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"LEI DO PLANTÃO DE FARMÁCIAS 

NÃO TRATA DE FISCALIZAÇÃO", 

DIZ SANCHES ^ 

VEREADOR SOLICITA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA PARA DISCUTIR 

FUNCIONAMENTO DE BARES 

CAMARA REALIZARÁ SESSÃO 

NOS BAIRROS DE IMPERATRIZ 

MARINHA INICIA OPERAÇÃO 
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32° JOGOS ESCOLARES DE 

IMPERATRIZ COMEÇAM AMANHÃ 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

Precisa-se de recepcionista com experiência para 

trabalhar em clínica médica. Interessados devem 

deixar currículo na Rua Godofredo Viana, 142, ao lado 

do Jornal Correio Popular. Contato: (99) 3075-8610. 
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Caso Eloá 

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu na terça-feira (4) reduzir a pena de Lin- HHBS! ■ 
demberg Alves Fernandes para 39 anos e 3 meses de prisão. O réu foi condenado em feverei- 
ro de 2012 a 98 anos e 10 meses de reclusão pelo seqüestro e assassinato da ex-namorada —■— „ 
Eloá Pimentel em 2008 A Justiça aceitou parcialmente um recurso apresentado pela defesa 
do reu. Na primeira instância, Lindemberg foi condenado a pagar 1.320 dias-mulla, mas. com \l// /* 
a decisão de hoje, o valor foi reduzido para 16 dias-multa. A defesa do réu chegou a pedir a EnSfl QÍ/ 
anulação do júri alegando que o clima de comoção e indignação da população impediu um 
julgamento justo. Segundo o advogado Fábio Tofic Simantob. a juiza do caso quebrou a impar- 
cialidade e cerceou a defesa. Durante a sessão desta terça, segundo informações do TJ-SP, / \, 
a Procuradoria-Geral da Justiça reconheceu que a pena fixada ao réu ficou muito alta. mas 1 S m 
que anulação do júri não se justifica. O relator do recurso, desembargador Pedro Menin, afir- 
mou em sua decisão que a interação entre mídia e acusado, na hipótese, de modo algum pode caracterizar personalidade 
Ali se viu interesses comuns. De um lado. o de garantir sua própria vida além das garantias processuais e de outro, manter 
informada, buscar detalhes sobre o que verdadeiramente ocorrida no cativeiro". 
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POPULAR 

desvirtuada, 
a sociedade 

Tentou suicídio 

Paris Jackson, a filha de 15 
anos do cantor Michael Jack- 
son, foi levada ao hospital na 
manhã desta quarta-feira (5) 
após uma suposta tentativa 
de suicídio, informou o site 
especializado em celebrida- 
des TMZ. A filha do Rei do 
Pop deixou sua casa em Los 
Angeles por volta das duas 
da manhã (horário local) e 
foi levada até o hospital de 
ambulância. Foi meia hora 
antes, à 1h27, que o serviço 
de emergência foi acionado. 
Segundo fontes ligadas às 
autoridades, a pessoa que 
fez a ligação relatou uma 
possível overdose. 

Causando polêmica 

• ■ Um jogo lançado no Facebook está 
causando grande polêmica na Geór- 

—9ia- Nele' 0 j09ador Pode incorporar 
um Padre ortodoxo e matar gays. "Call 

í of Taburetka" foi criado por Kakha 
Giorgashvili, que diz não ser homo- 
fóbico. Ele garante, de acordo com 
reportagem do "Huffington Post", 
apenas ter tentado recriar um evento 

ocorrido em Tbilisi, capital da ex-república soviética. Em 17 de maio. um 
grupo de ativistas anti-gay, liderados por padres ortodoxos, atacou gays, 
lésbicas e transexuais com pedras, pedaços de madeira e excremento. 
As vítimas participavam de uma marcha em defesa dos seus direitos. 
Ao menos 17 pessoas ficaram feridas. "Queridos amigos, esse jogo não 
é anti-gay. Ele apenas descreve o que ocorreu no dia 17", explicou-se 
Kakha no Facebook. Grupos de defesa dos direitos dos homossexuais 
não aceitaram a desculpa e contra-atacaram. "O jogo é grosseiramente 
homofóbico. Não se trata de um episódio casual", afirmou Sal Mattos, 
do site "Gay Gamer". 

Ganham mais que Silvio Santos 

A previsão no SBT, segundo os seus executivos, é chegar ao fim deste ano com R$ 60 milhões de 
lucro. Assim seja. Há muito tempo isso não acontece. Para se ter uma idéia, a soma do salário mais 
o do merchandising de Ratinho. Eliana e dos palhaços Palati & Patata, separadamente, já é maior do 
que o valor recebido pelo dono. Silvio Santos. Em 2005, ano da sua última grande marca - segundo 
números oficiais, o lucro do SBT foi de R$ 76,7 milhões, com crescimento de 20% em relação ao 
ano anterior. Por enquanto, ainda não é possível assegurar todo esse tanto que agora se anuncia. As 
emissoras de TV. menos a Globo, têm por norma colocar metas muito baixas nos primeiros meses do 
ano e, só a partir de agosto, com o mercado mais aquecido, ampliar os objetivos que têm como alvo. 
O que se espera é que o SBT também se estabilize por ai e realmente consiga firmar toda a empresa 
em bases mais sólidas. 

COLUNA DO SANCHES 

SANTA IN ÉS EM DESTAQUE 

.... 

•a. 
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Santa Inês foi destaque na primeira edição 
da "Maranhão Hoje", a mais nova revista 
maranhense publicada em São Luís. Lan- 
çada em abril, a publicação destinou duas 
páginas inteiras para A "Capital do Vale do 
Pindaré". O título da reportagem é "Santa 
Inês: Mudanças radicais em quatro déca- 
das". 
Um dos trechos da matéria; "De fato, foi um 
grande salto que se deu no povoado, que 
de um canavial conhecido como Ponta da 
Linha, por ser a última parada do trem que 
transportava cana-de-açúcar ao Engenho 
Central de Pindaré-Mirim, se tornou uma 
das mais prósperas cidades do Maranhão". 

DVD DE LOURIVAL TAVARES 
Com dedicató- 
ria e autógrafo 
"para o par- 
ceiro e amigo 
Edmilson San- 
ches", acabo 
de receber de 
São Paulo, via 
Sedex, os dois 
mais recentes 
trabalhos do 

cantor, músico e compositor Lourival Tava- 
res: o CD "Enluarado" e o DVD "O Laço do 
Olhar". 

Nascido no Centro dos Olegários, no 
município de Pio 12. é a Santa Inês (para 
onde veio criança ainda) e a Imperatriz que 
Lourival Tavares devota suas impressões 
mais gratas. No verso da capa do DVD, Lou- 
rival Tavares registra que "o poema 'Eternas 
Estrelas' [foi] escrito para as pessoas que 
fizeram e outras que ainda fazem o cenário 
móvel de Santa Inês, Maranhão". 
Enquanto alguns artistas às vezes se esque- 
cem das terras de cujo barro também foram ■ 
feitos, Lourival Tavares faz questão não só 
de escrever como também cantar. O poema 
"Eternas Estrelas", de sua autoria (letra e 
música) é uma das músicas do CD e é a 13" 
canção das 21 (mais três faixas bônus) que 
compõem o DVD. 
Parabéns ao Lourival. Sendo um de seus 
raros parceiros em música gravada em seu 
disco "O Lobo da Lua", fico feliz com a evo- 
lução e consistência de seu trabalho. 
Contatos para shows do Lourival: (11) 3284- 
1945, 99269-8917 e 98507-7780. Telefones 
celulares de São Paulo têm nove algaris- 
mos. 

FILHO DE PEIXE... 

...peixinho é. Um dos filhos de Lourival Tava- 
res. José Felipe, é o herdeiro musical do pai, 
embora em outro "ramo" da frondosa árvore 
que é a Música. 
Com o nome artístico Phillip Nutt, José Feli- 
pe lançou 'From Heart", CD com 10 músicas 

Edmilson Sanches 

suas, todas escritas e cantadas em inglês. O 
disco foi merecedor de críticas positivas no 
Sudeste do país. Uma excelente estréia. 
Phillip Nutt escreve no encarte do CD que 
deve tudo à família. Desde os oito anos que 
ele se interessava por música, freqüentando 
aulas de violino e participando de orquestra 
infantil. Depois, o violão do pai, Lourival 
Tavares, aguçou seu interesse e tornou-se 
violonista. Entre os nomes estrangeiros que 
o influenciaram estão Elvis Presley, Bob 
Dylan e Nina Simone. 
Para contatar e contratar Phillip Nutt, os 
telefones são os mesmos acima. 

ROTARY 
O Rotary Club de Impe- 
ratriz completou dia 04 
48 anos de fundação 
em Imperatriz. Nosso 
município já teve outros 
clubes de serviço, 
como o Lions Club, 
que não existe mais. O 

Rotary de Imperatriz, entretanto, mantém-se 
ativo, inclusive tendo criado outros clubes, 
mais um deles na cidade (o RC Entronca- 
mento). Nesse quase meio século, o Rotary 
tem auxiliado outras entidades, enviado e 
recebido estudantes e estudiosos para ou- 
tros países, fundado e apoiado entidades de 
prestação de serviços a grupos especiais, 
entre eles os surdos. Criou e manteve esco- 
la. transferida para o município. Construiu 
poço para fornecimento de água em bairros 
afastados. Ofertou cursos e oportunidades 
de treinamento e aperfeiçoamento para es- 
tudantes, profissionais e desempregados. 
O Rotary Club de Imperatriz é presidido por 
Isaque Ferraz de Andrade. A partir de 1o de 
julho, com o final do mandato de Isaque, as- 
sume o presidente Deusdete Santos Sousa, 
já eleito. 

( $ 
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-SERÁ QUE VINGA? 
Ao que tudo indica apenas quatro pes- 
soas estão trabalhando ativamente 
para a realização dos jogos escolares 
da nossa cidade. Os outros "trabalha- 
dores" parece que são fantasmas e só 
aparecem no dia do recebimento. O 
que é isso, secretário Neto da Ampe- 
re? Mostre seu serviço e coloque esse 
povo para trabalhar de verdade. Será 
que a organização dos jogos escola- 
res deste ano vai dar conta, ou vai ser 
aquela mesma confusão dos outros 
anos? 

- VAI DAR O QUE FALAR 
O bafafá que rolou na sessão da Câ- 
mara de Vereadores desta quarta- 
-feira (05) foi todo em torno da Lei de 
funcionamento dos bares. Uma indi- 
cação de Hamilton Miranda pedia a 
realização de uma Audiência Pública 
para discutir sobre o horário limite que 
esses estabelecimentos poderão fun- 
cionar. A audiência em questão, quan- 
do houver, será presidida pelo vere- 
ador Marco Aurélio da Comissão de 
Planejamento, Uso. Ocupação, Parce- 
lamento do Solo e Meio Ambiente. 

- O MEU NA FRENTE 
O presidente da Comissão, Marco Au- 
rélio, pediu atenção a Hamilton Miran- 
da e disse que acha injusto que essa 
audiência da "Lei dos Bares" seja co- 
locava em pauta antes de seus outros 
projetos. O vereador disse que tem 
três projetos que foram solicitados há 
mais tempo e pediu urgência para a 
realização deles. 

- IGREJAS BARULHENTAS 
Zé Carlos disse que a "Lei dos Bares" 
deve mudar de nome e se chamar Lei 
do Silêncio, pois. segundo ele, não 
só os bares e boates atrapalham a 
vizinhança. "Tem muitas igrejas que 
atrapalham bem mais. Essa lei deve 
abranger a todos", disse o vereador. 
O vereador Fidélis Uchoa completou 
a fala de Zé Carlos dizendo que um 
amigo seu teve que colocar sua casa à 
venda, pois mora ao lado de uma igre- 
ja e. em alguns dias, o culto chega a 
ultrapassar o horário de 1h da manhã. 

- RETRUCOU 
O vereador Eudes, que também é 
pastor, tentou defender o seu peixe e 
disse que se um cidadão coloca uma 
placa de venda numa casa por conta 
de uma igreja, deve ser por que ele 
nunca morou perto de um bar. Se- 
gundo o vereador, o barulho é maior. 
Caro Eudes, se o morador em ques- 
tão morasse também perto de um bar, 
ele, com certeza, reclamaria também, 
pois é um direito dele. A questão aqui 
não é se o barulho vem da igreja ou 
de um bar e, sim, se tira o sossego da 
vizinhança. 

-MUITAS OPINIÕES 
Estamos contando os dias para que 
essa audiência aconteça: se na indi- 
cação já houve troca de alfinetadas, 
imagine no dia da audiência. A ve- 
readora Caetana também deu sua 
opinião e disse que qualquer barulho 
incomoda quem não estiver partici- 
pando dele e ainda citou o exemplo 
de um carroceiro que vende frutas e 
todo dia, em frente a sua casa, grita; 
Olha a banana, olha a laranja". "Isso 

me incomoda, por isso sou também a 
favor da Audiência Pública", diz a ve- 
readora. 

-VAI TER DE TUDO 
Um cidadão que estava na galeria 
da Câmara também deu sua opinião 
sobre o polêmico assunto e lembrou- 
-se dos carros eleitorais que tanto 
incomodam a sociedade no período 
das campanhas políticas. Pelo visto, 
essa audiência vai ser uma feira; vai 
ter dono de bar, verdureiro, padre, 
pastor e motorista de carro de som. 
A confusão está armada, agora é es- 
perar pra ver! 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Quinta-feira, 06 de junho de 2013 

►ASSASSINADO POR MOTOQUEIROS 

.03. 
Geral 

Corpo de Ailton será liberado hoje do IML 

Ailton Pereira Soares era tinha cinco filhos 

Antônio Pinheiro 

O corpo de Ailton Pereira Soares, de 51 
anos, assassinado com cinco tiros por 
dois homens em uma moto, à 00h30 

de ontem, na esquina da rua C com a Dom 
Pedro II, bairro Bacuri, será liberado na ma- 
nhã de hoje (06). Ailton era morador da rua 
General Gurjão, próximo ao local do crime. 

Ailton era alcoólatra e consumia diaria- 
mente bebida alcoólica com outros amigos 
no local. No momento do crime, segundo al- 
guns populares, os assassinos chegaram em 
uma moto preta e logo começaram a efetu- 
ar tiros contra Ailton, que estava sentado na 
calçada. 

De acordo com amigos, após efetuar al- 
guns disparos, a dupla saiu do local do crime 
quando a vítima já se encontrava sem vida e 
retornaram efetuando mais dois tiros contra 
Ailton, tendo esse morrido no local. 

A irmã da vítima, com quem Ailton mora- 
va, informou que tem certeza que mataram o 
irmão dela por engano porque ele não usava 
drogas, e havia passado o dia bebendo com 
outras pessoas no local onde foi morto. 

A demora da liberação do corpo de Ailton 
Pereira se deve porque o mesmo não tinha 
nenhum documento. Há muito tempo, ele per- 
deu todos os documentos e andava só com 
a ocorrência policial que constava a perda 
dos documentos. Familiares tiveram que tirar 
novos documentos e, na manhã de hoje, irão 
receber o corpo. Ailton tinha cinco filhos. O 
sepultamento deve acontecer no município 
de Governador Edison Lobão. 

Com este assassinato,, subiu para dois o 
número de mortes no mês de junho até as 
20h de quarta-feira. A polícia não tem nenhu- 
ma informação sobre os assassinos. O crime 
será investigado pela Delegacia do 4o Distrito 
Policial do Bacuri. 

Mulher desaparece após 

sacar R$700 em banco 

Janaína Monteiro, de 40 anos, está desa- 
parecida do município de Açailândia, a 70 km 
de Imperatriz, desde as 9h da manhã de terça- 
-feira (4). Segundo os parentes, após sacar 
R$ 700 no banco, ela foi vista pela última vez 
quando estaria pegando um táxi clandestino, 
veículo de cor branca, modelo Gol, mas ainda 
não identificado, em direção à Imperatriz. Ja- 
naína vestia uma blusa regata de cor laranja 
e calça jeans. A ocorrência já foi registrada no 
Plantão Central. 

Qualquer pista sobre o paradeiro de Jana- 
ína Monteiro pode ser informada no telefone 
da Polícia Civil (99-35251545), pelo 190 ou di- 
retamente à família (99-81611988). (Imirante) Janaína Monteiro teria pego um táxi em Açailândia 

Quinta Jurídica realiza debate 

sobre direito ambiental 

"Gestão de resíduos sólidos, questão 
de cidadania". Este é o tema da Quinta 
Jurídica que acontece nesta quinta-feira 
(06), às 19h. no auditório sede da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) - subse- 
ção Imperatriz. A abertura da solenidade 
será dirigida pelo presidente da OAB/MA, 
Mário Macieira. O evento é coordenado 
pelo delegado da Escola Superior de Ad- 
vocacia (ESA), Edmilson Carvalho. 

O objetivo da Quinta Jurídica é fomen- 
tar debates com temas atuais fazendo liga- 

ção com o judiciário. "Esta é uma prática 
da Escola Superior de Advocacia. Teve 
início em São Paulo e foi disseminada em 
todas as OAB do Brasil", comenta Mala- 
quias Neves, que, pela primeira vez, está 
à frente da programação. 

O evento é aberto para acadêmicos 
de Direito, advogados de toda a região e 
público em geral. Todos os participantes 
receberão certificados de atividade acadê- 
mica complementar para fins de créditos 
universitários. 

Polícia prende o "Rambo" da Vila Chico do 

Rádio com várias munições e arma 

Antônio Pinheiro 

Policiais da Força Tática fizeram a pri- 
são do eletricista Francisco das Chagas de 
Sousa Duarte, de 32 anos, na noite de terça- 
-feira (04), na Vila Chico do Rádio. A polícia 
foi chamada depois de denúncia (via 190) de 
que o mesmo estava agredindo uma mulher. 
Ao chegar na casa do acusado, na rua São 
Francisco, o mesmo se encontrava dentro da 
residência. 

Populares informaram que sempre que 
ele ingeria bebida alcoólica queria agredir as 
pessoas e que ele possuía, dentro de casa, 
várias armas. Ao entrarem na residência, foi 
encontrada uma espingarda adaptada para 
calibre 36 e 44. 

Além da arma, foram encontradas muni- 
ções de 12 tipos de calibre, sendo 28 muni- 
ções intactas e 48 deflagradas. Entre os ca- 
libres encontrados estavam de fuzil (38, 44, 
32, 22, 12, 16. 20, 28, 32, e 36) e um registro 
de um rifle calibre 22 que, segundo ele, es- 
tava em uma chácara. Francisco das Chagas 
foi apresentado no Plantão Central, onde foi 
autuado em flagrante por porte ilegal de arma 

Francisco das Chagas era conhecido como Rambo 

pelo delegado Nivaldo Fagundes, tendo que 
pagar uma fiança de um salário mínimo. 

Na manhã de ontem, Francisco das Cha- 
gas foi liberado. A mulher que se diz vítima de 
agressão de Francisco esteve na delegacia, 
onde prestou depoimento. 

"Lei do plantão de farmácias não 

trata de fiscalização", diz Sanches 

"A lei que alterou o Código de Posturas, 
no artigo que dispõe sobre o plantão de far- 
mácias, em nenhum momento trata do assun- 
to 'fiscalização'. Comete grande equívoco o 
vereador que forçou interpretação e divulgou 
em jornal e televisão uma informação errada 
e uma argumentação enviesada. Esse verea- 
dor afirmou que 'não se pode fiscalizar aquilo 
em que você está diretamente envolvido'. En- 
tão, sendo isso uma verdade única e absolu- 
ta, vereador que anda pendurado em prefeito, 
ou um líder de bancada ou um líder de go- 
verno, que estão diretamente envolvidos com 
prefeito ou uma Câmara, cuja maioria diz e 
demonstra que apoia o prefeito, nenhum des- 
ses pode fiscalizar o Poder Executivo". 

Com essas palavras, o jornalista e ex- 
-vereador Edmilson Sanches, autor da modifi- 
cação na Lei 850/97, que trata de plantão de 
farmácias, comentou o que foi dito pelo vere- 
ador Enoc Serafim, que afirmou, em matéria 
publicada pelo "Correio" de ontem (05), que, 
"de acordo com a antiga lei, há uma brecha 
que permite que eles mesmos [os donos de 
farmácia] fiscalizem estes plantões". Disse 
ainda o vereador Serafim que "o projeto pede 
para que isso seja revisto e que a Vigilância 
Sanitária seja a responsável por fiscalizar es- 
tes plantões". 

Edmilson Sanches rebate, informando 
que, "em nenhum momento e em qualquer 
lugar da lei há 'brecha' que permita a fiscali- 

zação das farmácias pelos proprietários delas 
ou pela entidade sindical que as representar". 

Confirma o ex-vereador; "A Lei federal 
5991/1973 dispõe sobre a obrigatoriedade do 
plantão de farmácia e a Portaria n0 07/1987, 
de 16 de dezembro de 1987, da Secretaria 
Estadual de Saúde, disciplina o assunto, in- 
clusive estabelecendo as punições pelo des- 
cumprimento do plantão, o que foi fonte de 
grande parte da chamada 'nova redação' do 
projeto do vereador". 

Sanches diz que as alterações na Lei 
850/1997 dizem respeito à composição dos 
nomes das farmácias na tabela do plantão, 
de responsabilidade do sindicato da catego- 
ria, obedecendo à quantidade e à distribuição 
territorial determinadas pelo Poder Executivo, 
por intermédio da Secretaria Municipal de 
Saúde e sua área de Vigilância Sanitária." 

Edmilson Sanches disse que espera ser 
convidado para expor melhor sobre o assunto 
na Câmara de Vereadores, quando se inicia- 
rem os debates acerca da matéria. Ele acres- 
centou que, para fazer as modificações na Lei 
850/1997, fez diversas reuniões abertas na 
sede do Sindicato das farmácias, com a par- 
ticipação, inclusive, do comandante Edeílson, 
do Batalhão da Polícia Militar, em razão de o 
plantão de farmácia envolver questões rela- 
cionadas à segurança pública, com repetidos 
assaltos e danos ao patrimônio, tendo como 
vítimas farmácias e seus funcionários. 

Arraia do Povo Festeiro: inscrições 
a 

para concurso encerram sexta-feira 

As inscrições para o concurso de quadri- 
lhas do Arraiá do Povo Festeiro encerram nes- 
ta sexta-feira (7). Os organizadores devem fa- 
zer a inscrição na sede da Fundação Cultural 
de Imperatriz (FCI), localizada da rua Simplício 
Moreira, no horário comercial. 

Para fazer a inscrição no curso é necessá- 
rio levar cópias das identidades, CPF e com- 
provantes de residência de todos os partici- 
pantes da quadrilha. Além disso, é preciso um 
portfólio do grupo. 

O "Arraiá" ocorrerá entre os dias 21 a 23 
e serão selecionadas 12 quadrilhas para o 
concurso. Todos os grupos participantes serão 
premiados em dinheiro. Os valores variam de 
acordo com a colocação no ranking. A propos- 
ta é incentivar a concorrência sadia e propor- 
cional ao investimento no espetáculo. 

Neste ano, o evento contará com oito apre- 

As quadrilhas serão premiadas em dinheiro 

sentações em cada noite. Além de quadrilhas, 
outros grupos folclóricos também se apresen- 
tarão no "Arraiá". Haverá também um concur- 
so de comidas típicas. 

(Dominuto) 
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Vereador solicita audiência publica 

A IndicaçSo foi feita pelo presidente da Câmara Municipal, Hamilton Miranda 

Hyana Reis 

O presidente da Câmara de Vereado- 
res, Hamilton Miranda, solicitou na 
sessão desta quarta-feira (5) que 

fosse realizada uma audiência pública com 
os proprietários, órgãos competentes, repre- 
sentantes do sindicato responsável e comu- 
nidade em geral para discutir sobre o horário 
de funcionamento dos bares e similares. 

A indicação foi encaminhada para o pre- 
sidente da Comissão de Planejamento, Uso, 
Ocupação, Parcelamento do Solo e Meio 
Ambiente, vereador Marco Aurélio da Silva. 
Mas ainda não há uma decisão sobre a data 
ou a realização da audiência pública. 

De acordo com Hamilton Miranda, a in- 
dicação foi solicitada para que, por meio da 
audiência, seja definido o horário de funcio- 
namento destes estabelecimentos, que atu- 
almente é 2h da madrugada, 

O vereador José Carlos, inclusive, já ha- 
via feito a indicação da alteração da "lei dos 
bares". O projeto, que ainda está em tramita- 
ção, pede que seja alterada a cláusula que 
permite o funcionamento de casas noturnas 
e estabelecimentos até as 2h da madrugada. 

O objetivo é que este horário seja estendido 
para alguns eventos especiais como a Feira 
Agropecuária (Expoimp), carnaval, festas ju- 
ninas, boates e outras. 

José Carlos justificou a indicação afir- 
mando que é preciso dar uma proteção aos 
empresários da noite, que estão sendo preju- 
dicados, principalmente nos grandes eventos, 
já que fazem grandes investimentos, mas a 
festa precisa acabar no horário estipulado. O 
vereador ainda solicitou uma licença especial 
para os donos destes estabelecimentos na 
Avenida Beira Rio, por ser um dos principais 
pontos turísticos de Imperatriz, que atrai pes- 
soas até depois das 2h da manhã. 

Ambas as indicações causaram diver- 
gências na Câmara, já que alguns vereado- 
res discordaram da proposta de estender o 
horário de funcionamento, afirmando que os 
bares têm constantemente causado trans- 
tornos, pois estes estabelecimentos ficam 
abertos durante a madrugada e a música 
alta incomoda quem mora nas localidades. 
A Secretaria de Meio Ambiente, inclusive, já 
notificou e fechou algumas casas noturnas 
depois de reclamações de barulho e pertur- 
bação. 

Sessões itinerantes da 

Câmara sào aprovadas 

Carla Dutra 

Na sessão desta quarta-feira (05), na Câ- 
mara Municipal, foi aprovada a indicação que 
visa à realização, a cada dois meses, de ses- 
sões itinerantes da Câmara em bairros de Im- 
peratriz. A mentora da sugestão foi a vereadora 
Terezinha Soares, que obteve o apoio de outros 
colegas vereadores. 

De acordo com a vereadora, é importante 
que os moradores dos bairros de Imperatriz par- 
ticipem e conheçam o trabalho dos legisladores, 
pois muitos nunca tiveram a oportunidade de 
participar das sessões realizadas pela Casa. 
Segundo ela, assim como os vereadores foram 
aos bairros para pedir voto, também é preciso 
agora eles irem a esses locais para ouvir su- 
gestões, a fim de buscar melhoria para a cida- 
de. "Já que não podemos ir de casa em casa, 
mas que a gente escolha um local especifico 

para ouvir e discutir os projetos deles", conta 
a vereadora. 

As realizações das sessões estão previstas 
para iniciarem após o período de recesso da 
Câmara, em agosto. "Em agosto, vamos dis- 
cutir e apressar a saída das sessões da Casa 
para os bairros", revela Terezinha. Segundo ela, 
o principal objetivo é levar ao eleitor aquilo que 
ele não tem conhecimento, como: os benefícios 
que a cidade pode ter por meio das indicações 
da Câmara e mostrar que o eleitor também é 
peça fundamental no processo de melhoria da 
cidade, com indicações e sugestões. 

Terezinha lembra e agradece aos seis co- 
legas eleitores que se dispuseram a ajudar na 
indicação, e parabeniza todos os outros que 
aprovaram o projeto. "A indicação foi bem apro- 
vada e vai chegar ao prefeito e, com certeza, 
teremos a melhor resposta e levaremos a Câ- 
mara aos bairros", comemora. 
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Segunda à Sábado 

10:00h às 22:00h 

Domingos e Feriados 

12:00h às 22:00h 

Conferência une propostas 

sobre resíduos sólidos 

* 

Durante a Conferência foram escolhidos os delegados que irão representar Imperatriz na etapa estadual 

Carla Dutra 

Nesta quarta-feira (05) foi realizada a Con- 
ferência Municipal de Meio Ambiente, intitula- 
da "Resíduos Sólidos", ocasião em que foram 
debatidas as propostas e sugestões que serão 
apresentadas na Conferência Estadual, reali- 
zada em setembro em São Luís. Na oportu- 
nidade, autoridades políticas e sociedade civil 
estiveram presentes. 

A conferência busca melhorias nos aspec- 
tos ambientais, como na destinação dos resí- 
duos sólidos e como deve ser esse trabalho, 
entre outros apontamentos que precisam ser 
realizados no meio ambiente para o bem da 
natureza e da população. "Já tem lei determi- 
nando que. no próximo ano, municípios com 
determinado números de habitantes têm que 
ter a destinação adequada para o lixo", informa 
José Cleto de Vasconcelos, secretário de Meio 
Ambiente. 

A lei federal 12.305 de 2010 estabelece 
que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
disponha sobre seus princípios, objetivos e 
instrumentos, bem como sobre as diretrizes 
relativas à gestão, incluídos os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do poder 
público e aos instrumentos econômicos apli- 

cáveis. Cada município deve ter seu próprio 
plano de gestão do município. 

Em função disso, foi realizada entre os 
dias 3 e 4 de junho, o II Fórum Ambiental da 
Mesorregião Tocantina, a fim de discutir as 
propostas e mostrar os riscos que há no meio 
ambiente atualmente. Sendo assim, tudo que 
foi proposto nesses dois dias foi tido como 
base para a concretização das propostas para 
a Conferência Estadual. "Com o encerramento 
do fórum, a fase seguinte é a Conferência Am- 
biental. Tendo como base as sugestões apre- 
sentadas e debatidas no fórum e as propostas 
apresentadas hoje, e efetivamente aprovadas, 
serão encaminhadas para a Conferência Esta- 
dual", informa Cleto. 

José Ferreira Lima, presidente da Asso- 
ciação dos Catadores de Matérias Recicláveis 
de Imperatriz (ASCAMARI), ressalta a impor- 
tância do evento, pois esse é ponto de apoio 
para concretização do Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos na cidade, que agrega a co- 
leta seletiva, aterro sanitário e a inclusão dos 
catadores de lixo no processo. "Nós estamos 
aqui para contribuir para esse planejamento", 
afirma José. Ele relata que durante o fórum 
foram ministradas palestras relevantes para a 
implantação do Plano Municipal. 

Prefeitura de Governador Edison Lobão 

apresenta programação das festividades juninas 

.S: 
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Sü Arnaldo Guerra recebendo o cronograma oficial das mãos dos produtores Carlos Sarros e Ozório Neto 

Os produtores culturais Carlos Barros e 
Ozório Neto, em nome do secretário de cultu- 
ra, Raimundo Pereira dos Santos, apesenta- 
ram ao secretário de administração, Arnaldo 
Guerra, na tarde de terça-feira (04), o crono- 
grama do evento denominado "São João da 
Felicidade", que será realizado nos dias 17, 
19. 20, 22, 23 e 24 de junho. 

"Procuramos diversificar os locais de apre- 
sentações para que um maior número de pes- 
soas possa assistir e participar da programa- 
ção que desenvolvemos para este ano", disse 
Carlos Barros, o Cadinhos. 

O secretário Arnaldo Guerra disse que a 
cultura tem espaço seguro dentro da atual ad- 
ministração. "A cultura é a identidade de um 
povo. É determinação do prefeito Evando que 
os eventos relacionados á cultura em Gover- 
nador Edison Lobão recebam atenção espe- 
cial e total empenho para que sejam realizados 

da melhor forma possível", frisou Arnaldo. 
Em Governador Edison Lobão, a pasta 

conta com a experiência de Ozório Neto, reno- 
mado produtor cultural que tem ao longo dos 
anos se empenhado para difundir a cultura da 
Região Tocantina. 

"São milhares de expressões que se mul- 
tiplicam através dos gestos culturais da nossa 
gente. É na tentativa de mostrar esta arte ao 
mundo que nos empenhamos todos os dias: 
conversando, ensaiando e correndo contra o 
tempo para apresentar sempre o melhor", dis- 
se o produtor. 

A programação terá inicio no dia 17, às 
16h, na Casa do Idoso, e contará no decor- 
rer dos 6 dias com apresentações de cacuriá, 
bumba meu boi, grupos de danças e muitas 
quadrilhas. A programação foi desenvolvida de 
forma a tender a sede e o povoado Bananal. 
(Por Carlos Henrique Lobato) 

COMUNICADO 
A Companhia Energética do Maranhão — CEMAR torna público, que requereu 
junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a 
renovação da Licença de Operação - LO, da Subestação Serra do Penitente e Linha 
de Subtransmissão Balsas/Serra do Penitente e linhas de distribuição que partem 
da subestação com tensão de 34,5 e 13,8 kV, conforme processo N0 133651/2013, 
localizadas no município de Balsas — MA. 

Companhia Energética do Maranhão 
Companhia Aberta - n0 01 660-8 
CNPJ/MF n0 06.272.793/0001 -84 1 NIRE n*» 21300006869 

CEMAR 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Quinta-feira, 06 de junho de 2013 

05 
Geral 

►FISCALIZAÇÕES INTENSAS 

Marinha inicia operação de veraneio 

Hyana Reis 

Com inicio do período de veraneio, a Ma- 
rinha iniciou uma operação este final 
de semana para intensificar as fiscali- 

zações às embarcações. Falta de habilitação, 
superlotação e descumprimento das normas 
de segurança são as maiores irregularidades 
encontradas neste período, de acordo com a 
Marinha. 

"Neste período de veraneio de junho e 
agosto, intensificamos nossa presença no rio. 
Todo o dia de praias estaremos regularmente 
no rio", garante o Capitão Hilquias Santiago. 
Ele informa que, somente neste final de se- 
mana, foram apreendidas 3 embarcações por 
transporte irregular de pessoas e carga. 

"A superlotação é o maior agravante, prin- 
cipalmente canoa. Esse tipo de embarcação 
cabe, no máximo, 12 pessoas, e já cheguei a 
encontrar 25 pessoas", conta o Capitão. Ele 
também ressalta que muitos banhistas não 

colaboram com sua própria segurança: "Os 
passageiros geralmente alcoolizados e sem o 
colete salva-vidas, e, às vezes, o barqueiro não 
tem como obrigar o cidadão a usar". 

Por isso, o Capitão dá dicas de seguran- 
ça a serem seguidas pelos banhistas: "Como 
as praias ainda não tem infraestrutura, é im- 
portante que tanto o banhista quanto os bar- 
queiros tenham consciência do seu espaço. 
A embarcação não pode invadir o espaço dos 
banhistas e os banhistas não podem avançar 
para onde as embarcações fazem manobras. 
Respeitem também o limite de pessoas em 
cada embarcação". 

Hilquias Santiago ressalta que antes mes- 
mo do período de veraneio já houve 3 aciden- 
tes: "Por isso, a nossa ação é também de 
conscientização para evitar mais acidentes 
durante este período que é comum as pessoas 
abusarem", comenta. 

MOTO AQUÁTICA- Para as fiscalizações 

JÜ 
L- 

Para as fiscalizações durante o verio, a Marinha conta com uma moto aquática 

durante o verão, a Marinha contará com mais 
um veículo náutico; a moto aquática. A mais 
recente aquisição ajudará a fiscalizar embarca- 
ções de lazer como lanchas e jetski, de acordo 
com o Capitão. 

"Imperatriz se transformou em polo de turis- 
mo náutico. Ano passado, registramos, somente 

em Imperatriz, mais de 80 motos aquáticas no- 
vas, fora as que já existiam. E para nos adequar 
a essa nova realidade teremos esta nova fer- 
ramenta. que será de extramente utilidade para 
nós", justifica. Todos os oficiais foram capaci- 
tados para utilizar a moto aquática. E agora a 
Marinha conta com 6 veículos para fiscalização. 

32° Jogos Escolares de Imperatriz 

comecam amanhã 

\L 

ü 
Evento terá a participação de mais de 7 mil atletas de 100 escolas 

A 32' edição dos Jogos Escolares de Impe- 
ratriz será aberta nessa sexta-feira, 7 de junho. 
A exemplo das edições anteriores, o evento 
será realizado no estádio municipal Frei Epi- 
fânio □'Abadia a partir das 18 horas, com a 
presença do prefeito Sebastião Madeira, se- 
cretários municipais, vereadores, comunidade 
e atletas das escolas públicas e privadas de 
Imperatriz. 

De acordo com o secretário Municipal 
de Esporte e Lazer, Joaquim Quirino Cruz, o 
JErS 2013 contará com a participação de mais 
de sete mil atletas de 100 escolas. "Estamos 
otimistas quanto ao resultado do evento, pois, 
já nas inscrições, superamos as expectativas 
dos anos anteriores, pois em 2012 tivemos 92 
escolas inscritas". 

Considerado a maior competição esportiva 
da região, nos jogos escolares em Imperatriz 

serão disputadas 22 modalidades, entre cole- 
tivas e individuais, no período de 07 a 22 de 
junho. 

Depois da cerimônia de abertura na sexta- 
-feira, as competições já se iniciam no sába- 
do (08) com as modalidades de futsal, futebol 
de campo, futebol de areia e judô, conforme 
explica Kelisson Parente, coordenador técni- 
co dos jogos: "Diariamente durante os jogos 
serão divulgados os boletins informativos com 
todos os locais de competição, modalidades e 
os resultados dos jogos". 

Segundo ele. as demais modalidades se- 
rão dividas de acordo com a faixa etária. "Do 
dia 8 a 15 são as categorias infantil (12, 13 e 
14 anos) e infantojuvenil (15, 16 e 17 anos) e 
entre os dias 16 a 22 são as categorias pré- 
-mirim (7, 8, 9 e 10 anos) e mirim (10, 11 e 12 
anos)". [Da ASCOM] 

Prefeitura prepara Semana 

de Educação para a Vida 

Prefeitura prepara Semana de Educação para 
a Vida 

Entre os dias 24 e 28 de junho, a Prefeitura 
de Imperatriz, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), realizará a Semana de Edu- 
cação para a Vida em escolas da rede municipal 
de ensino. O evento tem o objetivo de desenvolver 
atividades que não constam no currículo obriga- 
tório, mas que fazem parte da vivência do aluno. 

Domingos Bandeira, coordenador do Setor de 
Projetos Especiais da SEMED, explica: "Temos 
realizado reunião com gestores escolares para 
discutir as atividades que as escolas realizarão na 
Semana de Educação para a Vida. O objetivo é 
dar orientações. As ações são de responsabilida- 
de de cada unidade escolar". 

Zesiel Ribeiro, secretário municipal de Educa- 
ção, explica que a Semana de Educação para a 
Vida foi criada pelo Governo Federal através da 

Lei n0 11.988, e é realizada pelas secretarias de 
educação dos municípios e estados. 

"Todas as escolas de ensino fundamental e 
médio da rede pública no pais devem realizar a 
denominada Semana de Educação para a Vida 
de acordo com a Lei n0 11.988. O período é de- 
terminado pelas Secretarias de Educação. Esta 
ação estimulará as práticas pedagógicas fora do 
ambiente de sala de aula. criando mais oportuni- 
dades de aprendizagem". 

Zesiel explica ainda que as ações envolve- 
rão temas como: diversidade, direitos humanos, 
direitos da criança e do adolescente, gênero e 
orientação sexual, Étnico-racial (lei 10.639/03 e 
lei 11.645/08), sustentabilidade socioambiental; 
Educação integral (decreto 7.083/10); Saúde da 
comunidade escolar; Educação para o trânsito; 
Prevenção contra doenças transmissíveis e Direi- 
to do consumidor. 

AÇÕES DA SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA: 
Oficinas de trabalho. 
Palestras. 
Seminários. 

•Apresentações culturais (dança, teatro, pintura). 
• Gincanas, 
■ Feiras 

COMUNICADO 
A Companhia Energética do Maranhão - CEMAR torna público, que requereu 
Junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, 
a renovação da Licença de Operação - LO. da Subestação Arame e Linha 
de Subtransmlssão Grajaú / Arame e Unhas de distribuição que partem da 
subestação com tensão de 34,5 e 13,8 kV, conforme processo N" 133639/2013, 
localizadas no município de Arame — MA. 

Companhia Energética do Maranhão 
Companhia Aberta - n" OI 660-8 
CNPJ/MF n0 06.272.793/0001 -84 | NIRE n" 21300006869 CEMAR 
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De lavrador a agente ambiental 

"Cada um de nós somos responsáveis pela preservação do meio ambiente. O meio ambiente é nossa vida: se temos 
um melo ambiente saudável, temos uma vida em abundância, caso contrário, com ambiente poluído, temos uma vida 
morta", ressalta José Lima. 

Carla Dutra 

"Em 2009, recebi uma cartilha que falava sobre meio am- 
biente. Li um artigo de um ambientalista de renome, que cita- 
va assim; 'Se não cuidamos do planeta, daqui a 100 anos nós 
seremos extintos que nem os dinossauros". Isso me chamou a 
atenção", revela José Ferreira Lima. Ele, depois dessa frase, 
passou a fazer uma reflexão sobre todo o mal que fez para a 
natureza durante o período que trabalhava na lavoura e, assim, 
decidiu ser agente ambientalista. 

Conhecido com Zezinho, José Lima, de 62 anos, é atual- 
mente presidente da Associação dos Catadores de Matérias Re- 
cicláveis de Imperatriz (ASCAMARI), local que passou abraçar 
a causa no que diz respeito à destinação dos resíduos sólidos. 
Ele revela que já destruiu muitas matas e foi autor de muitas 
queimadas. 

A partir da leitura da cartilha, que lhe possibilitou um exame 
de consciênda voltando para a época de criança, adolescênda 
e fase adulta, Zezinho decidiu se redimir de seus erros. "Anali- 
sei e decidi que teria de prestar um trabalho ambiental", re- 

vela. Segundo ele, tomar-se agente ambiental é uma retribuição 
pelo mal que fez para a natureza no passado. 

Para fazer um trabalho de excelênda, José Lima não ficou 
só vendo a destruição da natureza, pois foi se especializar e tor- 
nar-se conhecedor de todos os aspectos de destruição do meio 
ambiente. "Hoje, sou um agente ambiental, não só teórico, 
mas também prático", afirma. Ele acrescenta que depois de 
sua iniciativa e amor pela causa, muitas pessoas já aderiam à 
luta, como por exemplo, universidades e outras instituições da 
cidade. Uma das preocupações de José é a poluição dos rios, 
principalmente, do rio Tocantins, que é poluído pelos esgotos 
que escorrem dos córregos da cidade e caem no rio, e também 
pelos lixos jogados pelos moradores. 

Finalizado, Zezinho deixa um recado para a população: 
"Todo público de Imperatriz, do Brasil e do mundo tem a 
obrigação de cuidar do meio ambiente, pois dependemos 
dele para ter uma vida saudável e duradora. Se não cuida- 
mos e preservamos a natureza, a nossa vida aos poucos 
vai sendo destruída, por meio de doenças, vírus, poluição e 
tantos outros problemas", confessa. Ele assegura que a luta 
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pela preservação da natureza será até o fim da vida. 
HISTÓRIA - José Ferreira Lima é natural de Matões do Ma- 

ranhão. Já morou em Codó. Até 1987 foi trabalhador rural e, a 
partir disso, foi para Goiás, onde passou a ser assalariado rural, 
na área da cana-de-açúcar e algodão. Voltou para Imperatriz em 
2008, período que ainda exerceu a função de pedreiro, e logo 
descobriu o amor pela questão ambiental e começou a trabalhar 
como agente ambiental. 
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A cada semana que passa, fico mais encantada com o que vem chegando 

na Carmen Steffens e na M.Officer! O coração já acelera nas vitrines; 

quando entro, então, a vontade que dá é de levar tudo!!! 

Essa semana, separei as minhas combinações perfeitas dessa vlsltinha: 

o luxo, a beleza e o lindo caimento de cada peça da M.Officer, combinados 

com o conforto e glamour dos calçados e bolsas da Carmen! Porque não 

basta estar só elegante, né? Tem que se sentir bem com o que está 

usando!! 

Tocantins 

Shopping 

2Ç Piso 
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Dia dos namorados na Cantina San Pietro 

Comemore o dia 12 de junho no San Pietro e saboreie 

momentos inesquecíveis. Venha saborear nossos 

pratos, como o Camarão na Moranga, Picanha fatiada, 

Moqueca de Peixe e nossas massas. Tudo isso 

desfrutando de um agradável clima romântico, criado 

especialmente para o dia dos namorados. 
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www.imperat ri/fotos.com.hr 
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FLORICULTURA 

(99) 3075-8799/9154-2272 

E-mail: arteflores.itz@hotmail.(om 
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Farmácias deiPlantão 

DROGARIA SANTA MARIA (R. TAMANDARÉ, 871-ANTIGA RODOVIÁRIA) 
DROGARIA ALVES (RUA DA ASSEMBLÉIA, 171 -VILA LOBÃO) 

DROGARIA NALÚ (RUA DEZESSEIS, 62-PARQUE DO BURITI) 
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vrtvw. coquetel com bf.^ogos 

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

Opõe-se ao "onertal" 
Qualifica- 
ção doa melhore» hotéis 
Minuto (símbolo) 

c 

Discagem Direta In- 
ternacional (sigla) 
■8om(?) nem beira" (dito) 

r mobilizado (o braço) 
"ÃS^~ 

Adorno do dedo 

capilai boliviana 

Festa de casamento 
Sigla do Estada do Ceará 

RaSU atriz brasilsiia 

Base da gemada 

O oceano que banha o Brasil 
Casa de assistên- cia sodal 

Expressão facial de atagria 

?Hoaa orreioda (?) correio irtemet 

Local para encenar 

Tempero iodado 

Pão feito de milho 
De + 8l 

Ferros sentimen- tos de alguém 

Veiculo do Papei Noel (Fold.) 

Descerro (aporia) 

Abertura da garrafa 
Selton Mello, ator 

Moeda dos EUA 
(?)mqite. 

O vestido ido como sensual 

Terceira vogai 

Faltado que fazer 

A compra 
feéaa crédito 

Fazer preces 

(7>oondi- caonado; retngera ambrwíe» 

piadas 

Palavras Cruzadas no Ônibus 
Em um ônibus quase vazio, uma mulher está concentrada fazendo palavras cruzadas no 

livro que acabou de comprar. Até que um bêbado entra e resolve sentar justamente ao lado 
da moça. Ela, que estava distraída, assusta-se ao se dar conta da presença do sujeito e, já 
fazendo cara feia, pensa: "Com tantos lugares desocupados, ele tinha de sentar logo perto 
de mim?" 

Sem tirar o olho do livro, a mulher fala, em voz alta, pra provocar: 
— É inconveniente, feio e, ainda por cima, tem um fedor insuportável! 
O bêbado olha para a mulher, olha para o livro e responde: 
— Se for com cinco letras, é gambá! 

0 Vendedor de Extintores 
Aquele vendedor excepcional foi pedir emprego numa fábrica de extintores. 
— Tente me vender um extintor — disse-lhe o gerente durante a entrevista. 
— Pois não! Caro cliente, nós somos a maior fábrica de extintores do mundo e os nossos 

produtos têm cem anos de garantia... 
— Pra que eu vou querer cem anos de garantia — interrompe-lhe o gerente. — Daqui a 

cem anos estarei morto? 
— Tudo bem, mas e no caso do senhor ir para o inferno? 

www coquetel corr tríjogos 

QAOft.pALftmS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Y E Z 
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D R X 
C F A 

N O Y T Q O 
R H B H G H X W 

W F Q D 
C A B A T W B K 

Q W H W R V W 
M D 0 V Q R D V 

G O Â R 
D B H 

N O A M 
M K H Q D X H K G B 

□ NOVELAS 

Malhaçâo 
Globo, 17h45 - Bruno e Fatinha reatam o namoro. Morgana 
ri de Orelha, que fica frustrado. Nando e Nélio se enfren- 
tam por causa de Tizinha. Isabela e Dona Clô discutem, e 
Leandro as deixa sozinhas. Raquel aceita ficar no sobrado 
de Gil com Tatá e Lia. Bruno pede Fatinha em casamento. 
Orelha tenta se aconselhar com Leandro sobre o namoro 
com Morgana. Ju enche a mochila com doces. Lia pressio- 
na Luana para falar com Sal sobre o dinheiro do resgate. 
Para desespero de Marta, Fatinha anuncia aos sogros que 
vai se casar com Bruno. Pilha lamenta a noticia do casa- 
mento de Fatinha. Bruno confessa para Rasta e Nélio que 
vai tentar adiar a data de seu casamento. Ju come choco- 
late escondida. Lia vai atrás de Ju no banheiro. Luana fala 
com Sal sobre o dinheiro do resgate e ele se revolta. Ju 
exige que Lia não conte seu segredo para seus pais. 

Flor do Caribe 
Globo. 18h15 - Mantovani desconfia de Alberto quando o 

empresário denuncia a Aeronáutica pela existência de uma 
pista de voo clandestina em sua propriedade. Juliano briga 
com Hélio depois que o executivo insinua que ele engravi- 
dou Natália por interesse. Guiomar deixa Alberto furioso ao 
informá-lo que doou a casa para a ONG. Vanessa avisa a 
Ester que eles receberam uma grande encomenda de bi- 
quínis e um pedido para uma foto de Lino para publicidade. 
Alberto e Dionísio admiram as jóias antigas no esconderijo 
da mansão. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Maurício questiona Bento sobre seu envol- 
vimento com Amora. Malu fala mal de Fabinho para Plínio. 
Amora se irrita com a edição de sua entrevista para Sueli 
Pedrosa. Tito leva um fora de Sheila. Amora procura Bento. 
Giane faz as pazes com Bento. Madá consegue escapar e 
Bárbara leva os enfermeiros da clínica para a Toca do Saci. 
Bento impede Bárbara de levar Madá para uma clinica. 
Natan propõe que Amora faça uma campanha com Mau- 

rício. Renata sofre pensando em Érico. Maurício pergunta 
se Amora quer mesmo se casar com ele. Renata encontra 
Érico em seu apartamento. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Tamara escuta Bernarda confessar a Aline 
que o motivo da briga entre ela e César envolve Félix e 
Paloma. Jacques. convida Félix para jantar. Jonathan conta 
para Edith que viu o pai dar dinheiro para Maciel. Paloma 
pede Bruno em casamento. Luciano começa no novo em- 
prego. Ordália tem um pressentimento ruim sobre o casa- 
mento de Bruno e Paloma. Paloma conta para Félix que 
vai se casar, e o vilão convence Pilar a ficar contra a irmã. 
Perséfone faz os exercícios indicados por Daniel. Michel 
dispensa um convite de Patrícia. Márcia manda Valdirene ir 
ao casamento com Carlito. César e Aline se beijam. Bruno 
conta para Glauce que se casará com Paloma. Edith con- 
vence a cunhada a passar em sua loja no shopping. Ninho 
encontra Paloma. 

I—I CD 

T Áries 21-03/19-04 
A harmonia estabelecida entre suas quarta, oita- 
va e décima casas torna o dia ideal para solu- 
cionar crises e problemas familiares, até mesmo 
aqueles mais complicados. Tome a iniciativa e 
ajude as pessoas a sua volta! 

b Touro 20-04/20-05 
A boa comunicação e o clima de amizade estimu- 
lam suas relações, neste momento em que suas 
terceira, sétima e décima casas são harmoniza- 
das. Reconheça o valor das relações, aproveitan- 
do o clima de união e as boas trocas! 

b Gemeos 21-05 / 21-06 
A harmonia que incide sobre suas segunda, sexta 
e décima casas impulsiona sua vida profissional 
e indica possíveis lucros financeiros. Dedique-se 
ao trabalho, sobretudo as atividades em grupo. 
Compartilhe o sucesso! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Sua vida social tende a se destacar, pois a har- 
monia entre suas primeira, quinta e nona casas 
traz uma energia de renovação. Você usa seu po- 
der de transformação para lidar com as situações 
esdrúxulas, divertindo as pessoas! 

Si Leão 23-07/22-08 
Que tal parar para refletir sobre suas questões 
emocionais? A harmonia entre suas áreas fami- 
liar, espiritual e de crise lhe incentiva a buscar in- 
trospecçâo e serenidade, pois isso lhe ajudará a 
superar seus problemas! 

TT? Virgem 23-08/22-09 
Esteja mais aberta para conversar e interagir com 
os amigos. Suas áreas de comunicação, relacio- 
namentos e amizades são harmonizadas, o que 
estimula você a se dedicar às amizades. Ajude 
aqueles que estão com dificuldades! 

Libra 23-09/22-10 
A harmonia entre suas segunda, sexta e décima 
casas sugere que você seja eficiente, usando seu 
poder de comunicação e relacionamento para 
projetar-se e conquistar espaço profissional. De- 
monstre segurança e centramento! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Que tal êstimular seu lado intelectual e seus re- 
lacionamentos sociais? Procure atividades es- 
timulantes e expanda os horizontes. Não deixe 
que antigas emoções e crenças bloqueiem seus 
caminhos. 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Suas áreas familiar e de crise encontram-se har- 
monizadas, lhe aconselhando a buscar momen- 
tos de mais tranqüilos e serenos em seu lar para 
refletir sobre suas dificuldades. Una-se aos mais 
íntimos e juntos definam planos! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Bom momento para nutrir os laços em suas rela- 
ções. Os trígonos entre suas áreas de comunica- 
ção, relacionamentos e amizades lhe incentiva a 
mostrar seu carinho e amizade, aproximando-se 
das pessoas. Esteja mais receptiva! 

A#Aquário 20-01 /18-02 
As parcerias profissionais são favorecidas peia 
harmonia entre suas áreas material e profissio- 
nal. Aproveite o poder de articulação que elas lhe 
conferem e atue em grupo. Saiba também dividir 
todos os ganhos e vitórias! 

K Peixes 19-02/20-03 
Seu magnetismo pessoal e poder de liderança 
estão ressaltados, neste momento em que suas 
primeira, quinta e nona casas encontram-se har- 
monizadas. Estabeleça novas parcerias e fortale- 
ça os laços com os mais próximos! 
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"Isso é uma vergonha: a proporção dessa boca de lobo era para ser vista pelo o órgão competente", 
reclamou José Gomes. 

a BrQnatP 

A voz da comunidade 

/ 

Esgoto em frente ao Palácio do Comércio estoura novamente 

Hyana Reis 

Enquanto toda a comunidade discute 
propostas de melhorias ao meio am- 
biente de Imperatriz em uma Confe- 

rência Municipal, bem em frente ao local que 
recebe o evento há uma boca de lobo que 
espalha esgoto e mau cheiro pela rua. Trata- 
-se do Palácio do Comércio, localizado entre 
as ruas Maranhão e Amazonas. 

No mês passado, o "Qual é a Bronca?" 
esteve no local, onde José Gomes reclamou 
do estado do esgoto. "Isso é uma vergonha: 

a proporção dessa boca de lobo era para ser 
vista pelo órgão competente. Cheio de su- 
jeira". O bueiro estourado fica na calçada do 
Palácio do Comércio, na rua Bom Futuro. 

Funcionários do Palácio do Comércio 
entraram em contato com a Caema (Com- 
panhia de Saneamento Ambiental), que re- 
solveram o problema, aparentemente. Mas, 
cerca de um mês depois, o esgoto tomou a 
estourar. A água suja, que jorra do esgoto, 
causa mau cheiro e escorre pela frente do 
Palácio. 

Os participantes do evento se deparam 

com a situação ao entrar no local e recla- 
mam: "Enquanto discutimos sobre meio am- 
biente, um esgoto bem em frente ao local... 
Parece até brincadeira. É até irônico", co- 
menta um deles. "Além do mau cheiro, que é 
insuportável, prejudica a saúde das pessoas 
que passam pela rua e as que trabalham nas 
proximidades", comenta José Gomes. 

O esgoto a céu aberto também provoca 
a destruição da calçada, impossibilitando a 
passagem dos pedestres, que se arriscam 
em trafegar por cima da estrutura deforma- 
da, podendo cair e se machucar. José Go- 

mes afirma que esta situação é uma falta 
de respeito: "Vejo isso como descaso com 
a população". 

Os funcionários tornaram a entrar em 
contato com a Caema para tentar resolver 
novamente a situação, mas nenhuma equipe 
compareceu ao local. A reportagem do Cor- 
reio Popular entrou em contato com a direção 
da Companhia, que afirmou que em breve o 
problema será solucionado. Eles também in- 
formam que o problema já vem acontecendo 
desde o dia 30 de abril e que esperam que 
desta vez ele seja, de fato, solucionado. 
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A boca de lobo espalha esgoto e mau cheiro pela rua 
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A água causa destruição da calçada A água escorre pela rua 

m DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Emissora de TV é condenada por violação de direito autoral 

A 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo manteve decisão de 1a instância e determinou que 
uma emissora de televisão pague indenização a um jornalista 
que desenvolveu um projeto de programa diferenciado e o apre- 
sentou a uma rede de TV, que não demonstrou interesse. Tem- 
pos depois a emissora aproveitou integralmente o formato e o 
cenário do projeto. 

O jornalista A.L.N. entrou com uma ação de indenização por 
danos morais e materiais contra a emissora de TV, alegando 
que em 2004 desenvolveu projeto diferenciado de programa 
jornalístico, intitulado "Jornal-Show", concebido como um jornal 
ao vivo, com platéia de 30 pessoas, na maioria estudantes de 
comunicação, para atuar em interação com o âncora, em cená- 
rio no formato de semicírculo. O projeto nâo foi levado adiante 
por falta de interesse da emissora, na época. Entretanto, em fe- 
vereiro de 2008, teve conhecimento, por matéria publicada em 

jornal de grande circulação, de que a mesma emissora passaria 
a veicular o jornal "Aqui Agora", com platéia de 30 pessoas, co- 
locadas em cenário em forma de semicírculo. 

Ao assistir ao programa, o jornalista observou que a emis- 
sora aproveitou integralmente o formato e o cenário por ele 
desenvolvidos para o projeto apresentado. "O autor sustenta 
ter ocorrido por parte da emissora, violação a direito autoral e 
requereu indenização por danos materiais em valor correspon- 
dente â remuneração que receberia caso o projeto tivesse sido 
implementado e por danos materiais em valor correspondente 
à remuneração que receberia caso o projeto tivesse sido imple- 
mentado." 

A ação foi julgada e condenou a emissora a pagar indeniza- 
ção por danos materiais de R$ 720 mil e por danos morais em 
R$ 30 mil. A emissora recorreu, alegando que a sentença se 
pautou em presunções e que a defesa do autor nâo deveria ter 

sido facilitada, por nâo se tratar de relação de consumo. Pontuou 
não haver prova acerca das remunerações e requereu a redução 
do valor da indenização por danos morais. O jornalista também 
recorreu da decisão para aumentar os valores de indenização. 

A 7a Câmara de Direito Privado decidiu pelo não provimento 
aos pedidos, mantendo a decisão de 1a instância, que dizia que 
"nâo há controvérsia quanto à similitude entre o projeto elabora- 
do pelo autor e o programa veiculado pela ré sob o nome 'Aqui 
Agora'". 

O relator do processo, desembargador Ramon Mateo Júnior 
entendeu que é "mister consignar que a indenização por danos 
morais foi fixada de forma adequada e proporcional, pondo-se 
como descabida sua majoração ou redução, tal qual pretendido 
pelas partes, em seus inconformismos". 

A decisão foi unânime e teve a participação também dós de- 
sembargadores Miguel Brandi e Luiz Antonio Costa. 
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►MAPEAMENTO ESCOLAR 

Secretaria de Educação realiza capacitação 

Com a meta voltada para melhorar a 
qualidade da educação na rede esta- 
dual de ensino e elevar os indicadores 

educacionais do Estado, foi aberta, na terça- 
-feira (4), a capacitação sobre mapeamento 
escolar para os líderes das dimensões e co- 
ordenadores do acordo de cooperação téc- 
nica firmado entre o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc), Ministério da Educação (MEC) e do 
Programa das Nações Unidas para o Desen- 
volvimento (PNUD). 

Durante o encontro, que contou com a 
presença do secretário Pedro Fernandes 
Ribeiro, o consultor do PNUD, Luiz Guilher- 
me Ribas, apresentou um projeto piloto do 
mapeamento que será implementado no 
Maranhão. O projeto usou como exemplo o 
acesso de estudantes com idade média de 
15 anos (residentes no eixo Itaqui-Bacanga) 
ao ensino médio. 

A secretária adjunta de Suporte ao Sis- 
tema Educacional (Sasse), Consuelo Bor- 
ges Magalhães, avaliou que o mapeamento 
escolar é uma visão prospectiva e dinâmica 
dos serviços educacionais, das instalações e 
equipamentos ofertados à comunidade onde 
as escolas estão situadas. Essa avaliação 
vai garantir no futuro a implementação das 
políticas educacionais. 

Consuelo Borges declarou, ainda, que a 
elaboração do mapeamento escolar no âmbi- 
to local visa à capacitação dos técnicos da Se- 
duc na elaboração de diagnósticos com apro- 
fundamento da situação ano-base; projeção 
dos números de alunos a serem matriculados 
à luz dos objetivos das políticas educacionais: 
e propostas de reorganização dos serviços 
ofertados pela rede estadual de ensino. 

O acordo de cooperação técnica firmado 
com o PNUD define metas para a melhoria 
dos índices educacionais do Maranhão, a par- 
tir do diagnóstico elaborado em parceria com 
o MEC, e pela equipe técnica da Seduc, vi- 
sando à superação das dificuldades atestadas 
pelo índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) com vistas a melhorar a qualida- 
de da educação maranhense nas escolas da 
rede estadual de ensino. 

O projeto foi organizado tendo como eixos 
estruturantes as quatro çJimensões do Plano 
de Ações Articuladas (PAR), estabelecido 
pelo MEC; gestão educacional; formação 
continuada de professores e dos profissionais 
de serviços e de apoio escolar; práticas pe- 
dagógicas e avaliação; e infraestrutura física 
e recursos pedagógicos. Essas dimensões 
contemplam ações consideradas essenciais 
ao aprimoramento dos serviços educacionais 
prestados pela Seduc. 

COMUNICADO 
A Companhia Energética do Maranhão - CEMAR torna público, que requereu junto 
à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a renovação da 
Licença de Operação - LO, da Subestação Porto Franco e Linha de Subtransmissào 
Porto Franco(ELN) / Porto Franco II e linhas de distribuição que partem da subestação 
com tensão de 34,5 e 13,8 kV, conforme processo N" 133659/2013, localizadas no 
município de Porto Franco — MA. 
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Centenas de pessoas são atendidas com 

serviços de saúde no Governo Itinerante 

S 

Paciente sendo submetido à cirurgia de catarata durante ação da SES no Governo Itinerante 

É grande o número de pessoas que busca 
atendimento de saúde nas ações realizadas 
pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) 
durante a passagem do Governo Itinerante no 
interior do Maranhão. Esta semana foram be- 
neficiados os municípios de Mirador, Sucupira 
do Norte, Fortuna e Jatobá, com atendimentos 
de oftalmologia (cirurgias de catarata e pteri- 
gio), dermatologia, clínica médica e pediatria, 
exames laboratoriais de próstata, glicemia, 
colesterol, citologia oncótica e atualização de 
carteiras de vacinação. 

Na terça-feira (5), primeiro dia do mutirão 
de ações da saúde no município de Jatobá, 
foram atendidas 70 pessoas pelo clínico geral, 
49 crianças na pediatria e oftalmologia - com a 
realização de cirurgias de catarata e pterigio. 
Jovenila Alves da Silva, 63 anos, moradora do 
povoado Pulga, em Jatobá, foi uma das pesso- 
as beneficiadas com a cirurgia de catarata. Ela 
conta que já havia feito a consulta com oftal- 
mologista em Colinas e que não tinha dinhei- 
ro para pagar pelo procedimento. "Não posso 
perder esta oportunidade", comentou. 

Também foram realizados 87 exames de 
glicemia e 87 de colesterol, 19 de próstata, 61 
preventivos de câncer do colo uterino, 107 pe- 
sagens, 101 aferições de pressão arterial e 14 
doses de vacinas aplicadas. Francisca Natália 
Santos Damasceno levou a pequena Nathaly 
Kelly Damasceno Lima, de dois anos, para 
consultar com pediatra e atualizar a carteira 
de vacinação. "Soube que tinha pediatra na 
cidade e resolvi trazer minha filha para consul- 
tar com um especialista em criança e solicitar 
umas vitaminas", disse ela. 

Em Sucupira do Norte também foi grande 
a demanda no primeiro dia de atendimento de 
saúde. Na área de clínica médica foram regis- 
trados 124 atendimentos de clínica médica, 90 
de dermatologista, 37 de pediatria, 39 de prós- 
tata, 111 exames de colesterol, 111 de glicemia 
e 137 pessoas passaram pela triagem (peso e 
pressão arterial). 

A professora Marina Lopes Santana Melo, 
53 anos. foi umas das pessoas que buscou 
atendimento dermatológico. "Faz tempo que 
queria consultar e não tem dermatologista na 
cidade. Temos que ir para Floriano (Piauí) ou 
Colinas para consultar e o tempo sempre é 
curto", justifica. Agente Comunitária de Saúde 
(ACS) em Sucupira do Norte, Maria Martins 

Santana, 42 anos, também buscou atendimen- 
to com dermatologista. "Preciso de um protetor 
solar eficiente porque passo a maior parte do 
meu tempo trabalhando no sol. Vim pegar uma 
recomendação de especialista", completou. 

As ações em Mirador foram realizadas no 
hospital de 20 leitos inaugurado pela governa- 
dora Roseana Sarney e o secretário de Estado 
de Saúde, Ricardo Murad. Foram realizadas 
130 consultas de clínica médica e 17 de pe- 
diatria, 136 exames laboratoriais de colesterol 
e glicemia, 67 de próstata (PSA), 23 citologias 
oncóticas e 221 triagens (peso e pressão ar- 
terial) - necessárias ao encaminhamento mé- 
dico. 

O vereador Baltazar Brito da Cruz, 43 
anos, foi um dos primeiros a chegar para fazer 
o exame de PSA. Ele é o autor de um Proje- 
to de Lei que torna obrigatório no município a 
realização de ações de prevenção ao câncer 
de próstata no dia 23 de junho de cada ano. 
"Morrem mais homens com câncer de prós- 
tata que mulheres acometidas de câncer de 
colo de útero. Por isso fiz uma lei que obriga a 
Secretaria Municipal de Saúde a desenvolver 
ações e palestras de conscientização para a 
necessidade do exame de próstata", justificou. 

Luiz Gonzaga Pereira da Cruz, 44 anos, 
também buscou o exame laboratorial de PSA 
pela primeira vez. Ele é professor da cidade 
de Mirador e diz que fica difícil viajar para Co- 
linas para fazer o exame. "Sei da necessidade 
de prevenir esta doença silenciosa e, por isso, 
vim aproveitar logo esta oportunidade". A dona 
de casa Maria Edinalva Medeiros de Souza 
levou a neta Izadora Maria de Souza Pereira, 
de 2 anos, para atualizar a carteira de vaci- 
nação. "Soube que ia ter este serviço e vim 
trazer para ver se falta tomar alguma vacina e 
prevenir doenças graves", completou. 

Os mesmos atendimentos de saúde foram 
realizados no município de Fortuna. Dos 121 
pacientes atendidos pela oftalmologista, 26 fo- 
ram encaminhados para cirurgia de catarata e 
10 de pterigio no Hospital de Jatobá. A funcio- 
nária pública Maria dos Santos Silva. 57 anos, 
moradora do povoado Lajeado, em Fortuna, 
foi submetida ao procedimento cirúrgico de ca- 
tarata. "Já consultei em Colinas, mas não tive 
o dinheiro para pagar a cirurgia. Soube que os 
médicos de São Luís vinham fazer aqui no in- 
terior e aproveitei logo para fazer", completou. 

COM SEGURANÇA NAO SE BRINCAI 
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Mantega nega que zerar I0F tenha como objetivo conterá inflação 

A ln   . A isenção do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF), anunciada no começo 
da noite pelo ministro da Fazenda, nâo tem 
como objetivo segurar o dólar para conter 
a inflação, disse o Guido Mantega. Segun- 
do ele. a medida apenas tem como objetivo 
adaptar o mercado de câmbio à nova reali- 
dade de menor liquidez internacional e só 
atinge os investimentos em renda fixa, como 
compra de titulos brasileiros pelos investido- 
res internacionais. 

De acordo com o ministro, o único instru- 
mento que o governo usa para conter a infla- 
ção é a taxa Selic (juros básicos da econo- 
mia), que foi reajustada na semana passada 
pelo Banco Central. "Nâo há nenhuma inten- 
ção de fazer política inflacionária via câmbio. 
O único instrumento de política inflacionária 
é aquele que o Banco Central usou na sema- 
na passada", ressaltou. 

Mantega negou ainda que o governo tra- 
balhe com uma taxa de câmbio ideal, acima 
da qual o governo vai intervir no mercado. 
"Nâo existe patamar para o dólar. O câmbio 
no Brasil é flutuante. O que o governo tem 
procurado é coibir os excessos. A volatilida- 
de nâo é boa para produtores e exportado- 
res. Ultimamente, o câmbio tem caminhado 
para um equilíbrio mais natural", destacou o 
ministro. 

Segundo Mantega, o governo está preo- 
cupado somente com a perspectiva de que 
a liquidez internacional - fluxo de capitais 
em circulação no planeta - diminua nos pró- 
ximos meses. Recentemente, o Federal Re- 
serve. Banco Central norte-americano, deu 
indicações de que pretende reduzir os esti- 
mulo# monetários por causa da recuperação 
da economia dos Estados Unidos Ao retirar 
parte dos dólares em circulação, a cotação 
sobe em todo o mundo. 

"O mercado de câmbio agora atravessa 
uma fase de regularidade. Em 2011, havia 
uma enxurrada de capital de curto prazo en- 
trando nos diversos mercados brasileiros. 
Agora, o cenário está mais normalizado e 
equilibrado. As medidas que o Fed [Federal 
Reserve] vai começar a tomar vâo diminuir 
ainda mais o excesso de liquidez no mercado 
internacional, eliminando a necessidade de 
impor obstáculos para a entrada de divisas 
no pais", declarou o ministro. 

Mantega negou ainda que pretende zerar 
o IOF para os estrangeiros que aplicam em 
derivativos (instrumentos financeiros deriva- 
dos de outros instrumentos). Desde outubro 
de 2010, os estrangeiros que investem em 
derivativos, como operações no mercado 
futuro, pagam 6% do IOF sobre o depósito 
que fazem no inicio do prazo de aplicação. 

Apenas o IOF sobre investimentos em renda 
fixa, como compra de títulos brasileiros pelos 
investidores internacionais, foi zerado. 

Segundo o ministro, como a taxação do 
capital estrangeiro tinha finalidade regulató- 
ria, o governo nâo perderá receitas. Como a 
maioria dos investimentos especulativos dei- 
xou de entrar no pais durante a vigência do 
IOF, o governo arrecadou muito pouco com 
o imposto no período. "O governo nâo perde 
[receitas) porque havia pouca entrada nessa 
modalidade", explicou. 

m 

Plano Safra do Semiárido prevê suspensão da execução de dívidas dos produtores 

A presidenta Dilma Rousseff adiantou hoje 
(4) que o Plano Safra do Semiárido, a ser lan- 
çado na próxima semana no Nordeste, prevô 
a suspensão das execuções das dívidas dos 
produtores da região até o fim do ano que 
vem. Segundo a presidenta, será concedido 
desconto de até 85% para a liquidação de ope- 
rações de crédito contratadas até 2006 com 
recursos do Fundo Constitucional do Nordeste 
(FNE) ou do Tesouro Nacional. 

Além disso, Dilma informou que será cria- 
da uma linha com recursos do FNE para re- 
composição de dividas contratadas até 2006, 
com valor original de até R$ 200 mü. em até 
dez anos. Já as operações contratadas a par- 

tir de 2007 e que estavam inadimplentes em 
dezembro de 2011 serão renegociadas em até 
dez anos, com três anos de carência para o 
inldo do pagamento. 

De acordo com a presidenta, o plano, cujo 
objetivo é permitir que o Nordeste conviva 
com a seca, complementa todas as ações que 
o governo federal tem implementado visando 
à segurança hídrica da região. Ela enfatizou, 
durante o lançamento do Plano Agrícola e Pe- 
cuário 2013/2014, que o compromisso com a 
população do Semiárido e com os produtores 
da região é "irrestrito". 

Dilma lembrou que o Semiárido enfrenta 
uma situação grave e que, com um plano safra 

específico para a região, a segurança produti- 
va vai aumentar e a estrutura dos produtores 
rurais durante a estiagem também melhorará. 
"Temos tecnologia, experiência e. sobretudo, 
a vontade política de responder como o Brasil 
convive com a seca na região do Semiárido." 

Uma das principais ações do plano será o 
estímulo à construção de silos para armaze- 
nagem de alimentos para que os pecuaristas 
possam alimentar seus rebanhos na época da 
seca. Atualmente, a escassez de milho, prin- 
cipal alimento dos animais, leva o governo a 
buscar o grão em outros estados e até a im- 
portar de países vizinhos, com um alto custo 
de deslocamento. 

. EDUCAÇÃO 

Estudantes reclamam de exigência do Enem para o Ciência sem Fronteiras 

Estudantes que nâo obtiverem nota igual 
ou superior a 600 pontos em Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) feito após 2009 nâo 
poderão participar do Programa Ciência sem 
Fronteiras. Desde segunda-feira (3), os estu- 
dantes que atendem aos requisitos podem se 
candidatar a bolsas de graduaçâo-sanduíche 
no Canadá, na Alemanha, nos Estados Uni- 
dos, na Hungria e no Japão. As inscrições 
vâo até 8 de julho no site do programa. 

Os estudantes que vâo fazer o Enem este 
ano nâo poderão concorrer ao processo se- 
letivo, pois farão a prova em outubro e nâo 
terão o resultado a tempo de participar dos 
editais. Até o ano passado, o Enem era usa- 
do apenas como critério de seleção para o 
programa. A partir deste ano, tomou-se exi- 
gência. que nâo foi bem recebida pelos es- 

tudantes. 
As reclamações estão nas redes sociais: 

"A essa altura, todos nós que nâo entramos 
pelo Enem. investimos em exames de profici- 
ência de idiomas, documentos e etc. Depois 
de alguns anos na universidade, afastados 
das disciplinas de ensino médio e aprofun- 
dados em temas cada vez mais especializa- 
dos dos nossos cursos, obviamente estamos 
despreparados para o exame. Considerando 
que o programa visa a oferecer bolsas de in- 
tercâmbio aos estudantes de graduação, os 
critérios considerados de desempate (carga 
horária cumprida, projetos de iniciação cien- 
tífica. prêmios acadêmicos) deveriam, sim, 
ser considerados importantes", reclama um 
estudante na página do Ciência sem Frontei- 
ras no Facebook. 

Por meio da assessoría de sua imprensa, 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes- 
soal de Nivel Superior (Capes) diz que o go- 
verno federal nâo abre mão do Enem como 
principal critério de seleção de candidatos a 
bolsa de estudo no Ciência sem Fronteiras, 
uma vez que o exame nâo é apenas um in- 
dicador de qualidade para o ensino médio, 
mas também um dos instrumentos de política 
pública destinados a democratizar as oportu- 
nidades de acesso ao ensino superior. 

A Capes lembra que o Enem passou a ser 
usado pelas instituições estrangeiras "como 
parâmetro de qualidade para a aceitação e 
alocação dos estudantes brasileiros em seus 
cursos". A instituição informou que haverá 
outras chamadas que contemplarão os estu- 
dantes que fizerem o Enem 2013. 

Estudantes participam da 0BMEP 

Mais de 371 mil estudantes de escolas 
públicas de Alagoas tentam uma premiaçâo 
na Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP). As provas da 
primeira etapa ocorreram na terça-feira (4) 
durante o horário das aulas, nos períodos 
diurno e noturno. O número de escolas parti- 
cipantes da competição subiu em relação ao 
ano passado. 

Um dos principais objetivos da OBMEP é 
desmistificar a idéia de que matemática ô uma 
matéria difícil, e que lidar com números é algo 
complicado. Para o estudante Haniel Soares 
Lemos, eles nunca foram um problema., Esta 

é a terceira vez que ele participa da olimpía- 
da. Nas edições anteriores ele já ganhou duas 
medalhas de bronze, e este ano está partici- 
pando para testar seus conhecimentos. 

"Eu quero me testar, ver se sou inteligen- 
te de verdade. Eu venho estudando mais do 
que nos anos anteriores, e minha mãe tem 
me ajudado bastante com as questões", conta 
Haniel. 

Em 2013 são 744 escolas que participa- 
ram da olimpíada. No ano passado haviam 
sido 703, um aumento de 41 unidades de en- 
sino. Para a diretora adjunta de uma escola 
do Cepa. Julianne Amorim. este aumento é 

resultado de uma maior divulgação do evento 
em sala de aula. 

"Os professores ficaram responsáveis pela 
divulgação em sala. Além disso, houve um in- 
centivo maior para que os alunos pudessem 
participar da olimpíada, que estão estudando 
mais. Como resultado disso, pudemos consta- 
tar uma melhora nas notas", explica Julianne. 

O resultado desta primeira fase será divul- 
gado no próximo dia 14 de agosto. A realiza- 
ção das provas da segunda fase será no dia 
14 de setembro, e a divulgação dos aprovados 
será feita através do site da OBMEP, no dia 29 
de novembro. 
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Bem Estar 

PROGRAMAS SOCIAIS 
CONSCIENTIZAM JOVENS 

SOBRE SAÚDE E SEXUALIDADE 

Mesmo com toda a informação 
disponível, os jovens ainda nâo se 
mostram preocupados com a saúde, 
é o que aponta o terapeuta do Pro- 
grama Jovem de Expressão. Vinícius 
Dias. "Em uma pesquisa feita pelo 
projeto, foi mostrado que apenas 
9% dos jovens procuraram serviços 
de orientação para coisas da saúde 
deles. A gente percebeu que esse 
jovem é muito tímido para procurar 
esse serviço de saúde Uma das al- 
ternativas foi trazer o serviço de saú- 
de para perto dos jovens". 

Neste sábado (1), na cidade de 
Ceilândia, no Distrito Federal, o Jo- 
vem de Expressão realizou uma 
parceria com outro projeto, o "Que- 
ro Fazer", responsável por realizar 
testagem de HIV e aconselhamento 
psicológico a pessoas diagnostica- 
das com o vírus. As pessoas fazem o 
teste e recebem informações sobre a 
prevenção da aids. Os testes sâo fei- 
tos em um trailer que circula em pon- 
tos estratégicos da capital federal. 

"É a oportunidade que a gente 
tem de detectar precocemente a con- 
taminação pelo HIV. Mesmo porque 
a maioria dos jovens nâo procura 
serviços de saúde com freqüência 
para esse tipo de testagem. Então, o 
diferencial do "Quero Fazer" é que a 
pessoa não precisa ir ao serviço de 
saúde, o serviço vem até onde eles 
estão", explica Lidiane Andrade, co- 
ordenadora do Quero Fazer. 

Para o terapeuta Vinícius Dias. 
esse trabalho ajuda a comunidade, 
sobretudo os jovens, a adquirir o há- 
bito de se cuidar e se preocupar com 
sua saúde. "A gente espera que esse 
jovem que nâo procura o serviço de 
saúde tenha acesso, faça o teste. Es- 
peramos ainda conscientizar sobre a 
importância do uso do preservativo". 
Dias destaca que apesar de toda a 
informação disponível sobre a Aids. 
o trabalho precisa ser aprofundado. 
"Informação tem. mas o comporta- 
mento final ainda nâo foi mudado. E 
muitos jovens ainda acreditam que 
se pega Aids pela saliva ou picada 
de mosquito. Apesar de toda a in- 
formação. ainda temos que avançar 
bastante". 

Cleiton Melo. de 28 anos, foi ao 
trailer do "Quero Fazer" para realizar 
o teste pela primeira vez. "O teste é 
importante para a gente se cuidar, 
saber se tem doença ou nâo. se pre- 
venir mais rápido e ter uma saúde ga- 
rantida". disse. Antônio de Mesquita 
tem 33 anos e também nunca havia 
feito o teste. "É fundamental ter um 
resultado rápido para que a pessoa 
saiba se está com alguma coisa ou 
não, até para se sentir mais aliviado". 

Além da participação em projetos 
nas cidades-satélites do DF. o trai- 
ler.de testagem móvel voluntária do 
"Quero Fazer" está todas as quartas- 
-feiras no Edifício Conic, no centro de 
Brasília, e às quintas-feiras no Bar 
Barulho, no Parque da Cidade. No 
último domingo de cada mês é pos- 
sível realizar o teste de HIV no esta- 
cionamento da pista de kart. também 
no Parque da Cidade, é realizado um 
teste diagnóstico, cujo resultado fica 
disponível em 30 minutos. Sendo po- 
sitivo. é feito um exame de confirma- 
ção desse resultado. O projeto conta 
com uma equipe de psicólogos para 
prestar assistências aos soropositi- 
vos e encaminhá-los a centros de re- 
ferência. onde poderão dar inicio ao 
tratamento. 

O programa é realizado pela Cai- 
xa Seguros, em parceria com a Cen- 
tral Única das Favelas (Cufa-DF). o 
Grupo Cultural Azulim, o Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (Unodc) e a Unesco 
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Neymar tenta evitar maior jejum de gols da carreira 

9 

Bielsa, reforços e demissões: Comitê 

do Santos faz reunião importante 

Neymar está confirmado como o camisa 10 da Seleção 

Após viver o sonho de vestir a camisa do 
Barcelona, da festa, dos voos de jatinho 
e helicóptero, Neymar voltou à Seleção 

na terça-feira (04) e ganhou a confirmação de 
que será mesmo o camisa 10 na Copa das 
Confederações. Felipão só o liberou para tê-lo 
100% concentrado, agora. 

Pois Neymar terá mesmo de se concentrar 
para evitar que o pior jejum de gols de sua car- 
reira se repita. Falta pouco. Ele não balança a 
rede há oito jogos. São 755 minutos, que só 
ficam abaixo dos 895 de 2011 (nove partidas 
por Santos e Seleção) 

Em 2009, quando não era titular do Peixe, 
ele passou 14 jogos em branco, que totaliza- 
ram 720 minutos (menos do que a seca atual). 

A comissão técnica e a CBF não vê privilé- 

gios ao craque pela liberação de dois dias, algo 
negado a Dante e Luiz Gustavo, do Bayern 
(ALE). Mas não escondem que a negociação 
com o Barça e tudo o que cercou a transação 
preocupam bastante. 

Em 2011, o jejum aconteceu entre agosto 
e setembro. Agora, ocorre na véspera do pri- 
meiro grande torneio de Neymar pela Seleção 
principal. Ele esteve em campo em todos os 
minutos de seus últimos oito jogos. 

Escalado mais centralizado contra a Ingla- 
terra, Felipão não vê o craque mais longe da 
área agora. "Ele é segundo atacante, perto do 
centroavante. Rodando nas costas do atacan- 
te. Com Neymar, Hulk, Lucas e Oscar, pode- 
mos variar dentro do jogo. Eles são versáteis", 
afirmou. 

Anderson pode pintar no Vasco, mas 

somente se o Flu não quiser renovar 

Além de Rafael Vaz, o Vasco pretende 
acertar com mais um zagueiro para esta 
temporada. Nas últimas semanas, a dire- 
toria sondou Anderson, do Fluminense. Ini- 
cialmente, as conversas não avançaram, 
mas, caso o Tricolor não tenha interesse em 
renovar o vínculo dele, que terminará em 
dezembro, o jogador pode reforçar o clube 
da Colina. 

Anderson ainda está em fase final de 
recuperação de um problema muscular e 
deve voltar aos gramados em uma semana. 
Brevemente, os representantes do zagueiro 
terão uma reunião com o Flu para tratar do 
futuro do jogador. 

Ainda não há como saber se a direto- 
ria tricolor pretende manter o atleta. Desde 
que chegou ao clube, Anderson sofreu com 
seguidos problemas físicos, desfalcando o 
time por longos períodos. O Vasco surge 
como o principal destino, caso ele, de fato, 
não permaneça nas Laranjeiras. 

O Vasco também chegou a procurar 
os empresários de Rafael Marques. Mas o 
Atlético-MG não pretende se desfazer do 
atleta agora, principalmente porque Réver 
tem desfalcado o time por estar na Seleção 
Brasileira. 

De qualquer modo, a diretoria continua 

Anderson tem se recuperado de um problema muscular 

de olho no mercado em busca de mais um 
defensor. Rafael Vaz já está certo, restan- 
do apenas que o Vasco faça o depósito do 
montante para conseguir liberá-lo junto ao 
Ceará. Atualmente, o elenco Cruz-Maltino 
conta com três zagueiros: Luan, Renato Sil- 
va e Jomar. 

Os novos rumos do Santos estiveram em 
discussão nesta quarta-feira (05), na reu- 
nião do Comitê de Gestão marcada para a 
manhã, na Vila Belmiro. A cúpula toma as 
decisões dos temas pendentes no momento 
e tenta definir, principalmente, um assunto: a 
contratação do técnico Marcelo Bielsa. 

Membro do Comitê, Pedro Luiz Nunes 
Conceição voltou da Espanha após tratativas 
com o argentino, ciente do que precisará ser 
feito mais para convencê-lo a assumir o Pei- 
xe. Além de não chegar aos valores deseja- 
dos, informação publicada pela imprensa de 
Bilbao, o clube brasileiro esbarra no desejo 
do argentino de tirar férias e voltar a trabalhar 
apenas em janeiro do ano que vem. 

E MAIS 
Santos comunica DIS que Barça pagará 

por Neymar nesta quinta-feira (06). Na mira 
do Santos, Bielsa discute renovação com Bil- 
bao e faz mistério. 

Preocupado com jejum, Claudinei aposta 
nos veteranos para reação. 

Isso, porém, apenas caso o técnico não 
acerte sua renovação com o Athletic. Na úl- 
tima terça, ele se reuniu com o presidente 
Josu Urrutia, não anunciou seu futuro e saiu 
ovacionado pela torcida. Seu contrato vence 
em 30 de junho. 

A reunião do Comitê também pode ser 
decisiva para outros assuntos importantes do 
clube. Até por isso, o presidente Luis Álvaro 
Ribeiro fez questão de dizer que estará pre- 
sente ao encontro. Após duas internações 
por problemas no coração, ele ainda segue 

antos are relsa segue na mira 

sob cuidados médicos. 
Na pauta, a continuidade da reformulação 

no departamento de futebol, que pode passar 
pela demissão do gerente Nei Pandolfo. A di- 
retoria tem sofrido pressão para demiti-lo, até 
de torcedores organizados. O que lhe asse- 
gurava no cargo era o fato de ser o homem 
de confiança de Muricy Ramalho, ex-técnico 
da equipe. 

Funcionários do Santos que trabalhavam 
exclusivamente com Neymar são outros que 
podem cair. Contratações, como a possível 
chegada de Robinho, e dispensas, como a 
do volante Marcos Assunção, também esta- 
rão sob análise do Comitê. A reunião deve se 
estender até o começo da tarde. 

Flamengo pode participar de 

amistoso no final deste mês 

O amistoso que o Flamengo fará durante a 
parada do Campeonato Brasileiro para a Copa 
das Confederações, - como anunciado pelo 
vice de futebol Wallim Vasconcelos no dia da 
apresentação dos uniformes da Adidas - pode 
acontecer no próximo dia 29. Porém, o clube 
ainda não divulgou o local nem o adversário, já 
que ainda estuda algumas possibilidades. 

Após a partida contra o Criciúma, no próxi- 
mo sábado (08), os atletas receberão folga por 
um período de aproximadamente uma semana. 
Nessa época, havia a possibilidade de o Rubro- 
-Negro disputar um torneio amistoso no Pará, 
com Vasco, Paysandu e Remo. Sem chegar a 
um acordo financeiro, o Flamengo não disputa- 
rá o quadrangular. 

LEIA MAIS 
O próximo jogo do Flamengo após a parada 

pode ser no dia 3 ou 10 de julho contra o ASA, 
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orgmno e jogaaores terão roíga oe uma semana 

em Arapiraca, pela Copa do Brasil. Caso a data 
escolhida para o confronto seja a segunda, o 
Rubro-Negro encara o Coritiba, no dia 6 daque- 
le mês, ainda sem local definido, pelo Campeo- 
nato Brasileiro. 
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