido. É o caminho mais árduo. 
Os confrontos são de tradição. Temos de focar 
um de cada vez, sermos competentes dentro e 
fora de casa", analisou. 

A viagem até Tijuana dura cerca de 18 ho- 
ras. Para a equipe não sofrer com a logística, 
ainda mais com a disputa do Paulistâo no meio. 
o técnico pretende adotar o "pijama" trainning. 
"Temos de entender bem. Mas chegou a hora 
de ir pro hotel, reunir e definir. Já temos de estar 
atentos para definir a logística. Não digo que vai 
atrapalhar, mas temos de priorizar qual situação 
vamos levar. Temos três inscrições agora. Va- 
mos ver como vamos colocar e vamos ter de co- 
locar o pijama training, jogar, viajar, concentrar, 
para atingir os objetivos", declarou. 

Leonardo Silva minimiza polêmica com 

"treino de luxo" de Ronaldinho 

No intervalo do jogo contra o São Paulo, na 
última quarta-feira (17). Ronaldinho Gaúcho afir- 
mou que a partida no Morumbi era um grande 
treino de luxo para o Atlético-MG, declaração que 
não agradou ao lado Tricolor. Na volta da dele- 
gação atleticana a Belo Horizonte, o zagueiro 
Leonardo Silva fez questão de explicar o que foi 
dito por R10. 

Para o defensor alvinegro, as declarações 
ganharam proporção muito grande, e o que foi 
dito tinha a intenção apenas de motivar os joga- 
dores do Atlético-MG. Segundo ele, a idéia era 
aliviar a pressão por jogar em um estádio cheio 
contra um time qualificado Leonardo Silva afirma 

que achou a polêmica uma tremenda besteira. 
"é uma tremenda besteira, eles estão se ape- 

gando às coisas pequenas. Foi um grande jogo, 
parabenizo-os por isso, mas já passou, não tem 
que se apegar a essas coisas. Quando o Ronal- 
dinho deu a declaração era para a gente jogar 
leve, só foi isso", minimizou. 

No reencontro entre Atlético-MG e São Paulo 
já pelas oitavas de final da Libertadores, Leonar- 
do Silva não poderá estar em campo. O zagueiro 
recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir 
suspensão no Morumbi, retomando ao time no 
jogo de volta, no Independência. Gilberto Silva 
deverá ser o substituto. 

Carioca 
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