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Farsante 

Quatro rapazes que fingiam serem os integrantes do grupo "MC Federado e ~ 5' 
os Lelekes" foram presos, na madrugada desta segunda-feira, quando faziam r 1[«J_ 
um show na casa noturna Turuna do Riachuelo, no Centro de Juiz de Fora, _ * »'' - ' 
em Minas Gerais. Eles se apresentavam para cerca de duas mil pessoas. i . -SiS' 
Os policiais chegaram até o falso grupo depois de receberem uma denúncia 1 
da Furacão 2000 - os músicos são contratados da empresa, que já vinha * 
monitorando os falsários há algum tempo. Além dos falsos "Lelekes", foram 
presos um empresário e também três responsáveis pela casa de show. Todos mm^ÊÊ mm 41 
os envolvidos foram levados para a 1a DP, de Juiz de Fora, e serão autuados ^ mÊm ■■ sfe. WEalÊÊm 
em flagrante por estelionato. O empresário Rômulo Costa - dono da Furacão 2000 - e os verdadeiros "Lelekes" também estão sendo ouvidos 
na delegacia. O grupo "MC Federado e os Lelekes" tórnou-se famoso depois que "Passinho do Volante" virou hit na internet. 
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POPULAR 

Faturando 

Assim como já fizera nas últimas temporadas, a revista francesa "Fran- 
ce Football" divulgou um ranking com os maiores salários do planeta 
bola - incluindo ganhos com publicidades, entre outros. A grande novi- 
dade em relação ao último ano atende pelo nome de David Beckham. 
Com a transferência ao Paris Saint-Germain, o astro inglês roubou a 
liderança do argentino Lionel Messi, do Barcelona, e então dono ab- 
soluto da posição. O primeiro representante brasileiro não poderia ser 
outro: Neymar, que mesmo atuando ainda em seu país aparece na 
quinta colocação. Apesar de doar os seus salários para instituições de 
caridade, Beckham recebe vencimentos suficientes para atingir € 36 
milhões por ano (R$ 92,5 milhões), contra € 35 milhões (R$ 90 milhões) 
do camisa 10 do clube catalão. O pódio é completado pelo português 
Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que fatura € 30 milhões (R$ 77,1 
milhões). O camaronês Samuel Eto'0, do Anzhi, é o quarto com € 24 
milhões (R$ 61,7 milhões), contra € 20 milhões (R$ 51,4 milhões) de 
Neymar, do Santos. No caso de Eto'o e Neymar, suas presenças entre 
os cinco primeiros também são inéditas por atuarem em ligas aponta- 
das como "emergentes", no caso o Campeonato Russo e Brasileiro. 
Segundo a publicação, o craque do Peixe ganha € 7 milhões (R$ 18 
milhões) anuais apenas do clube. 

Hutaçio 

Um cordeiro com três olhos, quatro 
orelhas e oito patas nasceu há qua- 
tro dias em uma fazenda no Caza- 
quistão. Segundo o agricultor Kuan- 
dyk Bekitayev, que tem uma fazenda 
em Pavlodar, o animal tinha uma 
mancha na testa, o que era o seu 
terceiro olho. As fotos foram feitas 
neste sábado (16), antes do animal 
falecer. Bekitayev acredita que a 
mutação foi causada por condições 
desfavoráveis da região onde fica a 
criação de cordeiros. 

Curioso 

xr 

Um animal marinho foi atração 
para turistas e moradores de 
Balneário Camboriú, na tarde 
deste sábado (16). De acordo 
com a Guarda Municipal, uma 
bióloga da Secretaria de Meio 
Ambiente o identificou como um 
elefante-marinho. Conforme a 
profissional, possivelmente ele 
saiu da água para descansar. Ainda segundo a Guarda Municipal, o 
elefante-marinho saiu do mar por volta das 17h20 e atravessou a faixa 
de pedestres da Avenida Atlântica, a mais movimentada na cidade. Por 
isso e para evitar que as pessoas mexessem com ele, foi necessário 
fechar a rua por cerca de 20 minutos. Aos poucos, enquanto algumas 
pessoas jogavam água, o animal voltou ao mar e entrou na água nova- 
mente. Conforme a bióloga, ele tinha entre 2 e 3 metros e pesava cerca 
de 500 kg. 

COLUNA □□ SANCHES 

HOJE É O 
"DIA DO LIVRO IMPERATRIZENSE" 

Há 41 anos, em 19 de 
março de 1972, era 
lançado o livro "Eu, 
Imperatriz", escrito pela 
professora, historiadora 
e. à época, servidora 
pública municipal Edel- 
vira Marques de Moraes 
Barros. No ano passado, 
quando completavam- 

-se 40 anos da publicação, foi aprovada a lei 
municipal n0 1.468/2012, que criou o "Dia do 
Livro Imperatrizense", de autoria do jornalista 
e vereador Edmilson Sanches, que criou e 
presidiu por duas vezes a Academia Impera- 
trizense de Letras, entidade da qual Edelvira 
Marques era também membro. 

O LIVRO 
O livro "Eu. Imperatriz" consumiu dois anos 
de pesquisa e redação. Ele foi "composto e 
impresso nas oficinas da Editora Rio Bonito", 
em Goiânia, como está no colofão (inscrição 
em página final de um livro com informações 
sobre data e local de impressão da obra). Da 
recepção dos originais à entrega dos livros, 
cerca de cinco meses se passaram. 
O livro tem o formato de 15 centímetros (cm) 
de largura por 22,5 cm de altura. Tem 294 
páginas, das quais 277 numeradas, resultan- 
do numa lombada de 1,5 cm. Traz a partitura 
de uma marcha-hino em homenagem à 
Transamazônica, feita por Benedito Santana, 
e um pequeno mapa de Imperatriz ("planta 
placográfica"), desenhado pelo técnico agrí- 
cola Natanael, onde se distribuem 458 quar- 
teirões, nenhum deles após a BR-010, exceto 
as indicações da estrada para o município de 
João Lisboa, o aeroporto e as instalações da 
usina da Cemar e do armazém da Cibrazem. 
O conteúdo do livro é dividido em duas 
partes, a primeira com 78 itens e, a segunda. 

com 46, além de um "Apêndice" com 15 bio- 
grafias. Basicamente, a primeira parte trata 
de assuntos históricos, passados, reser- 
vando-se à segunda parte para os aspectos 
mais atuais da vida do município ("atuais", 
aqui, refere-se aos dois primeiros anos da 
década de 1970, quando governava Impe- 
ratriz, em mandato tampão ~ até janeiro de 
1973 -, o prefeito Renato Cortez Moreira, 
que tomara posse em 31 de janeiro de 1970, 
tendo como vice Dorgival Pinheiro de Sousa. 
Ambos, Renato e Dorgival, além de terem 
estado unidos pela missão de governar, 
também se uniriam fatidicamente pela violên- 
cia, com a triste coincidência de morrerem 
assassinados a bala — Dorgival Pinheiro em 
12 de novembro de 1971 e Renato Moreira 
em 6 de outubro de 1994. 
O livro foi escrito na primeira pessoa do 
singular, como se fosse a cidade de Impera- 
triz contando sua própria história, como se 
fosse uma autobiografia. Os textos são de 
fácil leitura e vêm com "vocabulário" que dá o 
significado das palavras mais "difíceis". Traz 
ainda espaço para exercícios de fixação e 
sugere atividades como, por exemplo, visitar 
a igreja da qual se falou na página anterior. 
A capa do livro, em duas cores, foi desenha- 
da pelo assistente social Nestor, que ultima- 
mente estava vivendo em Montes Altos. A 
cor azul representa a água (do rio Tocantins) 
e a vermelha, simboliza a terra fértil do mu- 
nicípio. No canto inferior direito, um desenho 
também em azul projeta uma espécie de 
marco ou obelisco para a cidade, um deseja 
pessoal do capista. Nestor, como assistente 
social, trabalhou em missões marcantes, 
como a realocaçâo de famílias do município 
de Alcântara, a ilha maranhense onde hoje 
está um dos mais estratégicos centros de 
lançamentos de foguetes do mundo. 
"Eu, Imperatriz" não é livro pronto e acabado 
(pois livros assim não existem), mas, além 
de referência primeira da bibliografia e da 

Edmilson Sanches 

história de Imperatriz, serve como elemento 
de introdução para começar a conhecer, em 
linguagem simples, um pouco do passado do 
município, que teve início em 16 de julho de 
1852, mais de 160 anos atrás. 

A AUTORA 
Edelvira 
Marques de 
Moraes Barros 
era professora, 
historiadora, 
escritora, ser- 
vidora do muni- 
cípio e política. 
Nascida, criada 
e casada em 
Imperatriz, 

onde também deu à luz filhos e livros e se 
tornou a referência primeira e por excelência 
quando o assunto é a memória do município. 
Foi secretária municipal e vereadora em 
Imperatriz, de 3 de maio de 1958 a 31 de 
janeiro de 1963. Publicou três livros, todos 
sobre a história da cidade: "Eu, Imperatriz" 
(1972), "História da Fundação de Imperatriz" 
(1993) e "Imperatriz: Memória e Registro" 
(1996). Tem, pronto, outro livro; "O Sertanista 
Mundico Barros", sobre Raimundo de Moraes 
Barros, i Mundico Barros, seu pai, que, 
entre outros cargos e funções, foi prefeito 
de Imperatriz. Foi diretora do Educandário 
Cristo Rei e integrou, em 1972, representan- 
do o magistério, a comissão que escolheu o 
Hino, a Bandeira e o Brasão de Imperatriz, 
designada para este fim pelo prefeito Renato 
Moreira. Em 1995, recebeu a Comenda Frei 
Manoel Procópio do Coração de Maria. Em 
5 de outubro de 1999, recebeu a Medalha do 
M érito Timbira, do Governo do Maranhão, 
pcílo seu trabalho em favor da educação no 
município. Foi membro da Academia Impera- 
trizense de Letras, da qual recebeu o Prêmio 
A'IL. Faleceu em 2007 

- GREVE À VISTA 
Fontes asseguram que os trabalhadores 
de educação do município vão entrar 
em estado de greve nessa quarta-feira 
(20). quando a categoria se reunirá em 
assembléia geral para avaliar a campa- 
nha salarial de 2013. O Steei, sindicato 
da categoria, já apresentou a proposta 
à prefeitura desde o dia 8 de fevereiro 
de 2013, mas até agora a prefeitura não 
se manifestou sobre o assunto. O presi- 
dente do Steei, professor Wilas Moraes, 
explica que a categoria está mobiliza- 
da e aguardando a contraproposta do 
prefeito Sebastião Madeira. Segundo 
Wilas, há mais de um mês protocala- 
mos a proposta dos trabalhadores na 
prefeitura, mas o prefeito não teria de- 
monstrado nenhum interesse em sentar 
à mesa com o sindicato. Ainda e acordo 
com Wilas essa assembléia vai definir 
quais serão as ações que os trabalha- 
dores irão tomar daqui pra frente. 

- LEI SECA 
Será que a Lei Seca realmente vale em 
Imperatriz? Constantemente vemos aci- 
dentes fatais em nossa cidade, alguns 
deles envolvendo pessoas alcoolizadas 
que na maioria das vezes são culpadas 
por ocasionar o acidente. É fácil ver 
quem é a favor da lei seca se perguntar 
o porquê das blitzes não acontecerem 
nos horários e nos locais de movimento 
noturno na cidade. Por que as barrei- 
ras policiais com os bafômetros não se 
posicionam em ruas próximas às casas 
noturnas da cidade? Intimidar é a me- 
lhor arma pra combater esse tipo de 
absurdo. Muitas pessoas estão tendo 
seu direito de viver sendo privado por 
atitudes de gente que dirige após uma 
noitada regada á bebida alcoólica. O 
problema de cidades pequenas e pouco 
desenvolvidas como a nossa é que a 
questão do trânsito e da lei secâ é mais 
uma questão política do que social. 
Nossa cidade deveria seguir o exem- 
plo de grandes cidades como o Rio de 
Janeiro, por lá, nem global escapa do 
bafômetro. 

- PRAZO VENCIDO 
O prazo que o município deu para que a 
VBL estivesse em ordem com as exigên- 
cias feitas pelo Ministério Público es- 
gotou no último domingo (17). A ordem 
diz que os ônibus da empresa devem 
estar equipados com os seguintes itens: 
quatro câmaras de segurança interna, 
porta com elevador para cadeirantes, 
duas catracas, local adequado para de- 
ficientes e idosos, chave de segurança 
nas portas, vidros de grade, itinerário 
eletrônico, e motores ecológicos. Nesta 
segunda-feira o promotor Sandro Bís- 
caro recebeu uma série de documentos 
da VBL, não sabemos ainda do que se 
tratam tais documentos, pois o promo- 
tor encontra-se em fase de análise dos 
mesmos. Hoje nossa equipe de reporta- 
gem vai apurar tudo com detalhes para 
os leitores do Jornal Correio Popular, 
inclusive noticias sobre a vistoria que a 
VBL terá que passar em virtude do en- 
cerramento do prazo. 

-CONVOCADA 

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

A secretária de desenvolvimento so- 
cial, Míriam Reis, foi convidada a par- 
ticipar de uma audiência na Câmara de 
Vereadores na última sexta-feira (15), 
para tratar de assuntos referentes à 
sua pasta no município, sobretudo o 
que sua secretaria tem feito em razão 
dos moradores de rua. A secretária não 
compareceu a audiência marcada e 
agora os vereadores vão marcar uma 
nova audiência, mas dessa vez, Miriam 
Reis, será convocada para se fazer pre- 
sente e não mais convidada. Será que 
dessa vez ela aparece? 
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►TRÂNSITO VIOLENTO 

Moto taxista morre em acidente 

Antônio Pinheiro 

O ano de 2013 pode entrar para as esta- 
tísticas como o mais violento no trân- 
sito de Imperatriz de todos os tem- 

pos. Mais de 15 pessoas perderam a vida só 
no início deste primeiro semestre. De acordo 
com o SAMU só no final de semana 23 aci- 
dentes de trânsitos foram registrados, 11 no 
sábado e 12 no domingo, deixando duas vi- 
timas fatais, quase todos os acidentes foram 
em locais bem sinalizados. A primeira vítima 
do final de semana foi o moto taxista João 
Gomes, ele pilotava a moto de prefixo 469, 
quando foi atropelado no cruzamento das 
Ruas Fortunato Bandeira e Godofredo Viana. 

O acidente aconteceu por volta das 16h40 
de domingo, populares informaram que o gol 
cinza de placa OMF-2815-Belo Horizonte - 
MG estava sendo dirigido por Valdimilson 
Santos Sousa, 42 anos, mecânico de monta- 
gem na fábrica da Suzano, teria avançado a 
preferência e colidido com o moto taxi. 

O moto taxista João Nascimento, conhe- 
cido por Manga Rosa, era pai de três filhos 
e residia em Brasília, o mesmo era mora- 
dor da Rua A, n0 06, Bairro Novo Horizonte, 
ele trabalhava como substituto nos finais de 
semana e estava conduzindo a passageira 
Sheila do Amaral, que teve fratura no braço e 
escoriações no rosto, os dois foram socorri- 
dos pelo SAMU para o Socorrão, onde João 
Gomes veio á óbito minutos depois. 

Policiais Militares da Companhia de 
Trânsito do 3o BPM chegaram ao local onde 
encontraram a motorista do gol, o teste do 
bafômetro não confirmou nenhum sintoma 
de embriaguez. Valdimilson foi entregue no 
Plantão Central da Regional de Segurança, 
o delegado de plantão Josenildo autuou Val- 
dimilson em flagrante por crime culposo (sem 
intenção de matar), por não ter fugido do lo- 
cal do acidente e não estar embriagado, ele 
pagou uma fiança e foi liberado. Valdimilson 
ficará aguardando a decisão da justiça em 
liberdade. 

Motociclista é atropelado a 100 metros do 

Plantio Central e morre no Socorrão 
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O motorista que atingiu Júnior fugiu sem prestar auxílio 

Antonio Pinheiro 

A segunda vitima fatal no trânsito de Im- 
peratriz em menos de nove horas foi Júnior 
Sousa da Silva, 30 anos, morador da Rua 
Santos Dias, n0 614, bairro Vila Nova. A vi- 
tima trabalhava como motorista. O acidente 
aconteceu no cruzamento das Ruas Antônio 
de Miranda com Sousa Lima, a menos de 
100 metros da Delegacia Regional de Segu- 
rança. 

Júnior estava numa moto Titan 150 ver- 
melha, seguindo pela Rua Sousa Lima quan- 

do foi atropelado na traseira da moto por 
volta das OlhOO da madrugada de segunda- 
feira (18) por um Fiesta vermelho. Na colisão 
o motoqueiro foi jogado á vários metros do 
local do acidente vindo a bater com a cabeça 
na parede de uma residência. 

O motoqueiro ainda foi socorrido com 
vida pelo SAMU até o Hospital Municipal, 
não resistindo aos ferimentos, onde foi a óbi- 
to logo que deu entrada. Júnior era casado, 
o velório está acontecendo na residência até 
às 17h00 desta terça- feira. O sepultamento 
acontece no Cemitério Campo da Saudade. 
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O motorista do gol avançou a preferencial 

Assaltantes explodem caixa eletrônico do 

Bradesco em Senador La Roque 
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O banco não divulgou a quantia que os assaltantes levaram dos caixas 

Antonio Pinheiro 

Os caixas eletrônicos das Agências Ban- 
cárias das cidades da Região Tocantina, que 
pertencem ao 3o BPM, estão sendo alvo de 
assaltantes. Só este ano mais de 10 agên- 
cias dos bancos Bradesco e Brasil foram ex- 
plodidas. Embora a cidade de Davinópolis 
fique a menos de 15 km do 3o BPM, quatro 
caixas eletrônicos já foram explodidos so- 
mente este ano. 

Na madrugada de segunda-feira (18) os 
assaltantes voltaram a explodir os caixas ele- 
trônicos do Bradesco de Senador La Roque, 
a explosão aconteceu por volta das 3h00 da 
madrugada, na fuga eles efetuaram disparos 

e tomaram uma caminhonete hillux cinza, 
onde fugiram com todo o dinheiro. 

Duas guarnições do GOE e Força Tática 
de Imperatriz se deslocaram para Senador 
La Roque, onde fizeram várias rondas na ten- 
tativa de prender os assaltantes, os policiais 
encontraram a caminhonete numa estrada da 
zona rural do município ainda com a chave 
no contato. Durante todo dia de ontem o pró- 
prio comandante Edeilson Carvalho esteve 
comandando a operação na região, mas até 
às 19h00 nenhum suspeito tinha sido preso. 

A polícia encontrou duas partes dos co- 
fres onde ficam armazenados o dinheiro, 
muitas notas marcadas com tinta vermelha 
também foram encontradas. 

Marido culpa esposa de ter ateado fogo no proprio corpo 

Antônio Pinheiro 

Continua em estado grave em uma UTI do 
Socorrão Municipal de Imperatriz, Elielda Mi- 
randa de Almeida, 33 anos, ela teve 70% do 
corpo queimado no final da tarde de domingo 
dentro da própria residência no momento em 
que se encontrava com o marido devido a mo- 
tivos de separação. 

Elielda, moradora da Rua São Francisco, 
n0 703, foi socorrida pelo SAMU. O marido, 
Doalcei Silva Meneses, conhecido por Ca- 
margo, trabalha como motorista, ele falou que 
a esposa teria jogado álcool no corpo e de- 
pois riscado isqueiro. 

Doalcei disse que ao ver o fogo no cor- 
po da esposa pegou um tapete e foi apagar 
o fogo, tendo inclusive queimado o braço 

esquerdo e a mão direita, a viatura da PM 
chegou ao local e conduziu Camargo até o 
plantão central da Delegacia Regional de Se- 
gurança. 

Camargo contou ao delegado de plantão, 
Dr. Josenildo, que teve uma discussão com 
a esposa tendo inclusive arrumado a roupa 
onde disse que iria se separar e que estava 
indo embora. Por este motivo ela teria jogado 
álcool no corpo e depois ateado fogo, familia- 
res de Elielda informaram que o casal brigava 
muito, os dois estavam juntos há pouco mais 
de um ano. 

O caso não foi repassado para a Delega- 
cia da Mulher porque não tinham provas que 
incriminassem o marido Elielda . Na tarde de 
ontem, segunda-feira (18) Camargo foi libera- 
do depois de prestar depoimento na polícia. 
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SESI realiza campanha em Imperatriz 

Hyana Reis 

O Serviço Social da Indústria (SESI) 
realiza uma campanha de vacinação 
de combate à gripe no Maranhão 

para imunizar funcionários de empresas e 
indústrias. Os proprietários das cidades São 
Luís, Imperatriz, Açailândia, Balsas e Ca- 
xias, interessados em participar, têm até a 
próxima quarta-feira (20) para aderir à ini- 
ciativa. 

A campanha é uma forma de prevenir fal- 
tas no trabalho e até mesmo queda na pro- 
dutividade devido à gripe. Os responsáveis 
por empresas ou indústrias de Imperatriz 
precisavam procurar a unidade do SESI da 
cidade para participar. É necessário solicitar 
um formulário de cadastramento e encami- 

nhar por email no endereço fornecido pela 
unidade após a inscrição. 

"A campanha de vacinação do Sesi-MA é 
voltado para o trabalhador da indústria que 
está na faixa etária entre 19 e 49 anos, por- 
que a campanha de vacinação contra gripe 
feita pelo governo não contempla este grupo 
e percebemos que os casos graves e óbitos 
por causa da gripe estão acontecendo nesta 
faixa etária", afirma Mildes Pereira, coorde- 
nadora de Saúde do Sesi no Maranhão. 

A vacinação foi incentivada pelos altos 
índices de gripe no ambiente de trabalho, de 
acordo com a coordenadora, pois de aço- 
do com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), atualmente, gripe afeta cerca de 600 
milhões de pessoas por ano e atinge entre 
5% e 10% da população mundial adulta. 

Defensoria Pública 

lança cartilha 

Carla Dutra 

A Defensoria Pública do Maranhão lançou 
uma cartilha do Núcleo de Defesa da Mulher e 
da População LGBT (Lésbicas, gays, bissexu- 
ais, travestis e transexuais). Como o Núcleo 
foi implantado em março de 2011, com a finali- 
dade de lidar com todas as questões de direito 
que envolver o gênero e de violações contra 
essas mulheres, a cartilha visa mostrar os di- 
reitos e deveres dessas cidadãs. 

O Núcleo trabalha com questões que 
abrange a violência doméstica e familiar, dis- 
criminação e homofobia, entre outras. Con- 
forme explicação da cartilha: "O atendimen- 
to desse núcleo alcança a mulher vitima de 
violência doméstica e outras discriminações 
sofridas em decorrência de sua condição de 
mulher e a população LGBT". 

A cartilha surgiu justamente para isso. dei- 
xar bem claro para esse gênero os seus prin- 
cipais direitos e quais as providencias a serem 

tomadas se houver ameaças, violência física, 
psicológica, moral, além de insultos que deni- 
grem a imagem e prejudicam a vida social des- 
sas mulheres. Dentro disso, entra a Lei Maria 
da Penha (Lei n0 11,340/2006), que foi criada 
para amparar e proteger a mulher nas mais 
diferentes formas de violência, praticadas por 
pessoas com ou sem vínculo familiar, no am- 
biente doméstico. 

DEFENSORIA PÚBLICA 
De acordo com a cartilha, a Defensoria 

Pública foi criada pela Constituição Federal 
de 1998, com o objetivo de prestar assistên- 
cia jurídica e extrajudicial aos cidadãos, cuja 
intenção é orientar e defender seus direitos 
e interesses na esfera administrativa, além 
do ajuizamento de ações. O cidadão que tem 
direito ao apoio da defensoria é aquele que 
dispõe de poucos recursos financeiros para 
pagar advogado, assim tem a possibilidade do 
acesso gratuito ao serviço da justiça. 

Secretaria de Regularização Fundiária 

inicia hoje atendimento ao público 

O Secretário de Regularização Fundiária Daniel Souza 

Ao longo dos anos os problemas fundiá- 
rios se avolumam na zona urbana de Impera- 
triz. Com o objetivo de minimizar ou solucionar 
de vez esses problemas, o prefeito Sebastião 
Madeira fez um compromisso de campanha, 
que era criar um órgão para tratar exclusiva- 
mente da questão fundiária do município. 

Nesse novo mandato, Sebastião Madei- 
ra cumpriu o que havia prometido criando a 
Secretaria Municipal de Regularização Fundi- 
ária (SERF), que tem como titular o advogado 
Daniel Pereira de Souza, que foi removido da 
Ouvidoria-Geral do Município, onde realizou 
um elogiável trabalho. 

Após dois meses de planejamento das 
ações e capacitação dos servidores que irão 
atuar na área nesta terça-feira (19), a partir 
das 10h, a nova secretaria entra em funciona- 
mento. "Será um momento simbólico e festivo, 
mas a partir das 14h iniciaremos o atendimen- 
to ao público", explica Daniel Souza. 

De acordo com o secretário, o atendimen- 
to à comunidade dos bairros de Imperatriz 
será iniciado pelos processos que já estão em 
tramitação, egressos da Secretaria da Fazen- 
da e Gestão Orçamentária (Sefazgo). "Serão 
priorizados os processos iniciados na Receita 
Municipal, bem como o atendimento jurídico 
das ações de usucapião e os processos ju- 
diciais que tratam sobre emissão de posse", 
afirma o secretário. 

Daniel Souza afirma que a meta do gover- 
no Madeira é realizar o processo de emissão 
de novos títulos, para fins de regularização 
fundiária, os denominados "assentamentos 
urbanos", que será coordenado pela advoga- 
da Elizângela Silva. 

Ele destacou o organograma de funcio- 
namento da pasta com os departamentos de 
emissão e titulação, mapeamento e zonea- 
mento urbano e assessoria jurídica, que será 
coordenado pelo advogado Solon Rodrigues 
dos Anjos. "Nós teremos ainda a divisão de 
relações humanas e comunitárias, da Secre- 
taria Municipal de Regularização Fundiária", 
afirma Daniel Souza. 

O secretário assegurou que o atendimen- 
to será prestado de forma gratuita à comuni- 
dade, considerando a condição econômica 
das pessoas que buscam pela regularização 
fundiária de seu imóvel em Imperatriz. "Esse 
é um processo que demanda de certidão de 
cartórios, publicação de edital e advogados 
que atuarão nesse processo de regularização 
fundiária", disse Daniel. 

Daniel Souza assinala que será utilizada 
como parâmetro a Lei Federal n01.060/50 que 
concede assistência judiciária aos necessita- 
dos. "Nós realizamos durante esse período de 
instalação, treinamento e simulação de todos 
os processos necessários e indispensáveis 
para emissão de títulos, inclusive os mais 
complexos", detalhou. 

META 
O secretário prevê que serão atendidas 

diariamente uma média de 200 pessoas na 
Secretaria Municipal de Regularização Fundi- 
ária, cuja meta será de processar pelo menos 
500 demandas mensalmente em Imperatriz. A 
Secretaria funcionará na Rua Godofredo Via- 
na, 2011-A, Centro, no horário das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00. 

E para facilitar o acesso à imunização, 
as empresas e indústria receberão as doses 
no valor de R$11, pelo menos 70% mais ba- 
rato que uma dose no mercado, que atual- 
mente custa de R$65 a R$85, dependendo 
do fornecedor. O próprio SESI completará o 
restante do custo da dose de vacina, repas- 
sando assim, em um valor mais barato. 

Além das doses de vacina, as empresas 
também terão orientações sobre efeitos, da 
medicação contra gripe, além de receber 
um estudo para avaliar o número de casos 

de falta ao trabalho devido à gripe, e tam- 
bém contabilizar se houve redução de cus- 
tos por afastamento pela doença. 

A campanha- A campanha de vacinação 
é realizada anualmente por meio de parce- 
ria com o governo federal. Há cinco anos 
o SESI do Maranhão adotou a iniciativa. 
Em 2012 a campanha atingiu cerca de 10 
mil trabalhadores, já este ano o SESI tem a 
meta imunizar cerca de 13 mil. A previsão é 
que as doses comecem a ser distribuídas e 
aplicas em abril. 

Ministério Publico combate laticínios 

clandestinos na Região Tocantína 

Sandro Bíscaro promove o combate às fábricas clandestinas 

Possibilitar a formalização e regularização 
do mercado de laticínios clandestinos na cida- 
de de Imperatriz é objetivo de uma parceria 
que está sendo viabilizada entre o Ministério 
Público e instituições como Senai (Serviço 
Nacional da Indústria), Sebrae (Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Aged 
(Agência de Defesa Agropecuária do Mara- 
nhão), Agerp (Agência Estadual de Pesquisa 
Agropecuária e de Extensão Rural), Sindleite 
(Sindicato da Indústria de Laticínios) e Banco 

do Nordeste. 
Com a parceria, os produtores de leite e 

derivados, sobretudo queijos, que não têm si- 
tuação regular receberão assistência técnica 
sobre todas as etapas do processo de pro- 
dução, a fim de que os seus produtos comer- 
cializados atendem aos mínimos padrões de 
qualidade. "Desde a ordenha até a fabricação 
do queijo, passando pelo financiamento e co- 
mercialização", os produtores serão capacita- 
dos por técnicos das instituições parceiras", 
garantiu o promotor de Justiça do Consumidor 
da Comarca de Imperatriz, Sandro Pofahl Bís- 
caro. 

As atribuições de cada instituição envolvi- 
da foi discutida em reunião realizada na sexta- 
-feira, 15, em São Luís. Segundo o promotor, 
um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
será celebrado com os produtores, contendo 
várias obrigações e metas a serem cumpridas 
para a regulação do setor. No próximo dia 25 
de março, vai acontecer uma reunião na Pro- 
curadoria Geral de Justiça para detalhar os 
compromissos das instituições parceiras. 

Desde 2010, a 2a Promotoria de Justiça Es- 
pecializada de Imperatriz, da qual Sandro Bís- 
caro é titular, promove o combate á produção 
e comercialização de leite e derivados por fá- 
bricas clandestinas. Suas ações enfocam duas 
áreas principais: a defesa da saúde pública, 
que contempla campanhas educativas e ope- 
rações de repressão ao comércio irregular, e a 
regulação do mercado, já que a produção ilegal 
estava levando a uma concorrência desleal. 

Cadastro do programa Caravana da 

Economia acontece em Loreto 

Acontece nesta terça-feira (19), o cadastro 
do projeto Caravana da Economia na cidade 
Loreto, no sul do Maranhão. O posto para o 
cadastro estará instalado na Praça do Merca- 
do Municipal, que fica localizada na Rua José 
Pereira, a partir das 8h da manhã. 

Em Loreto, serão trocadas 120 geladeiras 
velhas (que gastam muita energia) por gela- 
deiras novas e mais econômicas (com selo 
PROCEL - Categoria A). Para dessa forma, 
levar mais conforto e economia de energia 
para os contemplados. 

Para fazer o cadastro o cliente precisa 
atender aos pré-requisitos; estar classificado 
na Tarifa Social de Energia Baixa Renda; pos- 
suir uma geladeira velha em funcionamento; 
ser o titular da conta de energia; estar em dia 
com o pagamento da conta de energia; é ne- 
cessário morar no município onde for feito o 
cadastro. No momento do cadastro é neces- 
sário apresentar os documentos pessoais 
(Identidade e CPF) e mais a conta de energia 
mais recente paga. 

Depois, agentes da CEMAR realizam vi- 
sitas técnicas para avaliar as geladeiras de 
cada inscrito. Todos os clientes cadastrados 
receberão a visita técnica das equipes da Ca- 
ravana da Economia, que realizará a análise 
de cada caso. As geladeiras em pior estado 
serão trocadas por geladeiras novas, gratuita- 
mente, com selo A do PROCEL. 

PROJETO 
A Caravana da Economia faz parte do 

compromisso de todas as concessionárias 
de energia elétrica do pais que, desde 2000, 

atendem á Agência Nacional de Energia Elé- 
trica - ANEEL, que determina que as conces- 
sionárias devem investir 1% de sua receita 
operacional líquida em Programas de Efici- 
ência Energética (PEE) e em Programas de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

No caso da CEMAR, o Projeto Caravana 
da Economia faz parte do Programa de Efi- 
ciência Energética, que desenvolve também 
outras ações e promove o uso racional da 
energia. O objetivo principal é evitar o desper- 
dício de energia elétrica e diminuir impactos 
ambientais. Desde o inicio do Programa, em 
2007, já foram trocadas mais de 31 mil gela- 
deiras e doadas mais de 185 mil lâmpadas flu- 
orescentes em 41 municípios maranhenses. 

ALERTA 
Após denúncias que pessoas estariam 

aplicando golpes, cobrando pelo cadastro no 
Caravana da Economia, a CEMAR ressalta 
que o cliente não deve efetuar nenhum tipo 
de pagamento a quem se apresentar como 
colaborador da CEMAR. Nenhum colabora- 
dor está autorizado a receber pagamentos. 
Não forneça dados como cartões de beneficio 
ou senhas. A Companhia orienta ainda, para 
aqueles que forem abordados por pessoas 
cobrando pelo cadastro das geladeiras, que 
esta ação é criminosa e deve ser levada ao 
conhecimento das autoridades policiais da 
sua cidade. O Projeto Caravana da Economia 
percorre todo o Maranhão e realiza a troca de 
geladeiras velhas (ineficientes) por novas É 
TOTALMENTE GRATUITO. 



Homem esquece vela acesa e provoca incêndio 

m 

Curso Livre de Xilogravura possibilita alunos 

a desenvolverem o lado artístico 

O Incêndio ocorreu na rua Florlano Peixoto e destruiu parte do quarto. Arquivo: 3° BPM 

Hyana Reis 

Um incêndio causado por uma vela des- 
truiu parte de uma casa localizada na Rua 
Floriano Peixoto neste final de semana. De 
acordo com o Corpo de Bombeiros de Impera- 
triz, o dono da residência teria deixado a casa 
sozinha com uma vela acessa no quarto, por 
isso o Corpo de Bombeiros alerta à população 
a tomar certos cuidados. 

Quando os bombeiros chegaram ao local, 
a fumaça havia se acumulado na parte de 
cima da casa, deixando-a em alta temperatu- 
ra. Eles conseguiram controlar o fogo antes 
que os móveis chegassem ao nível de com- 
bustão. Apenas o quarto da casa ficou mais 
danificado, de acordo com os bombeiros, pois 
o colchão ficou completamente queimado, 
junto com outros móveis. 

"Chegamos rápido à ocorrência, antes 
que o fogo atingisse outras partes da casa, 
pois as chamas já estavam se espalhando", 
afirma o Aspirante Freire, que atendeu a ocor- 

rência. No momento do incêndio, ninguém 
estava na casa, o dono chegou após o fogo 
estar controlado. 

Dicas de segurança- Para evitar que aci- 
dentes como esses aconteçam os bombeiros 
dão algumas dicas de segurança. Eles acon- 
selham que em caso de queda de energia, 
quando for utilizar velas, que sejam colocadas 
em algum recipiente e deixadas a uma distan- 
cia de no mínimo 3cm da parede. 

Em caso de velas colocadas em recipien- 
tes de vidro, alertam a não tocar, pois o vidro 
esquenta e não é resistente a temperaturas 
altas, podendo rachar e causar acidentes. 
Também aconselham a colocar as velas com 
a base em pratinhos com água, em caso de 
caírem ou serem derrubadas. 

Por fim, os bombeiros aconselham a nun- 
ca mover as velas enquanto estiverem ace- 
sas, pois corre-se o risco de provocar aciden- 
tes e queimaduras, além de nunca deixar as 
mesmas acesas sem alguém nos cômodos da 
casa, agindo assim, evitam-se os incêndios. 
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Estudantes desenvolvem o dom de desenhar a partir de Curso Livre de Xilogravura 

Programas de acompanhamento da defasagem 

escolar atendem mais 28 mil alunos 

Desenvolvidos pela Prefeitura de Impe- 
ratriz, os programas realizados em parceria 
com o Instituto Ayrton Senna- Gestão Nota 
10, Circuito Campeão, Se liga e Acelera Bra- 
sil- atendem mais de 28 mil alunos da rede 
municipal de ensino e atuam nas dificuldades 
de aprendizagem para a garantia do aprendi- 
zado e sucesso escolar. 

De acordo com a coordenadora geral do 
Gestão Nota 10. Rejane Kravetz, em 2013 o 
trabalho será ampliado. "Desde 2011 os pro- 
gramas desenvolvidos em parceria com o 
Instituto Ayrton Senna atendem cerca de 90 
gestores e 28.479 alunos. O objetivo é melho- 
rar cada vez mais os indicadores da educação 
municipal e, para isso aumentaremos o núme- 
ro de turmas, escolas e gestores atendidos", 
explica Rejane. 

A equipe do Departamento Pedagógico 

da Secretaria Municipal de Educação (SE- 
MED), explica que as ações dos programas 
envolvem correção de fluxo; alfabetização de 
alunos e gestão escolar com objetivos espe- 
cíficos. 

Ela lembra que o Gestão Nota 10 oferece 
formação continuada aos gestores escolares. 
"O objetivo é elevar a qualidade da aprendiza- 
gem e fortalecer a competência técnica das 
lideranças e das equipes de trabalho". 

O Circuito Campeão atua no gerenciamen- 
to da aprendizagem nos primeiros cinco anos 
do Ensino Fundamental, e acompanha os re- 
sultados das referidas séries. "Na correção 
de fluxo temos o "Se liga", que é destinado a 
crianças não alfabetizadas, contribuindo para 
a diminuição da evasão escolar". E o Acelera 
Brasil, combatendo a repetência e o abando- 
no escolar. 

Carla Dutra 

Alunos do Centro de Ensino Urbano Ro- 
cha, estão desde 8 de março aprendendo fa- 
zer arte a partir do Curso Livre de Xilogravura. 
Um projeto idealizado por Cláudio Marcon- 
cine, que visa levar aos estudantes a opor- 
tunidade de fazer arte e ao final do trabalho, 
mostrar os dotes artísticos de cada um, ma- 
nifestado em papéis as diferentes formas de 
desenhar. A duração do curso é cerca de 45 
dias, na Escola Urbano Rocha, as aulas vão 
até 22 deste mês. 

Fruto de um desses cursos Livres de Xi- 
logravura, Cláudio Marconcine, trabalha com 
esse tema há cerca de 10 anos. Ele pensou 
em trabalhar com Arte e Educação, a fim de 
desenvolver o lado artístico da classe estu- 
dantil, que agrega não só a confecção de Xi- 
logravura, como também outras ações, assim 
como a exposição do resultado para comuni- 
dade, e com isso mostrar e difundir a arte na 
sociedade. 

De acordo com Cláudio Marconcine, no 
final do curso, todos os trabalhos confeccio- 
nados pelos alunos da Escola Urbano Rocha 
serão expostos na Fundação Cultural de Im- 
peratriz, uma exposição aberta à comunida- 
de. Em paralelo, Cláudio afirma que o material 
final dos estudantes produzido no curso livre, 
será fixado em locais estratégicos da cidade, 
tendo como pontos principais, locais com pou- 

ca movimentação, como por exemplo, em mu- 
ros de terrenos abandonados. 

Para Cláudio, na escola, principalmente 
aqui no estado o ensino é muito restrito em 
relação ao índice nacional. "O professor en- 
tra na sala, dá aula expositiva e usa livros 
didáticos, só isso, e em todas as disciplinas", 
conta. Ele afirma que a arte na cidade não é 
pensada de forma plena no processo de exe- 
cução em atividades, e deveria ser executada 
manualmente pelos alunos. "O trabalho que 
fazemos é uma oportunidade que os alunos 
têm de aplicarem um técnica que certamente, 
na teoria conseguiram aprender em sala de 
aula", explica. 

Para realizar o trabalho na Escola Urbano 
Rocha, o Projeto teve apoio do Ministério da 
Cultura, que foi aprovado em 2010, com cerca 
de 10 mil reais. A aluna Bruna Santos, afirma 
gostar de desenhar e viu o Curso Livre a opor- 
tunidade de desenvolver o seu dom artístico. 
"Eu sei desenhar, e amo fazer isso. Já fiz três 
desenhos aqui, e para mim é uma forma de 
desenvolver esse lado que gosto, e, além dis- 
so, viajar nesse mundo", assegura. 

Exposição - Com o resultado do trabalho 
desenvolvido na Escola Edson Lobão, desde 
11 de março e com encerramento 22, está 
acontecendo a Exposição Coletiva de Xilo- 
gravuras. na Fundação Cultural de Imperatriz. 
Em breve os alunos da Escola Urbana Rocha 
terão também seus trabalhos expostos. 

fifui 

Nonato Locutor 

"Comecei com propaganda em porta de loja, até chegar a animador de palanque" 

Hemerson Pinto 

Uma locução feita por Nonato pode ser identificada de lon- 
ge, pelo tom grave da voz, e pela animação que procura passar 
durante a divulgação de promoções de lojas em Imperatriz, ci- 
dade onde vive e trabalha há cerca de 30 anos. 

Natural de Codó, município maranhense, Raimundo Nonato 
Muniz Correia, tem hoje 35 anos. Desde os seis mora em Impe- 
ratriz, "no dia 06 de março de 1986". Nonato começou traba- 
lhar muito cedo, e não esquece o batente pesado de homem do 
campo. Outra atividade exercida por Raimundo Nonato durante 
algum tempo, foi a de auxiliar de serviços gerais. 

"Era numa época em que o ramo de madeira era muito 
forte em Imperatriz. Então comecei a trabalhar na Lamina- 
dora Paraná", onde também morou por três anos. Em 1997 
trocou a madeira pela profissão de vendedor em uma loja de 
calçados, no ano de 1997. Em 1999 trocou a calculadora pelo 
microfone. 

"Comecei com propaganda em porta de loja, até che- 
gar a animador de palanque, em 2000 fui para a Comercial 
Norte, de lá para o Armazém Paraíba, em 2001, dia 11 de 

novembro, foram seis anos, saí, retornei e fiquei mais cin- 
co anos". 

Nonato ainda lembra a primeira narração quando assumiu 
o microfone da loja onde trabalhava como vendedor. "No Bara- 
tão dos Calçados você encontra a sandália Paquerinha por 
apenas R$ 2,50, tênis Azak por apenas R$ 25,50. Era uma 
variedade, que tinha desde o sapato mais top naquela épo- 
ca e a sandalinha que qualquer pessoa podia comprar. Fui 
me destacando, trabalhando, me apaixonando pela profis- 
são e agora estou pretendendo buscar um curso superior, 
em marketing". 

Outro objetivo de Nonato, ainda para o ano de 2013, é co- 
locar no ar um programa de TV. O primeiro passo foi cerca de 
dois anos atrás, quando participou como repórter de um pro- 
grama exibido na TVAnajás, filiada à Rede Vida em Imperatriz. 

"Agora, o programa está nos preparativos finais. Um 
programa voltado para juventude, oferecer espaço para os 
jovens se expressarem. É para conscientizar, abrir espaço 
para discussões sobre vários temas que envolvem a juven- 
tude". 

Em campanhas políticas, Nonato teve cinco experiências 

como locutor, trabalhando em duas campanhas do ex-prefeito 
lldon Marques, uma do deputado estadual Léo Cunha, outra da 
governadora Roseana Sarney e por último, em 2012, na cam- 
panha da ex-candidata a prefeitura de Imperatriz, Rosângela 
Curado. "Fui candidato a vereador cm 2004, apenas para 
ganhar experiência". Nonato é casado com Maria do Carmo, 
com quem tem duas filhas. 
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►INSCRIÇÕES COMEÇAM HOJE 

Lançado edital do concurso da PM - TO 

A Polícia Militar do Tocantins publicou no 
final de semana, o edital para a realização do 
concurso público para provimento de 300 va- 
gas ao cargo de Soldado do QPPM (Quadro de 
Praças Policiais Militares), distribuídas entre 
270 vagas para candidatos do sexo masculino 
e 30 vagas para candidatas do sexo feminino. 

As inscrições serão feitas exclusivamente 
através da Internet, no site www.consulplan. 
net, a partir das 14h do dia 19 de março até as 
23h59 do dia 9 de abril. 

O pagamento da inscrição no valor de R$ 
60,00, pode ser feito em qualquer agência 
bancária, através de boleto gerado no ato da 
inscrição eletrônica. A inscrição somente será 
válida após a confirmação do pagamento. An- 
tes de efetuar a inscrição, o candidato deverá 
certificar-se de que preenche todos os requisi- 
tos exigidos no edital que está disponível nes- 
te site da PMTO e da CONSULPLAN. 

CONCURSO 
O Concurso Público será realizado em seis 

etapas. A primeira consistirá em avaliação in- 
telectual de conhecimentos, mediante a apli- 
cação de Prova Escrita Objetiva de Múltipla 
Escolha e Discursiva; a segunda será o Exame 
de Capacidade Física; Terceira - Avaliação 
Psicológica, com base em critérios; Quarta - 
realização de Exames Médicos e Odontológi- 
cos; Quinta - Investigação Social do candidato 
e quinta - habilitação do candidato em Curso 
de Formação de Soldados. 

A Prova Escrita Objetiva de Múltipla Esco- 
lha e Discursiva será realizada no Estado do 
Tocantins, simultaneamente nas cidades de 
Palmas, Araguaina, Gurupi, Arraias e Aragua- 
tins. 

O Exame de Capacidade Física (ECF) será 
realizado na cidade de PalmasATO. 

A investigação social e da vida pregressa 
é de responsabilidade da Policia Militar do Es- 
tado e terá início antes do ato da matricula e 
se estenderá até a conclusão do curso, sob a 
orientação da Seção de Inteligência da PMTO 

O valor da Inscrição é R$ 60,00 

e supervisão da Comissão do Concurso. 

CURSO DE FORMAÇÃO 
As turmas serão distribuídas nas cidades 

de Palmas, Araguaina e Gurupi. Durante seis 
meses o candidato será preparado no curso 
de formação e receberá auxílio-financeiro no 
valor de R$ 800,00. A jornada de trabalho, 
durante toda a formação e carreira na PMTO, 
será em regime de tempo integral, com dedi- 
cação exclusiva, cujas atividades poderão se 
desenvolver no horário diurno e noturno, inclu- 
sive aos sábados, domingos e feriados. 

O candidato que obtiver aprovação no Cur- 
so de Formação, última etapa do concurso, 
obedecendo ao número de vagas oferecidas 
no certame, tomará posse no Cargo de Sol- 
dado do QPPM da Polícia Militar do Tocantins, 
com remuneração no valor de R$ 3.057,77 e 
ainda com direito a Auxilio-Alimentação. 

O exercício das atividades profissionais 
será desempenhado em quaisquer das unida- 
des da PMTO em todo o território tocantinen- 
se. 

Mais informações no edital do concurso 
disponibilizado nos sites da PMTO e da CON- 
SULPLAN. 
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^ Máquinas e Equipamentos 

^ Galvanização 

Lotação e Vendas 

Dia da Autonomia é destacado em evento 

cívico na Praça dos Girassóis 

A data marca a criação do Estado do Tocantins 

Data que representa o marco da história 
que levou à criação do Estado do Tocantins, o 
Dia da Autonomia, 18 de março, foi celebrado 
nesta segunda-feira na Praça dos Girassóis, 
em Palmas, numa solenidade em que estive- 
ram representados os poderes Executivo, Ju- 
diciário e Legislativo, e demais segmentos da 
sociedade. O Dia da Autonomia foi instituído 
há 15 anos e reverencia quase 200 anos da 
instalação da Comarca do Norte, entre 1821 
e 1823. 

A solenidade teve início às 8h, quando 
foi hasteada a bandeira do Brasil no novo 
Pavilhão Nacional, de mais de 50 metros de 
altura e edificado pelo Governo do Estado, 
através da Secretaria de Infraestrutura. A 
programação foi aberta pelo vice-governador 
João Oliveira, representando o governador 
Siqueira Campos, e pelos presidentes da As- 
sembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça 
do Tocantins, deputado Sandoval Cardoso e 
desembargadora Ângela Prudente, respecti- 
vamente. 

Para João Oliveira "os sonhos de Teo- 
thônio Segurado na luta pela implantação da 
Comarca de Norte, entre 1821 e 1823, signi- 
ficam a luta pela força de um ideal de justiça 
social para todos, e isso está aqui represen- 
tado em nosso Estado pela união, indepen- 
dente, dos três poderes de Estado", disse o 
vice-governador. 

O DIA DA AUTONOMIA 
Fanfarras das escolas da rede pública 

estadual Vila União, Santa Rita de Cássia. 
Liberdade, Caie e Centro de Ensino Médio 
de Taquaralto se apresentaram na solenida- 

de. O Dia da Autonomia para a aluna Natália 
Rodrigues. 14 anos. do 9o ano da Escola Vila 
União, "traz a necessidade de se conhecer e 
saber sobre como se originou o Estado". 

João Pedro, 12 anos, do 8o ano, da mes- 
ma escola, observa que a data tem esse 
significado porque representa muitas lutas. 
"Isso é ótimo para a nossa história e, para- 
béns às autoridades e ao governador por isso 
tudo", disse. A coordenadora da escola, Stela 
de Sousa Batista, conta que os momento cí- 
vicos são trabalhados pelos professores de 
História e Geografia conjuntamente com os 
alunos. 

O secretário estadual de Educação, Dani- 
lo Melo de Souza, destaca que o Dia da Auto- 
nomia "é um símbolo que trabalhado com jo- 
vens e crianças enriquece o universo delas". 

PRAÇA DOS GIRASSÓIS 
A solenidade ocorreu na Ala Norte do Pa- 

lácio Araguaia, no Centro Geodésico do Bra- 
sil. marcado pela Rosa dos Ventos, onde está 
o Monumento à Bíblia e os personagens do 
Monumento Súplica aos Pioneiros. 

Após a execução do Hino Nacional pela 
Banda da Policia Militar do Tocantins ante o 
hasteamento da Bandeira Brasileira, içada no 
novo Pavilhão, o público presente assistiu ao 
documentário institucional sobre a Praça dos 
Girassóis, que mostra os monumentos cívi- 
cos, históricos, culturais, paisagísticos do lo- 
cal. O vídeo também fala dos bens e acervos 
que contêm para enriquecer a história tocan- 
tinense, os quais boa parte deles a população 
nem sempre tem conhecimento do que signi- 
ficam para a vida do Estado e do Pais. (ATN) 

Roseana inaugura Hospital de Tufilandia e autoriza 

construção das unidades de Santa Inês e Pinheiro 

A governadora Roseana Sarney e o se- 
cretário de Estado de Saúde, Ricardo Mu- 
rad, inauguram, nesta terça-feira (19), pela 
manhã, o Hospital de Tufilândia, mais uma 
unidade do Programa Saúde é Vida, cons- 
truída e equipada com recursos próprios do 
Estado. Logo em seguida, eles assinarão 
as ordens de serviços para construção dos 
hospitais macrorregionais de Santa Inês e 
Pinheiro, financiados pelo Banco de Desen- 
volvimento Econômico e Social (BNDES). 

O Hospital de Tufilândia é uma das 64 
unidades hospitalares de 20 leitos do Pro- 
grama Saúde é Vida, e funcionará com Ser- 
viço de Pronto Atendimento (SPA) 24 horas, 
consultórios e internação em clínica médica, 
pediatria e obstetrícia, enfermarias, centro 
de parto, exames de raio-x e laboratoriais. 
Unidades semelhantes já foram inaugura- 
das em Lago dos Rodrigues, Paulino Neves, 
Morros, Magalhães de Almeida, Sucupira do 
Riachâo, Jatobá, São Félix de Balsas, São 
João do Sóter e Primeira Cruz. 

O Governo do Estado, por meio da Se- 

cretaria de Estado de Saúde (SES), também 
colocou em operação os hospitais de 50 lei- 
tos construídos pelo Programa Saúde é Vida 
em Barreirinhas, Grajaú, Alto Alegre do Ma- 
ranhão, Peritoró, Coroatá e Timbiras, e 10 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) - 5 
na ilha de São Luís e as outras em Impera- 
triz, Timon, Codó, Coroatá e São João dos 
Patos. Todas essas unidades funcionam 24 
horas e atendem milhares de pessoas por 
mês. 

Em Santa Inês e Pinheiro, os hospitais 
macrorregionais têm projetos arquitetônicos 
idênticos, assim como os que serão construí- 
dos em Caxias e Imperatriz. Cada um terá 100 
leitos de internação em enfermarias, 12 leitos 
de UTI, quatro salas de cirurgia, uma Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) funcionando 24 
horas, e central de imagem com exames de 
ultrassom, raio-x, endoscopia e mamografia, 
além de laboratório de análises clínicas. Dis- 
põe, ainda, de lavanderia, cozinha, reservató- 
rios de água, tratamento de esgoto, subesta- 
ção e poços artesianos próprios. 



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) 

Esta repórter e Renata 
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A festa que reuniu a galera jovem da cidade bombou na ultima sexta-feira. A presença marcante da 
banda YOW inspirada na black c pop music americana formada pelo experiente Dj Sant2 c um trio vocal 
com a espontaneidade de Thiago, o charme de ôiovana e o balanço de Fábio Duarte e a dupla sertaneja 
Scan AGenaldo. Confira Flashcs! 
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O casal flana e Ruan 

Marisà Kamügai e Thiago Cerqueira 
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E PÁSCOA! 

A FESTA DO 

CHOCOLATE 

A alegria da páscoa é festejada com grande 
euforia pelas crianças c adultos, que não perdem 
a oportunidade de presentear com um delicioso 
'OVO DE PÁSCOA" a pessoa amada. Na contagem 
regressiva para a bonita festa de Páscoa, lojas 
e supermercados estão abarrotados de ovos em 
todos os tamanhos, c muitos usam c abusam de 
suas criatividades criando embalagens e cestas 
recheadas de guloseimas com direito a coelhos 
de pelúcia. 

POUCAS & BOAS 

# O empresário Olímpio Gury anda a mil com os preparativos do 

show Thiaguinho, que serd realizado no dia 05 de abril. 

# O enlace matrimonial da bela Elen Mendes, já tem data mar- 

cada para este sábado (23), a bela noiva sobe ao altar na Igreja 

Santa Clara e recepciona seus convidados no New Palace Even- 

tos. 

# Quem gosta de curtir a night da city, não está tendo do que 

reclamar, pois a cada semana tem muitas opções boas e diferen- 

tes para que todos aproveitem da melhor maneira possível. 

# Para quem almeja viver momentos de descontração e cultura, 

o endereço certo é o Teatro Ferreira Sullar. 
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BR/KZ FARMA (RUA LUIS DOMINCUES. 1158-CENTRO) 
DROCARI FARMABEM (RUA FLORIANO PEIXOTO, 727-N.IMP) 

DROGARIA CARVALHO (AV. CASTELO BRANCO. 42- VILA VITÓRIA) 

Tirinhas 
mcntírinhas por Fábio Coala 

Posso 
ROWBAR PENDEU,6Ü(5.6Ü£S/««a! 

W>SA o beito.VALJ (To 
PPDG 

aureolos por róbío Coalo r Cu òoo I/M 
czÁruiA E tmí" 
MIUMA «J*i«ORAPA, 
Ak/?O.TRA6A €LA 
^ PE «OtTA P*A 
iUk. MIM... 

V/OCE f RoMtrc 
qoe uÁo vai 

KVAIS TRAf-LA? 

CHCtA pe FALAR 
PB MIM e WAWOS 
FALAR. PB VOCE... 

SUA tiwpA! . 

m 

vww coquetel eom.bf/jogo» : 

O jogador deve ootwar aa respostaa oorratas de acordo com as doscrlcfles das casas. 

Anfioc Pmmler britânico 
Cortunto doprind pioshu- 

manHános 

Quadro ds 
aviso» 

O W em ■DtffiR" 
Associa- 
grêmio 

Daer em lamento» 

Estreito canal 
amazônico 

Pavimento 
farto em concreto 

Estudo do aparelho 
urinário (Med.) 

A fruta no ponto de consumo 

Formato do anzol 

Correia onde prende 

Bebida feita com 
ovos 

Tatuagem 
do traço do" 

{?Vs^ veiculo 
náufico 

Tonelada (símbolo) 

VrinadE Máica (HQ) 
Manuseio 

Esteiho 
(símbolo) 

(?) Campbell. top moda! britânica 

Madeira negra a tesistorrta 

Tio (?).■ cs 
Tipo de vinho 

Habitação 
Oesconhe- 

Decifraro texto 
Complexo mico 

Grande Deus-Sol 
•ffr 

Ver, em inglês 
Saudação informal 

Vaqueiro 
1.0S5, em romanos 

Dia 
dedeivo 

piadas 

Relósio que diz as horas 

Um cara mostra o seu novo apartamento para um amigo. 
Chegando na sala, o amigo repara numa panela com um martelo em cima 

oa mesmha de centro e pergunta: 
- O que é aquilo? 
-Aquilo é o meu relógio de sala! 
-Ah! Sério? Como é que funciona? 
- Eu lhe mostro. 
O cara pega a panela, e começa bater desenfreadamente com o martelo, 
uo outro lado da parede ouve-se alguém gritar; 
- Filho da puta!!!! São duas horas da manhã, que barulho é este! Caralho! 

www coquetel com 

OAG/LMMVIMS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Malhação 
Globo, 17h45 - AFF! Esse Sal é mto cara de pau! O #VidaLoka 

prpod?c^08^ 3 Luana e ainda se faz de arrependido? GRRRR! Serio, glr, #TODOMUNDOjásabia; Rola o maior climinha 
entre Orelha e Morgana! Só que o Fera e o Pilha estragam tudo' 
Os dois ficam zoando o Orelhudo e o nerd é mega sem noção 
com a Morg. Claro que a moranguinho fica bolada, né? lh...dorde 
cotovelo . ?? Luana fica tristinha assim que bate o olho em Vitor 
e Lia juntmhos e fofos. E as news do Vitinho vâo deixar a Luana 
ainda mais pra baixo O motoqueiro vai contar pra td mundo que 
tá namorando com a marrentinha! VISH...vai dartreta! O Lorenzo 
vai contar pra Raquel que vai morar com a Marcela pra sempre' 
berâ que a mãe da Lia vai ficar boladona? Mas esse Orelha nâo 
desiste, ne? A Luana já disse que nâo foi o Vitor que armou pra 
cima do nerd. mas o Orelhudo continua acusando o motoqueiro. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Cassiano tenta convencer Dom Rafael a ligar para 
Alberto a fim de esclarecer a presença do cristal de sal junto com 
os diamantes. Dom Rafael avisa a Cassiano que, se ele fugir, Du- 

□ NOVELAS 

que pagará pelos seus atos. Cristal avisa a Amparo que descobrirá 
o que ha de errado em sua casa. Donato insinua para Bibiana que 
Hélio pode ser o autor do acidente com o casal. Tais fica encanta- 
da com Lmo. Ester decide ir com Alberto para o Caribe procurar o 
noivo desaparecido. Cassiano convida Duque para fugir com ele. 
Hélio pede ajuda a Diomsio para tirar o pai da cadeia. Ester chega 
ao Caribe com Alberto. Cassiano cruza a cidade dentro do carro 
de Dom Rafael. 

Guerra dos Sexos 
Globo. 19h30 - Isadora teme ser demitida e Ronaldo a consola 
Juliana descobre que Nando contou a Roberta sobre os dois 
Nenê convence Nieta a nâo brigar com ele por ter vendido os re- 
cibos de Vitorio para Felipe. Nando fica confuso quando Domin- 
gumhos demonstra nâo saber nada sobre o bigode preto. Juliana 
afirma a Analu que nâo está interessada em Nando. Domingui- 
nhos deixa a mansão magoado. Montanha repreende Ulisses por 
enganar Lucilene. Baltazar fala para Olívia que Dominguinhos nâo 
e Otávio. Nando enfrenta Felipe. Roberta flagra Juliana discutindo 
com seu noivo. Nieta reza para unir Semíramis e Dino. Juliana e 

Felipe ficam com ciúmes de Nando e Roberta. Analú separa suas 
jóias para pagar pelo plano armado com Nenê. Lucilene procura 
Vama pBra falar sobre Ulisses. Juliana aceita se casar com Fábio 
Charlô tenta provar a fraude de Otávio. Felipe vai ao encontro de 
Dominguinhos. 

Salve Jorge 
Globo, 21 hOO - Uma mulher encontra Rachel caída e anuncia sua 
morte Lívia finge emoção ao vero corpo de Rachel. Drika reclama 
da falta da atenção de Helô. Lívia é consolada pela morte de Ra- 
chel. Inna decide ir com Wanda para a Capadócia. Russo desiste 

k ent'jar
J
no hotel 30 ver Hel0 chegar. Lívia finge emoção com a chegada da delegada, que estranha sua reação. Stenio e Haroldo 

nâo sabem como dar a notícia da morte de Rachel para Leonor. 
Gelso reclama de ter que conversar com Antonia. Helô acusa Lí- 
via. .e {eJ Rachel, mas logo se arrepende e faz um falso 
p.®d ° de desculpa. A delegada planeja uma armadilha para a vi âL Morena pensa em Théo. Bianca confessa para Maitê que 
esta apaixonada por Zyah. Wanda e Irina visitam o restaurante de 

^ . Ste
1
ni0 e Haroldo comunicam a morte de Rachel. Thompson tica desolado e Lucimar o consola. 

'P Áries 21-03/19-04 
Você tende a descarregar suas frustrações neste 
momento em que Sol e Lua tencionam sua área 
de comunicação. Nâo deixe que antigas ques- 
tões mal resolvidas lhe ceguem para as oportuni- 
dades. Foque-se no agora em diante! 

Touro 20-04/20-05 
Uma necessidade de ficar mais reservada é tra- 
zida pela quadratura Sol-Lua, que tenciona sua 
área de amizades. Porém, nâo aja de maneira 
tâo arredia, procure comunicar essa sua necessi- 
dade de maneira transparente e delicada! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Sol e Lua formam quadratura em sua área pro- 
fissional, tornando o momento desfavorável para 
mudanças no ambiente de trabalho. Seja mais 
realista e realize o que é viável. Procure planejar 
bem as inovações que você deseja! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
A sobrecarga e estresse podem afetar sua saú- 
de, neste momento em que Sol e Lua formam 
quadratura e tencionam sua área espiritual e de 
crise. Descanse a mente e evite muito compro- 
missos hoje. É melhor relaxar e se recompor! 

Q Leão 23-07/22-08 
Sol e Lua estabelecem quadratura, trazendo uma 
falta de sinergia no meio de amizades, o que 
pode acabar gerando conflitos. Evite compor- 
tamentos explosivos, procure manter a calma e 
abertura para ceder quando preciso! 

^ Virgem 23-08/22-09 
Pressões na vida pessoal e no trabalho podem 
lhe deixar exaurida no dia de hoje. A quadratura 
Sol-Lua lhe aconselha a respeitar seus limites, 
procurando descentralizar as tarefas e trabalhan- 
do com base em prioridades! 

— Libra 23-09/22-10 
Uma maior fragilidade energética é trazida pela 
quadratura de Sol e Lua. Diminua o ritmo e cui- 
de melhor da saúde, melhorando seus hábitos e 
buscando atividades mais relaxantes. Procure a 
companhia das pessoas queridas! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Nâo é hora para aventuras! A quadratura Sol-Lua 
tenciona sua área social e alerta que você ten- 
de a compensar carências com atitudes incon- 
seqüentes e prazeres irresponsáveis. Respeite 
seus limites físicos e financeiros! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
A falta de sintonia e as expectativas frustradas 
podem causar atritos nas relações. A tensão Sol- 
-Lua lhe aconselha a evitar críticas e pressões e 
a agir de maneira mais delicada. Seja diplomática 
ao lidar com as diferenças! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Brigas no meio profissional podem acontecer, 
pois a Lua passa por sua sexta casa e se ten- 
ciona ao Sol. Cuidado para nâo acabar tendo um 
colapso emocional. Seja mais autoconfiante e 
aceite que é normal enfrentar obstáculos! 

Aquário 20-01 /18-02 
Sua atitude impulsiva pode prejudicar o equilíbrio 
financeiro neste momento em aue Sol e Lua for- 
mam quadratura no circuito. Ainda que soja pre- 
ciso resistir a certas tentações, pense bem antes 
de sair gastando seu dinheiro! 

K Peixes 19-02/20-03 
As insatisfações em suas relações podem gerar 
brigas neste momento em que Sol e Lua se ten- 
cionam entre seu signo e sua área familiar. Pro- 
cure maneiras de amenizar a tensão. Adie gran- 
des decisões e promova a harmonia! 
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"A Rua Dom Evarisío Ames está ficando acabada, tem mato e tem até cobra, esgoto a céu 
aberto. Melhorou com as denúncias que fizemos ao Correio Popular, mas queremos que 
melhore mais ainda", Odair José, pastor evangélico. 

A voz da comunidade 

Rua Dom Evaristo Arnes e o antigo problema 

Hemerson Pinto 

Uma rua asfaltada, que liga a importan- 
te Avenida Industrial a dois centros 
educacionais também importantes, o 

CAIC e o CETECMA, não fosse o mato na 
lateral e o esgoto que corre a céu aberto e 
provoca o surgimento de buracos na via, os 
moradores não teriam do que reclamar. Mas 
a realidade é outra. 

Odair José mora há mais de 20 anos na 
Rua Dom Evaristo Arnes. "Quando chove, o 
esgoto que já existe há muito tempo, toma 
conta do meio da rua e vai aumentando os 
buracos. Até fezes é possível ver ali, ao ar 
livre", denuncia. Odair também relata que até 
cobras já foram encontradas saindo do mato 
que toma conta da calçada de uma das es- 
colas. 

Apesar dos problemas, o morador conta 

que a situação pode até ser considerada me- 
lhor do que há um ano, quando além do mato 
e do esgoto, era possível encontra até lixo 
nas proximidades. "Melhorou com as denún- 
cias que fizemos ao Correio Popular", lembra. 
Naquela mesma ocasião, nossa reportagem 
também destacou o mau cheiro que incomo- 
dava alunos e moradores das proximidades. 
Hoje não é muito diferente. 

"Como que nós, moradores e alunos de 

duas escolas importantes como o CAIC e o 
CETECMA, podemos conviver com isso? Se 
não for tomada nenhuma providência aquele 
asfalto vai acabar", alerta. 

Pedindo para não ser identificado, um co- 
merciante que mora próximo ao local mais 
prejudicado pelo esgoto e o mato, na Rua 
Dom Evaristo Arnes, apontou o local onde um 
cano de água está estourado e faz com que o 
esgoto se espalhe em direção ao meio da rua. 
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O mesmo problema foi apresentado no Correio Popular a cerca de 1 ano Moradores estão Inconformados com a atuação de vereadores que representam o bairro 
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Nesta parte do Bonsucesso, o que ganha destaque é o esgoto a céu aberto 
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^ 2- DIREITOS DO CONSUMIDOR M IM 

Ovos de páscoa: qual a melhor opção de compra para o consumidor? 

A semana da páscoa está se aproximando e os consumi- 
dores devem ter alguns cuidados ao adquirirem os ovos de 
páscoa, que são os produtos mais vendidos nesse período. Ao 
comprar ovos de páscoa ou chocolates, o consumidor deve ter 
atenção em relação ao local onde estão armazenados. O ideal 
é estarem em local fresco, arejado, sem contato direto com a 
luz solar e umidade. 

A embalagem deve está lacrada, sem furos ou amassadas, 
com a data de validade, nome e endereço do fabricante, in- 
formações nutricionais e a lista de ingredientes dos produtos. 

Quando houver brinquedo no ovo de páscoa, o consumidor 
deve checar se a embalagem traz o selo do Inmetro e a idade 
recomendável do mesmo. 

Fazer pesquisa antes de fazer a compra pode significar 
uma boa economia. Um levantamento feito pelo "Globo a Mais" 
mostra que o grama do chocolate feito para o feriado católico 
pode custar até 532% mais que o de uma barra comum. Essa 

conta simplificada pega o peso liquido tanto do ovo como da 
barra e calcula um valor por 100 gramas de chocolate; não 
destrincha, claro, o valor de embalagens incrementadas e de 
brindes infantis. Mesmo assim, em alguns casos os ovos che- 
gam a seis vezes o valor de barras e bombons. 

Evite levar crianças para fazer as compras de chocolates, 
pois elas são mais influenciadas pelo marketing de venda e 
acabam querendo produtos que, nem sempre, têm uma boa 
relação custo X beneficio. Comprar chocolates de última hora 
também pode ser uma boa opção, já que os preços podem 
diminuir bastante. 

Na hora de consumir os chocolates, moderação é a pala- 
vra chave. Apesar de serem fontes de cálcio e proteínas, em 
função de terem o leite como um dos ingredientes, geralmente 
os ovos, bombons, trufas... são ricos em açúcares e gorduras, 
consumi-los em excesso, pode prejudicar a saúde. 

AANVISA, em cartilha exclusiva para a Páscoa, alerta que 

é comum os chocolates de páscoa possuírem em sua compo- 
sição e em seus recheios gordura trans. Vale lembrar que o 
consumo desse tipo de gordura em grande quantidade pode 
causar inflamação dos tecidos, principalmente nos indivíduos 
com obesidade, elevar a incidência de diabetes, aumentar os 
níveis de triglicérides e o risco de doenças cardiovasculares 
em mais de 50%. 

Ovos diet são direcionados aos consumidores que não po- 
dem consumir açúcar. Entretanto, alguns consumidores com- 
pram esses ovos no intuito de não ganhar peso. Cabe escla- 
recer que, apesar de não conter açúcar, o chocolate diet é 
mais rico em gorduras. Já os produtos light são aqueles que 
têm uma redução mínima de 25% da quantidade de qualquer 
ingrediente, como açúcar, sódio e gordura, comparado à ver- 
são convencional do mesmo alimento. Eles são indicados para 
quem tem como meta perder ou simplesmente manter o peso. 

Fique atento às dicas e boa Páscoa! 



CORREIO 

Caixa abre concurso para nível superior 

; 

: 

A primeira fase está marcada para acontecer em 19 de maio 

Quem deseja seguir carreira pública em 
instituições financeiras ganhou nesta 
semana uma ótima oportunidade. A 

Caixa Econômica Federal (CEF) abriu novo 
concurso com oferta de 72 vagas imediatas e 
formação de cadastro reserva nos cargos de 
engenheiro civil e médico do trabalho, ambos 
de nível superior. As informações foram pu- 
blicadas no Diário Oficial da União, na página 
92 da terceira seção. 

Organizado pela Fundação Carlos Cha- 
gas (FCC), o certame será composto por pro- 
vas objetivas e discursivas, além de avaliação 
de títulos. A primeira fase está marcada para 
acontecer em 19 de maio. De acordo com o 

edital, as remunerações são de R$ 8.315 para 
engenheiro, que deve cumprir jornada diária 
de oito horas, e de R$ 4.158 para médicos, 
que trabalharão quatro horas por dia. 

As chances são distribuídas entre o Dis- 
trito Federal e os estados de Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito San- 
to, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Amazonas e Ceará. Interessados devem se 
inscrever de 28 de março a 19 de abril, pelo 
site www.concursosfcc.com.br. A taxa de par- 
ticipação varia de R$ 97 a R$ 140. Cinco por 
cento das chances são destinadas a candida- 
tos com deficiências. 

Estudantes são certificados em projeto da 

Embaixada dos Estados Unidos 

Estudantes são certificados em projeto da Embaixada dos Estados Unidos 

Os estudantes maranhenses participan- 
tes da primeira turma do projeto Young Tea- 
chers, Future Leaders (Jovens Professores, 
Futuros Líderes) receberam seus certifica- 
dos, na noite de sexta-feira (15), durante a 
cerimônia realizada no Teatro Viriato Corrêa 
(Ifma/Monte Castelo). O evento, promovido 
pela Secretaria de Estado de Educação (Se- 
duc) e a embaixada dos Estados Unidos no 
Brasil foi prestigiado por alunos, professores 
e diretores de escolas públicas. 

Entusiasmado com o êxito do projeto 
YTFL, que é vinculado ao Programa Jovens 
Embaixadores, o secretário Pedro Fernan- 
des Ribeiro falou aos promissores jovens que 
"se garante um excelente futuro fazendo um 
grande presente", citando como exemplo os 
estudantes que foram certificados. 

Como secretário de Educação, Pedro 
Fernandes destacou que abriu um canal per- 
manente de diálogo com os pais, alunos, pro- 
fessores e gestores para construção de uma 
escola nova com espaços democráticos, prin- 
cípios e objetivos definidos para ofertar ensi- 
no de qualidade. 

A secretária-adjunta de Projetos Espe- 
ciais da Seduc, Conceição Andrade, ressal- 
tou o empenho dos participantes do progra- 
ma Jovens Embaixadores, acrescentando 
que este comportamento faz parte da perso- 
nalidade das pessoas que constróem o seu 
próprio caminho. Ela agradeceu aos parcei- 
ros do projeto e, principalmente, às famílias, 
que incentivaram os jovens a lutarem por um 
caminho de sucesso. 

De acordo com Conceição Andrade "o 
YTFL é uma iniciativa pedagógica interessan- 
te e proporciona aos alunos de rede pública 
uma visão diferenciada de mundo, contato 
com diferentes culturas e modos de viver". 

A consulesa de Assuntos Públicos da 
Embaixada Americana, Heidi Arola, que con- 

fessou ser egressa de escola pública, falou 
sobre a importância da missão diplomática 
norte-americana e a missão do departamento 
de diplomacia pública de buscar parcerias e 
promover o intercâmbio de experiências exi- 
tosas. 

Falando em nome da primeira turma de 
participantes do projeto, a jovem embaixa- 
dora Ana Paloma Silva explicou detalhes do 
programa, narrou sua experiência durante 
sua permanência nos Estados Unidos e lem- 
brou sua trajetória como estudante de escola 
pública. 

Ana Paloma frisou que participar do pro- 
grama foi uma "experiência de vida" e decla- 
rou que foi a concretização de um sonho, de- 
pois de tentar diversas vezes ser selecionada. 
Falaram, ainda, em nome dos formandos do 
YTFL, os jovens embaixadores maranhenses 
Abraão Borges, Brenda Veneranda, Hermano 
Reis, Júlia Ferreira e Mattias Aguiar. 

PROJETO 
Conectado ao Programa Jovens Embai- 

xadores, o projeto YTFL é desenvolvido pela 
Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e 
tem como parceiros a Seduc e o Instituto Fe- 
deral do Maranhão (Ifma). 

Coordenado pelos alunos Jovens Embai- 
xadores em 2012, o YTFL proporciona aos 
alunos da rede pública o aprendizado, por 
meio de oficinas, de temáticas como identi- 
dade cultural; multiculturalismo; diversidade 
étnico-cultural dos países de língua inglesa; 
ativismo e voluntariado infantil. 

Criado em 2002, o Programa Jovens Em- 
baixadores busca beneficiar alunos brasilei- 
ros da rede pública de ensino que são exem- 
plos em suas comunidades por meio de sua 
liderança, atitude positiva, consciência cida- 
dã, excelência acadêmica, e conhecimento 
da língua inglesa. 

Edison Lobão desembarca em São Luís 

nesta quinta-feira 

O ministro de Minas e Energia, Edison 
Lobão, e o diretor de Abastecimento da Pe- 
trobrás, José Carlos Cosenza, irão a capital 
maranhense, nesta quinta-feira (21), para 
anunciar as próximas etapas do projeto de 
criação da Refinaria Premium I, no município 
de Bacabeira (58 quilômetros de distância de 
São Luís). A vinda do ministro ao Maranhão 
foi confirmada pelo assessor de comunica- 
ção do Ministério de Minas e Energia, Antô- 
nio Carlos Lima, nesta segunda-feira (18). 

"O governo está analisando propostas de 
parcerias de investidores estrangeiros para 
a conclusão da Refinaria Premium I. O mi- 
nistro deverá ir à China em maio, para con- 

versar com os chineses, que já se mostra- 
ram interessados na Refinaria Premium I. O 
fato é que, independentemente de parcerias 
ou não, a Refinaria Premium I prosseguirá. 
O governo garante que a obra não vai parar, 
pois ela é uma necessidade do governo. O 
Brasil está se tornando um grande produtor 
de petróleo, e as refinarias são importantes 
nesse novo cenário", afirmou Antonio Carlos. 

Na oportunidade, o ministro deverá se en- 
contrar com a governadora Roseana Sarney 
e convidados, no Palácio dos Leões, onde o 
diretor da Petrobrás deverá fazer uma expo- 
sição das obras realizadas até o momento 
para criação da Refinaria Premium I. 

Seduc realiza visita técnica às 

regionais de Caxias e Timon 

A Secretaria de Estado de Educação (Se- 
duc), por meio da Secretária-Adjunta de Co- 
ordenação das Unidades Regionais de Edu- 
cação (Sare), realiza, nesta terça (19), visita 
técnica aos municípios de Caxias e Timon, 
com a finalidade de mobilizar gestores para 
realização da 1a Conferência Intermunicipal, 
que acontecerá nos dias 1o e 2 de abril, nos 
referidos municípios, para discutir o processo 
educacional no âmbito regional. 

Para o secretário-adjunto das Unidades 
Regionais de Educação, Tadeu Lima, a visita 
da Seduc objetiva apoiar os municípios para 
realização das conferências. "Não medire- 
mos esforços no sentido de apoiar os muni- 
cípios na realização de suas conferências. 
Elas são extremamente necessárias. Repre- 
sentam um instrumento valioso para discutir 
o processo educacional no cenário regional", 
enfatizou. 

A reunião visa, ainda, levar informações 
sobre projetos da Seduc, estreitar parcerias 

com os municípios, fazer um diagnóstico das 
escolas da rede estadual sobre estrutura físi- 
ca e pedagógica, funcionamento do colegia- 
do escolar e grêmio, dentre outros. 

"Além de apoiar os municípios em suas 
conferências intermunicipais, vamos aprovei- 
tar para realizar um diagnóstico da situação 
das escolas da rede pública estadual no que 
diz respeito ã matrícula, condições físicas e 
pedagógicas das instituições de ensino, par- 
ticipação da família no processo educativo 
local, dentre outros", ressaltou Tadeu Lima. 

Ao todo, serão realizadas 27 conferên- 
cias intermunicipais em todo o estado. Cada 
uma terá duração de dois dias e será coor- 
denada pelo Fórum Estadual de Educação 
(FEE). Serão realizadas palestras, debates e 
grupos temáticos de trabalho, com foco na 
elaboração do Plano Estadual de Educação. 
As Conferências Intermunicipais fazem parte 
da etapa preparatória para a Conferência Es- 
tadual, que ocorrerá em agosto, em São Luís. 
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ECONOMIA 

Caixa quer ampliar carteira de crédito pessoal em mais de 40% neste ano 

A Caixa Econômica Federal contratou 
R$ 17,5 bilhões em empréstimos pesso- 
ais no primeiro bimestre deste ano, o que 
eqüivale à expansão de 51% em relação 
ao mesmo período do ano passado, de 
acordo com o superintendente nacional 
de Clientes de Pessoas Físicas da Caixa, 
Humberto José Magalhães. Sinalização 
forte, segundo ele, o banco oficial poderá 
alcançar a expansão estimada de 41,2% 
na carteira de crédito pessoal, que deve 
chegar ao fim de 2013 com saldo de R$ 
78,3 bilhões. 

Magalhães diz que a meta é perfeita- 
mente factível considerando que a carteira 
de empréstimos para pessoas físicas tem 
apresentado crescimento consistente nos 
últimos cinco anos. Os números da Cai- 
xa mostram que a carteira encerrou 2012 

com saldo de R$ 55,5 bilhões, ou 51,63% a 
mais que os R$ 36,6 bilhões de 2011 e os 
aumentos nos anos anteriores também fo- 
ram fortes: 36,06% (2011), 25,70% (2010) e 
56,20% (2009). 

A expansão registrada em 2009 ocor- 
reu, em grande parte, por causa da carên- 
cia de crédito em 2008, no auge da crise fi- 
nanceira internacional, e a evolução se deu 
em ritmo menos forte em 2010 e 2011. No 
ano passado, porém, a concessão de em- 
préstimos foi intensificada com a expressi- 
va redução das taxas de juros, a partir de 
abril, e ajustes das condições contratuais, 
o que tem facilitado o acesso ao crédito pe- 
las famílias, segundo Magalhães. 

O crescimento acentuado da carteira 
de empréstimos, principalmente no finan- 
ciamento de imóveis e de veículos, fez com 

que a participação da Caixa no segmento 
de crédito bancário para pessoas físicas 
evoluísse de 3,51%, em 2007, para 7,89% 
no ano passado. Caso as projeções de 
Magalhães se confirmem, a participação 
de mercado (market share, no jargão dos 
economistas) pode chegar a 9,60% no final 
do ano. 

"Esse expressivo crescimento é susten- 
tado por uma carteira de crédito saudável, 
com baixos índices de inadimplência e por 
um portfólio amplo para o atendimento 
das necessidades dos clientes", disse. Um 
exemplo é o Crédito Aporte Caixa, com 
garantia de imóvel, que tem taxa de juros 
entre 0,98% e 1,35% ao mês, mais taxa 
referencial (TR), dependendo do relacio- 
namento do cliente com o banco, além de 
prazo para pagamento de até 360 meses. 
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Depois de uma evolução de mais de dois 
dígitos em janeiro, as micro e pequenas em- 
presas reduziram o apetite por crédito no 
último mês e foram as principais responsá- 
veis pela queda na demanda corporativa por 
financiamentos. 

O recuo nas companhias de pequeno 
porte foi de 4.7% na comparação com o mês 
anterior, segundo indicador da Serasa Expe- 
rian. A demanda nos grupos de grande porte 

ficou estável e teve redução de 1% nas de 
médio porte. 

No geral, o indicador ficou negativo em 
4,4% em fevereiro na comparação mensal. 

A desaceleração já era esperada pe- 
los economistas da Serasa dada â base 
de comparação elevada de janeiro, quando 
houve crescimento de 19,3%. Os dados re- 
fletem também o menor número de dias úteis 
do mês, somado ao feriado de carnaval. 

Os números do bimestre, contudo, mos- 
tram uma leve recuperação, exceto pelo 
grupo das micro e pequenas empresas, que 
acumulam queda de 6,3% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 

Entre os setores, a demanda mais baixa 
nos dois primeiros meses do ano é registra- 
da no comércio, que apresenta redução de 
8% na comparação com igual período do 
ano passado. 

EDUCAÇÃO 

Com 15 tatames e algumas bolas, pra- 
tos de plástico e malabares, o professor 
Pedro Cauê Marques Levy, de 23 anos, 
transforma a área de recreio do Colégio 
Itatiaia, em São Paulo, em um picadeiro. 
As aulas de circo na escola, realizadas 
uma vez por semana durante 50 minutos, 
começaram em 2011 e, dois anos depois, 
o grupo já dobrou de tamanho. Oferecida 
como opção de atividade extracurricular 
em colégios particulares, as aulas circen- 
ses vêm ganhando espaço por engajarem 
crianças e adolescentes em exercícios 
físicos de forma lúdica e estimularem a 
concentração, a disciplina, a expressão 
corporal e o trabalho em equipe, incluindo 
a confiança em si mesmos e nos colegas. 

Segundo Tamira Vital Nogueira, assis- 
tente de coordenação da Unidade Para- 
íso-Paulista do Colégio Itatiaia, a escola 
sempre busca atividades extracurriculares 
diferenciadas para oferecer aos alunos, 
mas é o interesse das crianças que faz 

com que as novidades se transformem em 
tradição. 

Atualmente, 20 alunos de cinco a 11 
anos participam das aulas, pelas quais 
seus pais pagam R$ 65,00 à parte da 
mensalidade. Mesmo depois de um dia in- 
teiro de aulas, os pequenos têm energia 
de sobra para saltitar sobre o tatame em 
linha reta e de costas, engatinhar de barri- 
ga para cima com o apoio apenas dos pés 
e das mãos, deitar sobre a nuca com as 
pernas para cima, jogar malabares para o 
alto e equilibrar pratos giratórios sobre um 
palito. Tudo sob o comando de dois pro- 
fessores --um segundo foi contratado para 
dar conta da demanda em alta. 

Na quinta-feira (14), Lucca Augusto 
Neto completou 7 anos e além da festa 
com os pais e colegas no Itatiaia, onde 
cursa o segundo ano do fundamental, ele 
ganhou a regalia de voltar mais cedo para 
casa. Mas, segundo a mãe, o garoto pediu 
para voltar ao colégio, pouco depois. "A 

gente estava fazendo a lição de casa e ele 
falou 'mãe, tem a aula de circo'", contou a 
administradora Vivian Carneiro Neto. 

Lucca começou as aulas de circo em 
2011, quando se matriculou no colégio. 
"Acho que ele nunca se identificou tão 
bem na vida", afirmou a mãe. 

O gerente de informática Daniel Antô- 
nio Augusto Neto, pai do garoto, conta que 
se surpreendeu no início deste ano com o 
aumento de crianças matriculadas no cur- 
so. "Muitos ficavam só olhando e queriam 
brincar. Para eles, no final é uma brinca- 
deira", disse. 

Vivian explica que observou, durante 
o último ano, o desenvolvimento das ha- 
bilidades do filho. A corda de tecido, por 
exemplo, sempre desafiou Lucca, que não 
tinha a força nos braços exigida. Mas. du- 
rante a apresentação de fim de ano pre- 
parada para os pais, o garoto conseguiu 
completar a acrobacia e a apresentou 
como surpresa para a mãe. 
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Alunos de direito deverão fazer estágio 
em órgãos públicos antes de concluírem 
o curso. Hoje, a experiência prática não 
é obrigatória no currículo da graduação. A 
mudança foi anunciada hoje pelo ministro 
Aloízio Mercadante (Educação). 

"Esse estágio no campo de prática vai 
melhorar muito o processo de formação 
dos estudantes, e eles vão chegar mais 
preparados ao final do curso. É esse o 
caminho que estamos construindo, é uma 
das mudanças", afirmou o ministro nesta 
quarta-feira após cerimônia no Palácio do 
Planalto. 

MEC e OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) discutem mudanças no processo de 
abertura de novos cursos de direito e no 
currículo dos graduandos. No mês passa- 
do, Mercadante e o secretário de Regula- 
ção e Supervisão da pasta, Jorge Messias, 
discutiram o assunto com o presidente na- 

cional da OAB, Marcus Vinícius Furtado. 
"Nós precisamos ter mais critérios para 

expansão dos cursos de direito e uma das 
exigências que nós vamos fazer, entre ou- 
tras, é o estágio obrigatório. (...) O Brasil 
tem quase 850 mil advogados e esse é o 
pior caminho: alguém estudar, pagar facul- 
dade e depois não ter direito de exercer a 
profissão plenamente", disse o ministro em 
referência ao alto número de reprovados 
no exame da Ordem. 

Uma reportagem publicada mês passa- 
do mostrou que o MEC quer ainda mudar 
as regras de abertura de faculdade de di- 
reito para direcionar novos cursos a loca- 
lidades onde ainda há capacidade de ab- 
sorção de profissionais da área. Para isso, 
serão considerados fatores como quanti- 
dade de fóruns, escritórios de advocacia e 
promotorias numa determinada cidade do 
país. 
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DIAGNOSTICO DE CÂNCER DE 
VULVA É TARDIO NO BRASIL 

Um estudo do Hospital A.C. Ca- 
margo traçou, pela primeira vez, o 
perfil das pacientes brasileiras com 
câncer de vulva e mostrou que 43% 
delas recebem um diagnóstico tar- 
dio da doença. 

O número é alto se comparado 
com os 10% de pacientes com cân- 
cer de mama que também recebem 
o diagnóstico em estágio avançado. 

A demora do início do tratamen- 
to, que aumenta as chances de o 
tumor voltar ou se espalhar para ou- 
tros órgãos, ajuda a explicar outro 
dado preocupante sobre a doença; 
43% das pacientes têm recidivas e, 
dessas, 70% acabam morrendo. 

Raro e agressivo, o câncer de 
vulva atinge, em média, uma mulher 
a cada 100 mil em comparação, o 
câncer de colo de útero afeta cerca 
de 17 a cada 100 mil. 

No Brasil, a cidade com maior 
incidência da doença é Recife, com 
5,6 casos para 100 mil mulheres. 

Mais de 80% das mulheres que 
desenvolvem a doença têm pouca 
ou nenhuma escolaridade, aponta o 
estudo. "A falta de informação, asso- 
ciada à falta de higiene, aumentam 
o risco do câncer se desenvolver", 
afirma Rafael Malagoli, principal 
autor do estudo e pesquisador do 
Centro Internacional de Pesquisa 
do Hospital A.C.Camargo. 

A higiene íntima inadequada 
pode levar a um aumento de pro- 
cessos inflamatórios. 

Segundo Marcelo de Andrade 
Vieira, médico do departamento de 
ginecologia oncológica do Hospital 
de Câncer de Barretos e que não 
esteve envolvido no estudo, essas 
pacientes já vão com menos freqü- 
ência ao médico. 

"Para elas, a lesão pode ser con- 
siderada normal. E muitas têm ver- 
gonha de buscar um atendimento 
médico." 

O principal sintoma do câncer é 
uma ferida que não cicatriza e que 
pode começar como um pequeno 
caroço, uma coceira ou uma man- 
cha que tende a aumentar. 

Segundo os especialistas, a pre- 
venção requer apenas a avaliação 
ginecológica regular para que o mé- 
dico possa fazer o exame visual do 
órgão genital externo feminino. 

IDADE 
De acordo com o artigo, publi- 

cado no periódico "Gynecology and 
Obstetric Investigation", o câncer de 
vulva sempre foi tradicionalmente 
associado à terceira idade, mas tem 
atingido mulheres mais jovens por 
causa das infecções pelo HPV. 

"Os fatores de risco tradicionais 
são alcoolismo, tabagismo e infla- 
mações, mas outro fator importan- 
te é a infecção pelo HPV, que já é 
responsável por cerca de 50% dos 
casos de câncer de vulva", afirma 
Malagoli. 

No grupo do estudo foram anali- 
sados dados de 300 mulheres aten- 
didas no Hospital A.C. Camargo en- 
tre 1978 e 2009, a idade média de 
início da doença foi de 70 anos, mas 
o câncer afetou mulheres de 15 a 98 
anos. 

Marcelo Vieira também vê essa 
tendência no Hospital de Câncer 
de Barretos. A instituição atende de 
15 a 20 casos de câncer vulvar por 
ano. 

O número é relativamente alto, 
segundo o médico, porque o hospi- 
tal recebe pacientes de todas as re- 
giões do país. incluindo um grande 
número do Norte e Nordeste. 
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DORIVAL CAIU 

Ex-auxiUar de Dunga, Jorginho, assume Flamengo 

No dia seguinte à demissão de Dorival 
Júnior, que não aceitou reduzir o salá- 
rio pela metade e deixou o Flamengo 

no início da noite do último sábado, o clube já 
anunciou seu novo comandante para a seqü- 
ência do Campeonato Carioca. Com contrato 
válido até dezembro de 2014, Jorginho Cam- 
pos, ex-jogador rubro-negro, e ex-auxiliar de 
Dunga na Copa do Mundo de 2010, já come- 
ça a trabalhar na segunda-feira. 

Após a derrota diante do Resende, de 
virada, na última quarta-feira, o diretor exe- 
cutivo do clube, Paulo Pelaipe, embarcou 
para Porto Alegre, de onde retornou apenas 
neste domingo. Na cidade do Rio e Janeiro, 
o dirigente flamenguista se reuniu com outros 

membros da cúpula e com Jorginho, primei- 
ro nome da lista após a saída de Dorival. O 
acerto foi rápido e finalizado às 21 horas (de 
Brasília), de acordo com a publicação do site 
oficial do clube. 

"Jorginho é um profissional com larga 
experiência internacional, passagem pela 
Seleção Brasileira, íntegro, respeitado, com 
história no clube como jogador. Certamente é 
um ótimo nome para o futebol do Flamengo", 
celebrou Wallin Vasconcelos, vice-presidente 
de futebol do clube. O novo comandante acei- 
tou a política salarial empreendida pela nova 
diretoria e teve o perfil enaltecido como "jo- 
vem, estudioso do futebol, com grande lide- 
rança e identificação com a história do clube." 
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Goleiro em baixa 

2a falha de Rogério 

The Ultimate Fighter Brasil 2 apresenta 

os sete primeiros participantes 

segunaa ogeno em um mes es pauiina o 

J I 

notauro e Fabnc s trem um ress 

No dia 16 de fevereiro, Rogério Ceni levou 
um frango contra o Ituano. Neste domingo, 17 
de março, o goleiro voltou a errar como não cos- 
tumava. E dessa vez com os pés, numa reposi- 
ção de bola que iniciou a jogada do segundo gol 
do Oeste, derrotado por 3 a 2 pelo São Paulo. 

Foi o sexto grande erro do goleiro em prati- 
camente três anos. A seqüência inclui também 
gols de Corinthians (dois), Botafogo, Flamengo 
e Ituano. 

As dificuldades enfrentadas pelo maior ídolo 

do São Paulo para continuar jogando em alto ní- 
vel no final de carreira são evidentes. Merecem 
atenção imediata por parte da comissão técnica 
e da direção são-paulina. 

Porém, a crise instalada no Morumbi coloca 
outras preocupações na pauta tricolor. O técni- 
co Ney Franco e a direção estão mais preocu- 
pados com os seguidos casos de insatisfação 
de jogadores. O preço a ser pago em breve pela 
falta de atenção com Rogério pode ser bem sal- 
gado. 

i os pesos pesados Rodrigo 

Na noite deste domingo (17) o The Ultima- 
te Fighter Brasil 2 começou com as sete lutas 
eliminatórias que definiram os sete primeiros 
participantes dos 14 meio-médios que ficarão 
na casa e disputarão um contrato com a maior 
organização de MMA do mundo. 

Os treinadores são os pesos pesados Ro- 
drigo Minotauro e Fabrício Werdum. No geral, 
ainda não deu para saber se a nova temporada 
trará inovações drásticas de produção com re- 
lação à primeira. 

A falta de uma rivalidade mais inflamável en- 
tre os técnicos (como era no caso de Wanderlei 
Silva e Vitor Belfort, no programa passado) terá 
de ser suprida, ou valorizada, de alguma forma. 

Assim, parece que a organização optou em 
colocar atletas mais experientes e tempera- 
mentais, que devem fazer contrapontos e agitar 
para valer o período de 'confinamento'. 

Como esperado, a humanização dos luta- 
dores novamente esteve em foco, com muitas 
histórias e casos de superação e dificuldades 
de vida abordadas entre os participantes, refor- 
çadas ainda pelo apelo familiar sempre presen- 
te, já que todos receberam a visita de parentes 
antes dos combates. 

No próximo episódio, serão conhecidos 
os últimos sete integrantes do programa, bem 
como a divisão entre as equipes Minotauro e 
Werdum. 
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