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Indenização 

Um pintor de paredes foi indenizado em 58 milhões de dólares (R$ 129,8 milhões) nos 1 
, EstadÕs Unidos, depois de ter perdido parte do crânio em uma briga de bar. Antonio 1 
•-^opez Chaj, de 43 anos, não consegue mais falar e ganhou na Justiça um processo Hl 
. contra uma empresa de segurança. Chaj apareceu em uma coletiva de imprensa 

nesta segunda-feira, acompanhado de parentes e dosadvogados, para explicar o 
caso. Quando ele retirou o boné. foi possível ouvir comentários surpresos, segundo 
a reportagem da agência de notícias Associated Press. Esta é a maior indenização já 
concedida a alguém na Califórnia por danos físicos, de acordo com os advogados. - ' jtÊÊÊkJ^ «. i 
O crânio dele é como uma torta, com 25% cortada - comparou o advogado, Federico 
Sayre. Antonio Lopez Chaj foi ferido em 2010, quando tentou separar uma briga entre 
um barman e um segurança, que atacavam dois sobrinhos dele. Segundo os advo- jHHRHk KijiL 
gados, o segurança, "destreinado", atacou Chaj com um bastão, chutou a cabeça HHHHL. JÊSPBSS8BSÊÊÊ 
dele diversas vezes e a bateu contra o chão mais quatro vezes, mesmo quando ele já estava inconsciente, - Foi um espancamento brutal e 
horrível de um cara que não deveria estar trabalhando ali - frisou Sayre. O segurança funcionário da empresa processada, identificado como 
Emerson Quintanilha, desapareceu sem deixar rastro. O barman também não foi encontrado pela Justiça americana para responder pela 
agressão. - Eu acho que ele ficou louco, perdeu a cabeça - disse o advogado, em relação a Quintanilha. Chaj estava em um bar, depois do 
trabalho, com os dois sobrinhos e o irmão. Todos pintores de parede. Um dos sobrinhos se envolveu em uma briga com o barman. Em segui- 
da, o segurança começou a agredir as outras pessoas do grupo. Ele contou aos advogados que gritou "pare de bater nos meus sobrinhos". 
Depois, perdeu a consciência com a pancada. - Ele não pode falar e precisa de cuidado 24 horas por dia - frisou o advogado. 

POPULAR 

Levou bronca Desumano 

A polêmica foto postada por 
Hulk, em que o goleiro Die- 
go Cavalieri aparece de toa- 
lha com as partes íntimas à 
mostra, virou assunto entre 
os jogadores. Em entrevista 
ao CQC, da Band, Júlio Cé- 
sar admitiu que a imagem foi 
comentada pelos atletas no 
ônibus da seleção. "Já estou 
sabendo. Foi um bafafá no 
ônibus. Não vou falar nome 
não (de quem era o jogador de 
toalha), se você não sabe, não 

vou falar não", afirmou o goleiro. "A gente começou a falar; 'Hulk, você 
está maluco? Está postando as coisas aí, nego pelado", completou o ar- 
queiro falando da "bronca" dada no atacante. Quem também comentou 
sobre o flagra de Hulk foi o meia Oscar. Mas, ao ser questionado sobre 
a foto, o jogador deixou a entrevista rindo admitindo que já tinha visto a 
imagem. Em contrapartida, o zagueiro David Luiz disse que não sabia 
qual foto Hulk tinha postado. "Não, não vi", disse o atleta. Na imagem, 
Hulk aparece ao lado de Réver comemorando o título da Copa das Con- 
federações. No entanto, o atacante acabou flagrando Diego Cavalieri 
sentado de toalha com as partes íntimas à mostra. 

. 
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Os policiais que aten- 
deram a ocorrência da 
criança de dois anos 
encontrada morta ao 
lado de 190 pedras 
de crack e 150 cápsu- 
las de cocaína, além 
de pedaços de drogas 
que seriam embala- 
dos, no bairro Padre 
Gabriel, em Cariacica 
(ES), ficaram choca- 
dos com a situação. 

Segundo o sargento Corteletti da GAO, do 7 0 Batalhão da Policia Mi- 
litar. os pais embalavam droga na mesma cama em que a criança dor- 
mia. — Essa cena ficou gravada na nossa mente pelo fato de um pai, 
que se diz pai, deixar uma criança em uma situação dessas. Segundo 
a polícia, policiais em patrulha tentavam prender um jovem de 23 anos 
suspeito de tráfico de drogas. Ele fugiu e entrou na casa. Os agentes 
também entraram na residência e encontraram a criança morta. O rapaz 
conseguiu escapar. O local era usado como laboratório de traficantes 
que distribuíam a droga no entorno da cidade. A mãe estava na casa e 
foi detida. A causa da morte não foi esclarecida. A policia também não 
soube informar a quantos dias a criança estava sem vida. 

Arquivado 

O deputado João Campos (PSDB-GO), autor do projeto conhecido como "cura gay", decidiu nesta terça-feira (2) arquivar a proposta na Câmara 
Federal. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica falou a colegas na reunião semanal das lideranças da Casa. O recuo de Campos veio após 
a onda de protestos que atinge o País há quase um mês. O projeto, que foi aprovado em junho pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
dos Deputados, presidida pelo deputado Marco Feliciano (PSC-SP), ainda precisaria passar por duas comissões da Câmara antes de ser votada 
em plenário. Os deputados haviam concordado em aprovar hoje, em plenário, o requerimento de urgência da matéria, que acelera a tramitação 
do texto, e derrubar o projeto na sessão de amanhã. O avanço da proposta preocupou militantes LGBT (lébicas, gays, bissexuais e transgêneros), 
que convocaram protestos contra o projeto e pediram a saída de Feliciano da presidência da comissão. O texto propunha a suspensão da validade 
de dois artigos de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, em vigor desde 1999, que proíbe os profissionais de participar de terapia 
para alterar a orientação sexual e de tratar a homossexualidade como doença. Os profissionais também não podem adotar ação coercitiva a fim de 
orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. 

COLUNA □□ SANCHES 

MEMÓRIA 
O LIVRO DE JOSÉ MATOS VIEIRA 

JoUltalKVWn 
Lutas, fracassos 

e vitórias 
MF.MOSIAÍ 

"Seu" Vieira e seu livro: memórias. 

Em 2008, com a liberdade de que pode dispor 
um verdadeiro amigo, conterrâneo de mesma 
cidade (Caxias), colega de mesma atividade 
(Imprensa) e companheiro de mesmo clube de 
serviço (o Rotary International), José Matos 
Vieira pediu-me que, na primeira viagem que eu 
fizesse a nossa terra natal, eu produzisse um 
texto sobre seu iivro, o primeiro que ele publica- 
va (e, lamentavelmente, o único, embora o muito 
material textual que deve ter produzido). O texto 
abaixo foi distribuído e publicado na Imprensa 
caxiense e o livro (poucos exemplares) coloca- 
dos à venda. 
*•* % 
Já chegaram às livrarias Graúna e da Academia 
Caxiense de Letras exemplares do iivro "Lutas, 
Fracassos e Vitórias", do industrial gráfico apo- 
sentado, jornalista e político José Matos Vieira, 
nascido em Caxias, 
FUNDADOR DE JORNAIS - A obra foi inicial- 
mente lançada em Imperatriz, onde há décadas 
José Vieira reside. Naquele município, "Seu" 
Vieira, como é conhecido, foi candidato a pre- 

feito e fundou há mais de 30 anos o jornal "O 
Progresso", um dos poucos de circulação diária 
em cidades do interior do Nordeste e Norte. 
Inquieto e realizador, Matos Vieira também 
criou "O Marabá", jornal da cidade paraense de 
mesmo nome. 
MUITA HISTÓRIA - O livro de José Matos Vieira 
foi recebido e saudado com alegria pelo público 
de Imperatriz e Marabá. Em mais de duzentas 
páginas, Vieira descreve de forma gostosa e cro- 
nológica inúmeras passagens de sua vida e das 
pessoas com as quais interagiu, desde quando 
nasceu às seis horas da manhã do dia 2 de 
março de 1922. São mais de 86 anos de história, 
onde destemor e dignidade ladearam permanen- 
temente lutas e lidas, resumidas nos pouco mais 
de 70 capítulos ou textos do livro. 
RESERVA MORAL - Considerado reserva moral 
de Imperatriz e região, "Seu" Vieira, como cons- 
ta no livro, "com apenas 15 anos começou uma 
vida nômade por diversas regiões dos estados 
do Maranhão, Pará e Goiás". "Para sobreviver 
-- registra-se --, trabalhou arduamente nas mais 
diversas atividades, desde as braçaís até as 
funções técnicas e intelectuais, tanto em reda-. 
ções de jornais de importantes cidades como 
nos grotões dos garimpos de ouro, quartzo e 
diamante na região dos rios Araguaia e Tocan- 
tins". Completa o resumo da quarta capa do 
livro: "Vieira formou família; criou e educou seus 
muitos filhos. Tomou parte em clubes de serviço 
e militou na política partidária. Instalou a primei- 
ra tipografia de Imperatriz e fundou o jornal "O 
Progresso", que se tornou o principal diário no 
interior do Estado." 
SAGA - A saga de José Matos Vieira começa 
com a viagem para a cidade de Caxias, aonde 
chegou depois de três andando a pé, saindo do 

Edmilson Sanches 

lugar São Joaquim, ao lado do riacho Pucumâ, 
distrito de Caxias, e passando pelos lugares 
Montevidéu, São João dos Poleiros, fazenda 
Inhamun, até começar a ver a Fazendinha (hoje 
Tresidela), onde pela primeira vez o menino viu 
uma casa coberta de telhas. Era o ano de 1929. 
ENTRE GENTES E JORNAIS - No ano se- 
guinte já aprendia o ofício de tipógrafo e nessa 
condição testemunhou o "nascimento" de alguns 
caxienses para as letras, entre os quais Alderico 
Silva ("Seu" Dá), Jorge Simão e Inácio Campos, 
entre outros, que colaboravam para um jornal 
chamado "A Escola". Outros nomes de Caxias e 
região pontuam o livro e as memórias de José 
Matos Vieira: Antônio Carvalho Guimarães; 
dr. Otávio (do "Jornal do Commercio"); padre 
Joaquim de Jesus Dourado (que se assinava 
J. J. Dourado), Manoel Leão (de Coroatá, que 
editava o jornal "A Palavra") e dezenas de outras 
pessoas e personalidades. 
TOPÔNIMOS - Vieira documenta para os leito- 
res mais jovens que, além de o bairro da Tresi- 
dela ter se chamado Fazendinha, o município de 
Dom Pedro era Mata do Nascimento, e o Centro 
dos Pedrosas veio a se tornar o município de 
Gonçalves Dias. 
O leitor mais jovem aprenderá muito de vida e 
de cidades. Os demais, poderão relembrar parte 
dos "velhos tempos". E todos, indistintamente, 
terão prazer ao imergir na leitura leve, com gosto 
de aventura e conterraneidade, transposta da 
vida para a memória e desta levada pelo autor e 
principal personagem para as páginas de "Lutas, 
Fracassos e Vitórias" (R$ 30,00; 202 páginas; 
com fotografias e reprodução de documentos, à 
venda na livraria da Academia Caxiense de Le- 
tras e na Livraria Graúna, ambas situadas na rua 
1° de Agosto, Centro). (EDMILSON SANCHES) 
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- DUVIDAS 

PLEBISCITO E 

Algumas pessoas questionaram sobre a 
validade do plebiscito, pois. mesmo que a 
população escolha pela reforma política 
ele ainda deve ser aprovado pelo Con- 
gresso. Os entendidos na área preferiam 
que um referendo fosse imposto à popula- 
ção, pois nesse caso o Congresso já teria 
aprovado a reforma política e a população 
escolheria entre aceitar ou não. Para es- 
clarecer melhor os pontos entre plebiscito 
e referendo seguem as notas a seguir, 

- PLEBISCITO 
O plebiscito é a convocação dos eleitores 
do país a aprovar ou rejeitar questões rele- 
vantes antes da existência de lei ou do ato 
administrativo. Assim, a população diz se 
quer ou não que ela seja aprovada. Quem 
propõe? A competência para propor é do 
Congresso quando se tratar de questões 
de relevância nacional. Como funciona? 
É convocado por decreto legislativo da 
Câmara ou do Senado, com proposta 
que deve ser assinada por, no mínimo, 
um terço dos deputados (171) ou de um 
terço dos senadores (27). A medida deve 
ser aprovada em cada uma das Casas 
por maioria absoluta (metade mais um de 
todos os parlamentares). Na Câmara, são 
necessários 257 votos favoráveis. No Se- 
nado, 41. O referendo pode ser convoca- 
do em trinta dias a partir da lei ou medida 
administrativa. Depois da votação, o resul- 
tado é homologado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. O processo ocorre como numa 
campanha eleitoral, com tempo de rádio e 
TV e possibilidade de distribuição de pan- 
fletos. Se a população for a favor, o resul- 
tado da consulta é levado para o Congres- 
so. Há divergência, no entanto, sobre se o 
resultado do plebiscito teria que ser segui- 
do pelo Congresso, porque não há previ- 
são expressa na Constituição sobre isso. 
Para alguns juristas, o resultado do plebis- 
cito poderia ser interpretado apenas como 
uma consulta, e não como uma "ordem" 
da população aos deputados. Depois de 
feitas as acolhas, a implementação das 
decisões ffe ve ocorrer por meio dos instru- 
mentos leg íi lati vos adequados. Se mudar 
a Constituição, deve ser aprovada uma 
PEC (proposta de emenda ã Constituição, 
que passa p x dois turnos de votação em 
cada Casa, exigindo aprovação de 3/5 dos 
deputados (308) e 60% dos senadores 
(49)). Se for o Código Eleitoral, por exem- 
plo, lei complementar, e assim por diante, 
caberia aos parlamentares aprovar deta- 
lhes da reforma política que não tenham 
sido incluídos no plebiscito. 

- REFERENDO 
O referendo também é uma consulta po- 
pular, mas ele é convocado depois que o 
ato já foi aprovado, cabendo ao povo ratifi- 
car ou rejeitar a proposta. Ele é proposto e 
funciona da mesma forma que o plebiscito. 
A diferença é que nesse caso, os deputa- 
dos já teriam aprovado o texto da reforma 
política, condicionando sua aprovação 
definitiva á consulta popular. A população 
diria se concorda ou não. Se discordar, ela 
não entra em vigor. O Congresso poderia 
começar um novo processo, alterando os 
temas rejeitados, e novamente submeter 
ao crivo popular por referendo. 

- EXEMPLOS: Em 1993, ocorreu no Brasil 
um plebiscito para escolha do sistema de 
governo. A população teve que escolher 
entre monarquia, república parlamentaris- 
ta ou presidencialismo; sendo este último, 
com 66,26%, a escolha da maioria. Em 
2005, os brasileiros foram ouvidos sobre 
a alteração no artigo 35 do Estatuto do 
Desarmamento, que pedia a proibição do 
comércio de armas de fogo no território 
nacional. A pergunta foi: "O comércio de 
armas de fogo e munição deve ser proibi- 
do no Brasil?". A maioria respondeu "não". 



►GOLPE DE FACA E PAULADAS 

Policial militar da reserva é morto 

Antônio Pinheiro 

Por volta de 12h30, populares encontra- 
ram na beira do Riacho Bacuri, próximo 
à rua Dom Pedro I com Henrique Dias, 

o corpo do policial militar da reserva, Maurício 
Azze Lacerda, de 34 anos. Ao lado do corpo es- 
tava uma arma branca e dois troncos de madei- 
ras sujos de sangue. O perito do ICRIM esteve 
no local e constatou uma perfuração profunda 
no pescoço do policial e marcas de espanca- 
mento na cabeça do mesmo. Pelo modo como 
o sangue estava ao lado do corpo, a suspeita é 
que o crime teria acontecido há menos de uma 
hora. 

Moradores que residem próximo ao lugar 
onde o corpo foi encontrado informaram à po- 
lícia que Maurício chegou ao local em um mo- 
totáxi, por volta de uma hora antes do corpo 
ser encontrado. A vítima era irmão do capitão 
da PM, Rodrigo, e filho do taxista Lacerda (do 
Ponto de Táxi da Praça de Fátima). Segundo o 

pai, o filho já esteve por várias vezes fazendo 
tratamento em clinica de recuperação de de- 
pendentes químicos, até fora do estado. No ano 
passado, ele ficou oitos meses em uma única 
clínica. 

Maurício tinha entrado para a Polícia Mili- 
tar no ano de 2001, onde esteve cerca de três 
anos, tendo depois entrado para reserva a fim 
de fazer tratamento. A vítima residia na rua Co- 
riolano Milhomem, esquina com Monte Castelo, 
bairro Centro. 

Até as 19h, a Polícia Militar não tinha con- 
seguido chegar aos autores do assassinato. 
Muitos policiais militares e do Serviço de Inteli- 
gência estiveram no local do crime. A suspeita é 
que Maurício tenha sido morto por cerca de três 
pessoas, pois a faca estava ao lado do corpo 
e os dois trocos de madeiras sobre o cadáver. 
As buscas dos autores do crime não pararam. A 
policia, inclusive, já teria o nome de um suspei- 
to. A confiança dos policiais é que os suspeitos 
sejam presos ainda no período do flagrante. 

Criador de gaios é encontrado 

morto em residência 

O IML concluiu que a morte de Esclelder foi de causas naturais 

Antônio Pinheiro 

A Policia Militar foi informada de um cor- 
po em avançado estado de decomposição 
no Parque Alvorada I. O corpo de Escleider 
Pereira da Silva, de 54 anos, estava despi- 
do ao lado da cama. Ele residia sozinho em 
uma casa, na rua Teodoro Teles. Os vizinhos 
informaram o fato à polícia, pois o mau chei- 
ro estava exalando por todas as residências 
próximas. 

Escleider tinha três filhos e trabalhava 
como criador de gaios. Já morava na residên- 
cia há três anos. Tereza, que trabalha como 
vendedora de caldo próximo à residência, dis- 
se que o mesmo ia todos os dias à sua banca 

de vendas de caldo. A última vez foi na sexta- 
-feira (28) à noite. 

Os irmãos Arnoldo e Jackson estiveram no 
local. Jackson foi o primeiro a chegar. Ele foi 
quem arrebentou a porta da residência para 
o perito fazer os primeiros levantamentos no 
local. O corpo foi removido para o IML, onde 
foram feitos os exames e constatou-se que a 
morte de Escleider foi de causas naturais. 

Jackson falou que na sexta-feira esteve 
na residência e o mesmo não se encontrava. 
Para ele, o irmão teria viajado. O médico Juan 
Carlos Paulino DAIbuquerque disse que co- 
nhecia Escleider há muito tempo: "Ele era um 
cara muito bacana. O pessoal da briga de galo 
perdeu um grande amigo". 

Líder de motim na delegacia de Porto 

Franco é transferido 

m 

m 
Íí' mm 

Buraco cavado pelos presos, na delegacia de Porto Franco. (Foto: Divulgação) 

Depois da tentativa de fuga registrada na 
manhã dessa segunda-feira (1o), na delegacia 
de Porto Franco, a polícia transferiu para Im- 
peratriz, nesta terça (2), o preso identificado 
como Francisco dos Santos Mesquita. Ele te- 
ria liderado o motim na área do banho de sol. 
onde os presos conseguiram cavar buracos. 

Considerado pela polícia um preso de alta 

periculosidade, Francisco responde por tráfi- 
co de drogas, assalto, e já foi preso em outros 
Estados. Uma forte escolta policial acompa- 
nhou a transferência dele até Imperatriz. O 
delegado de plantão, Antônio Luís Gomes Pe- 
reira, ouviu um barulho estranho na delega- 
cia, no horário do banho de sol, e conseguiu 
evitar a fuga em massa. (Imirante) 

\ 

Ao lado do corpo da vitima estava uma arma branca e dois troncos de madeiras sujos de sangue 

PM prende três rapazes suspeitos 

de venderem crack 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar prendeu, por volta de 
meio-dia, três rapazes acusados de estarem 
vendendo pedras de crack no bairro Bacu- 
ri. Os PMs fizeram a abordagem aos três 
rapazes na rua João Pessoa com Simplício 
Moreira. Com Pedro Henrique Santos, de 19 
anos, foram encontradas 11 pedras de crack 
e uma quantia em dinheiro. Já com o segun- 
do rapaz, Reinaldo de Oliveira Gaia, de 21 
anos, foi encontrado a quantia de R$ 85, em 
cédulas de R$ 10 e R$ 5. 

O terceiro rapaz, de apenas 15 anos, das 
inicias G.C.B.A., estava portando outra gran- 
de quantidade em dinheiro. Reinaldo de Oli- 
veira já tem passagens pela polícia. Na pri- 

são anterior, ele estava portando 14 pedras 
de crack. Um irmão de Pedro Henrique que 
esteve na delegacia estava revoltado, pois, 
segundo ele, a droga encontrada com o ir- 
mão era para uso pessoal. 

Quando estavam fazendo a condução dos 
três para a Delegacia Regional, várias pes- 
soas falaram aos policiais que o local onde 
eles estavam é ponto de venda de drogas. 
Foi no mesmo local que Reinaldo foi preso 
na última vez. 

Os três foram encaminhados para a De- 
legacia de Entorpecentes, onde se realizou 
os procedimentos legais. O pai do adoles- 
cente falou que já deu muitos conselhos 
para o filho, mas ele sempre anda com más 
companhias. 

Premiação dos Jogos Escolares 

será entregue hoje 

Foto: Divulgação 

A Prefeitura de Imperatriz, por meio da 
Secretaria Municipal de Esportes (Sedei), 
realiza nesta quarta-feira, 03 de julho, a 
cerimônia de encerramento e premiação 
dos XXXII Jogos Escolares de Imperatriz 
(JEIS 2013). A solenidade, que faz parte 
do calendário comemorativo dos 161 anos 
do município, acontecerá no auditório da 
Secretaria Municipal de Saúde a partir das 
oito horas. 

De acordo com o Secretário Municipal 
de Esportes, Joaquim Quirino Cruz, o Neto 
Ampere, as escolas vencedoras serão 
anunciadas no evento. "Essa premiação é 
destinada às escolas que conseguiram o 
maior número de vitórias nas 3 primeiras 
colocações na somatória geral por pontu- 
ação". 

Sobre os critérios de escolha, o Supe- 
rintendente Municipal de Esportes, José 
Hércio de Sousa, que também coordenou 
os jogos, explica que serão 3 premiações 
por categoria. "Os 9 troféus serão entre- 

gues às escolas classificadas em 1o, 2o e 
3o lugar nas categorias pré-mirim e mirim; 
infantil e infanto juvenil, podendo aconte- 
cer de uma mesma escola ganhar o troféu 
em categorias diferentes". 

Presentes - Na organização do calen- 
dário festivo pelo aniversário da cidade, a 
Prefeitura desenvolve desde o dia 1o, 31 
atividades que simbolizam presentes da 
gestão municipal à comunidade. 

Na segunda-feira, 120 professores re- 
ceberam o certificado do curso de Libras 
ofertado gratuitamente pela Secretaria Mu- 
nicipal de Educação: ontem, os usuários 
do Restaurante Popular comemoram cinco 
anos do Restaurante que serve refeições 
completas ao preço simbólico de 1 real. 
Como terceiro presente, a Sedei entrega- 
rá hoje as premiações dos alunos/atletas 
que se empenharam nas competições dos 
JEfs e conquistaram troféus para suas es- 
colas. [Kayla Pachêco - ASCOM] 
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►PARALISAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS 
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Geral 

Atendimento de emergência será mantido 

((O atendimento médico público de emer- 
gência vai funcionar normalmente em Im- 
peratriz", tranqüiliza a população a médica 

Conceição Madeira, Secretária municipal de 
saúde ao se referir ao Socorrão, hospital de 
emergência de referência na região que atende 
pacientes do Maranhão, Pará e ainda de parte 
do Tocantins. 

A declaração da secretaria foi dada ontem 
pela manhã logo após se reunir com o prefeito 
Sebastião Madeira e lideranças da área da saú- 
de no município para juntos, avaliarem o mo- 
vimento grevista da categoria a nível federal e 
ao mesmo tempo, traçarem diretrizes acerca da 
manifestação marcada para esta quarta-feira 
(03) em Imperatriz. 

"Queremos anunciar o clamor social em fa- 
vor da Saúde da população e com isso, Impera- 
triz faz a sua parte, cumprindo seu papel social 
com responsabilidade e mesmo integrando-se 
ao movimento nacional, não haverá paralisação 
da classe". Observa o vice-presidente do CRM 
do Maranhão, médico José Carlos Fernandes. 

De acordo com o prefeito Sebastião Madei- 
ra, "todas as categorias têm direito a procurar 
melhorias de trabalho. A classe médica tem 
uma grande responsabilidade nos serviços de 
urgência e emergência, que, ressalvadas, ela 
tem todo o direito de se manifestar". 

Sobre o movimento desta quarta-feira, Ma- 
deira reiterou a importância da paralisação. 
"Motivos para reivindicação não faltam. A Cons- 
tituição brasileira dá direito universal ao cidadão 
brasileiro ao acesso à Saúde. Infelizmente, o fi- 
nanciamento do governo federal não é na mes- 
ma proporção. Por fim, o médico é a primeira 
barreira, pois é nele que a população chega pri- 
meiro, tanto nos hospitais públicos, nos consul- 
tórios particulares e nos convênios. É o médico 

quem recebe o maior impacto". 

Redução de recursos federais - A secre- 
tária de saúde, Conceição Madeira lembrou 
que "por conta da gestão federal, cerca de 17 
milhões de reais deixaram de ser investidos na 
saúde de Imperatriz". Isso é um reflexo das de- 
sigualdades sociais entre as regiões brasileiras. 
Embora o número e a proporção de médicos 
por habitantes no Brasil aumentem a cada ano, 
a distribuição dos profissionais ao redor do país 
continua sendo um problema. 

Segundo ela, a grande verdade é que "No 
Brasil, não há nenhuma vontade política em 
levar médicos para o interior ou para as regi- 
ões Norte e Nordeste. O governo fala em criar 
cursos de medicina nessas regiões, em trazer 
médicos do exterior, mas não fala em política 
de recursos humanos para garantir uma boa 
carreira ao médico nessas cidades. De con- 
creto mesmo, apenas medidas para maquiar a 
situação." 

Também presente ao encontro, o médico 
Alisson Mota de Aguiar, diretor geral do Hospi- 
tal Municipal de Imperatriz, afirmou que desde 
2009 a prefeitura de Imperatriz vem lutando 
muito por recursos necessários para gerir o 
sistema, que é bastante complexo: "Com o au- 
mento do número de leitos no Socorrão. conse- 
guimos ampliar o recurso destinado á Saúde do 
município. Isso é apenas parte de um conjunto. 
Problemas como a falta de médicos não vão 
ser solucionados como quer o governo federal, 
pagando 8 mil reais aos médicos portugueses". 

Entretanto, segundo Alisson Mota, depois 
das manifestações pelo pais, a verdade veio à 
tona e "todos descobriram que os recursos fe- 
derais para a área da Saúde existem de fato, o 
problema é que quando a população grita por 

Servindo à população, 

Restaurante Popular comemora 5 anos 

* 

Durante os 5 anos, já foram servidas mais de 572 mil refeições 

Welbert Queiroz 

Servindo mais de 100 mil refeições por ano, 
o Restaurante Popular de Imperatriz comple- 
tou, nesta terça-feira (02). 5 anos de funcio- 
namento em Imperatriz. Ainda pela manhã de 
ontem, a Prefeitura, junto às secretarias, rea- 
lizou atividades para a comemoração da data 
com uma programação que contou com dança 
e coral. 

"O Restaurante Popular comemora 5 anos 
de existência em Imperatriz. Sempre no dia 
02 de julho fazemos esse evento festivo, que 
procura enfatizar tudo que está acontecendo 
e tudo que virá a acontecer. Esse restauran- 
te tem a finalidade de distribuir refeições para 
grandes coletividades. Diariamente, atende- 
mos em tomo 650 pessoas", afirma Amauri 
Freitas, coordenador geral do restaurante. 

O restaurante, só no ano de 2012, produ- 
ziu cerca de 117.310 refeições. Destas. 95.061 
foram pagas e 22.249 destinadas a funcioná- 
rios ou ainda doadas, cedidas pela Assistência 
Social segundo recomendações do programa 
Fome Zero. "Todo meio-dia, venho aqui e faço 
minha refeição. Estou aqui desde sua funda- 
ção em Imperatriz, em mais ou menos no ano 
2008. É de extrema importância para Impera- 
triz um restaurante como esse, porque o pes- 
soal que almoça aqui são trabalhadores e pes- 
soas que precisam dessa alimentação e que 
não podem ir em casa ao meio-dia. O preço é 
bom no valor de 1 real, e a comida é nota 10, 
cpm um cardápio que varia todo dia", declara 
Adonias Batista dos Reis. 

O Restaurante Popular é um dos progra- 
mas integrados à rede de ações e programas 
do Fome Zero, política de inclusão social es- 

tabelecida em 2003, e serviu suas primeiras 
refeições na inauguração, no dia 02 de julho 
de 2008. O funcionamento deste programa é 
ainda de responsabilidade do Ministério do De- 
senvolvimento Social (Combate á Fome) junto 
ao Governo Municipal (Prefeitura Municipal de 
Imperatriz). "O restaurante teve o projeto de 
modernização aprovado no ano passado e, 
este ano, melhoraremos com essa moderniza- 
ção o conforto, os equipamentos para produ- 
zirmos um maior número de refeições em um 
menor espaço de tempo, visando sempre à 
qualidade", antecipou o coordenador. 

A comida é oferecida de forma diversificada, 
atendendo aos padrões de qualidade, quanti- 
dade, adequação e harmonia, considerando os 
aspectos básicos de nutrição e controle higiêni- 
co-sanitário. "Esse trabalho é possível hoje por 
vontade do prefeito de Imperatriz, que inclusi- 
ve manteve o valor. Na maioria dos estados, 
as refeições são servidas no valor de 2 reais e 
em Imperatriz mantemos esse valor de 1 real, 
além de refeições gratuitas para quem não tem 
condições de pagar", garante a secretária de 
Desenvolvimento Social, Mirian Reis. 

Para a redução do custo, o programa pos- 
sui parceria com o Banco de Alimentos. Pro- 
grama de Aquisição de Alimentos (PAA) e 
Agricultura Familiar, que fornecem ao restau- 
rante variedades de hortifrútis regionais, como 
mandioca, alface, vinagreira, poupas de frutas, 
entre outros. Quem almoçou nesta terça-feira 
no restaurante pôde contar com uma progra- 
mação cultural com o Coral Curumim, formado 
por crianças do Serviço de Convivência e For- 
talecimento de Vínculos (SCFV), grupo de Hip 
Hop Adulto e Exposição de Hortifrúti da região 
pela Secretaria de Agricultura. 
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A manifestação está marcada para esta quarta-feira (03) em Imperatriz 

Saúde, ela enxerga apenas o médico, esque- 
cendo de enxergar a má gestão dos recursos 
por parte do governo". 

Importação de médicos - Segundo o pre- 
feito Madeira, o governo federal está tomando 
medidas equivocadas, entre elas, trazer mi- 
lhares de médicos sem o necessário controle, 
sem curso de revalidação de diploma, que é o 
normal. 

"Agindo assim, a Saúde do povo brasileiro 
estará sendo colocada em risco, porque todos 
nós sabemos que para formar médicos em pa- 
íses como a Bolívia e como Cuba, os critérios 
são extremamente elásticos". Apenas 4% dos 
médicos cubanos que fazem o Revalida no Bra- 
sil são aprovados. "Imagine abrir totalmente as 
portas para estas pessoas exercerem a medi- 

cina em nosso pais. Isso é colocar em risco a 
vida da nossa população. Para nós, o mais im- 
portante é a proteção à Saúde da população". 

José Carlos Fernandes disse na oportuni- 
dade que não só o CRM do Maranhão, mas 
também o Conselho federal e a Associação 
Médica Brasileira são contra a importação de 
médicos sem a avaliação do diploma: "nós não 
sabemos que médicos são esses que estarão 
chegando aqui e muito menos a qualificação 
deles. Fora isso, se eles entendem e falam a 
língua portuguesa é um aspecto muito impor- 
tante a ser observado. Além disso, antes não 
haviam recursos para a Saúde e de repente 
este recurso apareceu. Será que o problema é 
só a falta de médico ou será que é também a 
falta de estrutura e de hospitais?", ressaltou o 
vice-presidente. [Lidio Almeida -ASCOM] 

Desafios da educação são discutidos por 

gestores da rede municipal 

• «í! 
m 

wUSa K Wm m 

lÊÊÊÊm 

Para a palestrante Kessia Moura, a situação educacional no país é conseqüência do retardamento do acesso ao ensino 

Janaina Amorim 

Entre os 65 países estudados, em 2006, 
pelo Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos (Pisa), o Brasil está na posição 54 em 
leitura e escrita e 57 em raciocínio lógico. Os 
dados foram informados na palestra de Kessia 
Mileny Moura durante a 1a Formação em Ges- 
tão Educacional para Gestores, vice-gestores 
e equipe técnica do Programa Gestão Nota 
10, realizada na manhã de terça-feira (2). 

O tema do evento foi "Leitura, escrita e 
conhecimentos matemáticos- Desafios para 
a educação do século 21". "Essas ações são 
voltadas para o dia a dia da escola. Então, 
toda vez que o gestor participa, ele vê mais 
alternativas para os problemas enfrentados 
nas escolas", analisou a superintendente do 
Gestão Nota 10, Antônia Coelho. 

Segundo ela, a escolha do tema se deu 
devido aos resultados da alfabetização das 
crianças. "A alfabetização não se alcançou. 
Então, como ainda estamos no primeiro se- 
mestre, queremos fazer um trabalho direcio- 
nado, com disponibilização do material que 

temos. As estantes estão abarrotadas de jo- 
gos, livros. Queremos que os diretores dispo- 
nibilizem esse apoio didático", disse. 

O Gestão Nota 10 já está na terceira edi- 
ção. Todo ano, há cinco palestras voltadas 
à rede municipal. O próximo encontro será 
para os coordenadores e acontecerá na 
sexta-feira (5), no auditório da Secretaria 
Municipal de Educação. "Temos que buscar 
recursos. Uma boa gestão faz levantamentos 
para melhorar", disse a coordenadora do pro- 
grama Gestão Nota 10. Rejane Maria Nasci- 
mento Kravetz. 

Palestra- De acordo com Kessia Moura, 
o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
revela a defasagem do ensino brasileiro. 
"Eles não conseguem articular idéias, erram 
muito na concordância, na ortografia", argu- 
mentou. Para ela, a situação educacional é 
conseqüência do retardamento no acesso da 
população á escola, aos livros e à leitura. A 
palestrante citou como exemplo a chegada da 
primeira biblioteca pública, que só aconteceu 
no século XIX, com a vinda da família real. 



►DIA DO BOMBEIRO 

Grupamento dos Bombeiros realiza exposição 
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Corporação de Imperatriz vai receber plataforma e carro de combate a incêndios 

Janaina Amorim 

Para comemorar o Dia do Bombeiro, 
uma exposição dos equipamentos da 
corporação de Imperatriz foi realiza- 

da na manhã de terça-feira (2), na Praça de 
Fátima. "Há 157 anos, Dom Pedro II, através 
de um Decreto Imperial, instituiu o Corpo de 
Bombeiros no Brasil. Antes disso, a popula- 
ção tinha que contar com a sorte de ter um 
rio próximo aos locais de incêndio", lembrou 
o Coronel Figueredo. 

Salvamento aquático, terrestre, aéreo e 
resgate em acidentes fazem parte das ativi- 
dades do 3o Grupamento de Bombeiros Mi- 
litar, que existe em Imperatriz há 27 anos e 
conta com um efetivo de 70 bombeiros e dois 
carros de salvamento. 

Está previsto para chegar ainda este mês 
um carro de combate a incêndio de 5 mil li- 
tros. "Além disso, ainda tem o líquido gera- 
dor de espuma, para ser usado em incêndios 
com líquido inflamável". Em agosto, chega 
uma plataforma de 32m para resgates em al- 
turas. "Uma pessoa que estiver presa em seu 
apartamento, o Corpo de Bombeiro poderá 
fazer a retirada pelo lado externo", acrescen- 
tou. 

BOMBEIROS MIRINS*" 
Além dos serviços tradicionais do Corpo 

de Bombeiros, a cidade conta com o grupo 
de Bombeiros Mirins, que atende crianças 
entre 9 e 13 anos. "Na rua, a criança está 
mais sujeita à droga e à convivência com 
outras que se utiliza de meios ilícitos para 

conseguir as coisas. Então o Corpo de Bom- 
beiros tira essas crianças da rua, traz para o 
quartel e dá instruções de cidadania", disse 

o Cel. Figueredo. Cada etapa do projeto tem 
duração de um ano. As inscrições são aber- 
tas sempre em fevereiro. 

Portaria determina permanência de 

crianças e adolescentes na Expoimp 

Hyana Reis 

Crianças de até 12 anos não podem 
permanecer na Exposição Agropecuária de 
Imperatriz (Expoimp) a não ser que estejam 
acompanhadas dos pais ou responsáveis 
legais, de acordo com o art.10 da Portaria 
010/2012 da Vara da Infância e da Juven- 
tude. 

O parágrafo especifico de vaquejadas, 
arraiais, estádios, exposições e eventos si- 
milares determina que a permanência de 
crianças em toda a programação da Ex- 
poimp, que inclui rodeios, shows, cavalgada 
e parque de diversões, deve ser acompa- 
nhada. 

"Ficam vedados o acesso e permanência 
de crianças em exposições agropecuárias, 
salvo acompanhadas dos pais, responsá- 
veis legais, parentes maiores de idade até o 
terceiro grau, comprovando-se documental- 
mente o parentesco", diz o artigo. 

Caso o adulto responsável não seja pa- 
rente, é necessária uma autorização escrita 
dos pais, de acordo com a portaria: "Acom- 
panhados de adultos, mediante autorização 
escrita dos pais ou responsáveis, com assi- 
natura reconhecida em cartório ou pelo Co- 
missariado de Justiça da Infância e Juven- 
tude". 

O artigo 11 desta portaria também deter- 
mina algumas regras específicas do parque 
de diversão; "Em nenhuma hipótese será 
permitida participação de crianças e adoles- 
centes em barracas de tiro ao alvo". 

A portaria também determina que os or- 
ganizadores da Expoimp providenciem infor- 
mativos quantos às normas de permanência 
de crianças e adolescentes: "Os responsá- 
veis pelo evento deverão afixar de forma vi- 
sível e ostensiva as proibições acima, dentro 

O evento acontece de 6 a 14 de julho (Foto: Sinrural) 

dos padrões preestabelecidos pela Vara da 
Infância e a da Juventude". 

Caso as exigências sejam descumpri- 
das, os pais, responsáveis e organizadores 
sofrerão pena determinada pelo art. 249 do 
Eca (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
que aplica multa de três a vinte salários de 
referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência. Para garantir a segurança e o 
cumprimento das regras, os comissários de 
justiça farão uma operação durante os 9 dias 
de evento. 

EXPOIMP 
O evento é considerado a maior feira 

agropecuária da região, e ocorrerá de 6 a 14 
de julho no Parque de Exposições Louren- 
ço Vieira da Silva. Este ano é esperado um 
público de 150 mil pessoas durante toda a 
feira. 

Prefeitura realiza mutirão da catarata 

e do glaucoma na Vila Nova 

A Prefeitura de Imperatriz, em parceria 
com o Governo do Estado, realiza nessa 
quarta-feira (2) e quinta-feira (3) na Unidade 
Mista de Saúde da Vila Nova, localizada na 
rua Dom Marcelino, o mutirão da catarata e 
do glaucoma, principais causas da cegueira 
no Brasil. 

Para ter acesso ao programa, basta o 
cidadão se dirigir à unidade de saúde, se 
submeter à triagem e uma vez detectado 
o problema, será feito o encaminhamento 
para o devido tratamento. 

A Secretária Municipal de Saúde, Con- 
ceição Madeira, informou que o mutirão in- 
tegra as atividades alusivas ao aniversário 
da cidade e que se trata de um importante 
programa de saúde pública que só é possí- 
vel graças a essa parceria com o governo 
do Estado. "Temos parcerias na infraestru- 
tura, mas também na área da saúde", decla- 
rou a secretária recentemente eleita como 
membro do Conselho Estadual dos Secre- 
tários de Saúde. 

Sobre a catarata, a secretária esclarece 
que é uma patologia dos olhos que consiste 
na opacidade parcial ou total do cristalino 
ou de sua cápsula. Pode ser desencadeada 
por vários fatores, como traumatismo, ida- 
de, diabetes, uso de medicamentos, entre 
outros fatores. Tipicamente apresenta-se 
como embaçamento visual progressivo que 
pode levar a cegueira ou visão subnormal. 
É uma doença conhecida há milhares de 
anos e sua cirurgia é realizada há séculos. 

"Esse mutirão é considerado de suma 
importância, pois tem o objetivo de atender 
a uma demanda reprimida", explica Concei- 
ção Madeira, que destaca o apoio do Go- 
verno do Estado, através da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). 

Ela informou ainda que o mutirão tam- 

Unidade Mista de Saúde da Vila Nova 

bém irá atender casos de Glaucoma, do- 
ença ocular causada principalmente pela 
elevação da pressão intraocular que pro- 
voca lesões no nervo ótico e, como conse- 
qüência, comprometimento visual. Se não 
for tratado adequadamente, pode levar à 
cegueira. 

Sobre a doença, o médico oftalmologis- 
ta Dr. Pádua explicou à reportagem que a 
principal característica do glaucoma de ân- 
gulo fechado é o aumento súbito de pressão 
intraocular. Já o glaucoma congênito (forma 
mais rara) acomete os recém-nascidos e o 
glaucoma secundário que é decorrente de 
enfermidades como diabetes, uveítes, cata- 
ratas, etc. 

Segundo o superintendente do Sistema 
de Regulação (Sisreg), Irisnaldo Félix, o 
prefeito Sebastião Madeira tem ampliado, 
desde o primeiro mandato, o número de 
atendimento à comunidade para atender 
uma demanda crescente a cada dia, na co- 
munidade da terceira idade. 
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Assistente social do Restaurante Popular 

"Entre 14 irmãos, fui a primeira filha a ter um curso superior' 

Antônia Correia trabalha no Restaurante Popular de Im- 
peratriz há 5 anos e conta como funciona um trabalho de 
uma assistente social em um serviço que tem se mostrado 
cada vez mais essencial para a população de Imperatriz. 

Nascida em Quixadá, um município do estado do Cea- 
rá, localizado na Mesorregião dos Sertões, Francisca diz 
ter vindo a Imperatriz muito cedo, aos 12 anos, em busca 
de oportunidades. "Nasci no Ceará, em Quixadá. Lá não 
tínhamos condições para sobreviver, então minha fa- 
mília migrou para cá, para o maranhão, e eu tinha 12 
anos quando vim para Imperatriz". 

Com 14 anos, a assistente social já iniciou sua vida pro- 
fissional, em uma loja de aviamentos (empresa que traba- 
lha com tricô, crochê, agulhas, botões, fios, linhas e deriva- 
dos). "Aqui na cidade, comecei a trabalhar com 14 anos 
em uma loja de aviamentos, mas o curso de Assistente 
Social sempre foi o meu sonho e, logo quando terminei 
meu curso de Assistente Social, comecei a trabalhar; e 
hoje tenho, inclusive, pós-graduação em Políticas Pú- 
blicas". 

A Assistente Social conta um pouco do trabalho que 

realiza no Restaurante Popular. "Minha competência no 
Restaurante Popular é atender toda a parte social do 
restaurante no que diz respeito a pessoas que não têm 
condições sociais para alimentação, mediante essas 
pessoas virem pedir ajuda e eu já procuro analisar a si- 
tuação para redirecioná-las a algum programa social". 

Uma das demandas da assistente é atender aos mo- 
radores de rua do município. Segundo ela, já são 30 aten- 
didos pelo Restaurante Popular, e é tarefa da assistente 
dar ajuda, encaminhando essas pessoas para programas 
sociais. "Uma das demandas aqui é morador de rua. 
Temos 30 atendidos por dia, inclusive, encaminhamos 
eles de acordo com suas necessidades. Caso queiram 
voltar para casa também fazemos esse encaminha- 
mento". 

Pós-graduada, Francisca Antônia diz que seu objetivo 
e sonho é fazer mestrado na área, pois hoje atua também 
como professora, ministrando algumas disciplinas no curso 
de Assistente Social em uma faculdade de Imperatriz. "O 
momento da minha vida que me marcou foi quando eu 
passei no vestibular. Fazia 17 anos que estava fora da 
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sala de aula e, mesmo assim, consegui passar. Dentre 
os 14 irmãos que somos, fui a primeira a ter. um curso 
superior na minha família. Meu objetivo agora é fazer 
mestrado e seguir minha carreira", concluiu. 



CORREIO Imperatriz-MA 
Quarta-feira, 03 de julho de 2013 

►DÉBITOS FISCAIS 

Governo concede anistia de juros e multas 

Com o objetivo de dar oportunidade 
às empresas maranhenses devedo- 
ras do Imposto sobre Circulação de 

Serviços e Mercadoria (ICMS) de quitarem 
seus débitos, a Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz) está concedendo redução 
de 95% de multas punitivas e moratórias e 
80% dos juros de mora de débitos fiscais. 
Para tanto, o débito deve ser pago em cota 
única até 31 de julho de 2013. 

O benefício foi regulamentado por meio 
de Resolução Administrativa n0 20, publi- 
cada no dia 13 de junho de 2013 no Diário 
Oficial do Estado. 

O benefício é valido para débitos fiscais 
decorrentes de fatos geradores ocorridos 
até 31 de dezembro de 2012, constituídos 
ou não, inscritos ou não em dívida ativa. 
O incentivo alcança, também, débitos sus- 
pensos e relativos a ações judiciais e re- 
cursos administrativos contra a Fazenda 
Pública. Nesses casos o contribuinte terá 
que desistir formalmente dos recursos. 

Saldo de parcelamento 
A redução de multas e juros vale, tam- 

bém, para o pagamento integral de saldo 

de parcelamento. Neste caso, o contribuin- 
te deve comparecer a agência de atendi- 
mento mais próxima para obter o DARE 
relativo ao saldo de parcelamento com re- 
dução de multas e juros. 

Como pagar 
Para fazer o pagamento, o contribuinte 

deve acessar o site da Sefaz, pela Internet 
www.sefaz.ma.gov.br e gerar o Documen- 
to de Arrecadação de Receitas Estaduais 
- DARE. 

Ao preencher o DARE, para pagamen- 
to de Auto de Infração e Notificação de 
Lançamento o contribuinte deve escolher, 
no campo "tipo de tributos', a opção Auto 
de Infração. No campo "código de receita", 
clicar no código 102 para auto de infração 
e informar o número do auto ou da noti- 
ficação; com isso, o valor do débito será 
exibido automaticamente já com a redu- 
ção de multas e juros. No caso de auto de 
infração inscrito em Dívida Ativa, o código 
a ser lançado é o 107, e para TVI o código 
de receita 109. Para valores declarados e 
ainda não formalizados, o código de re- 
ceita é 101. 

Defensor geral assina ordens de serviços para 

implantação de núcleos da DPE em Zé Doca e Santa Inês 

O defensor geral do Estado, Aldy Mello Fi- 
lho, assinou ordens de serviços autorizando o 
início das obras de reforma e adaptação dos 
prédios onde funcionarão os núcleos regionais 
da Defensoria Pública do Estado (DPE/MA) 
nos municípios de Zé Doca e Santa Inês. Os 
dois núcleos serão entregues à população no 
segundo semestre do ano, beneficiando mais 
de 166 mil habitantes, incluindo os moradores 
dos municípios de Governador Newton Bello, 
Araguanã e Bela Vista do Maranhão, termos 
judiciários das duas comarcas. 

Segundo Aldy Mello Filho, a escolha dos 
municípios levou em consideração o índice de 
desenvolvimento humano das cidades (IDH) e 
o número de habitantes. "Com a inauguração 
dos dois núcleos, a população de mais 5 mu- 
nicípios maranhenses terá garantido o acesso 
gratuito à Justiça", afirmou o defensor geral, 
destacando a necessidade de que, em médio 

prazo, todas as comarcas maranhenses pos- 
sam contar com um núcleo regional da Defen- 
soria Pública. 

A assinatura aconteceu na sala de reuni- 
ões da Defensoria Estadual, e contou com a 
presença da corregedora geral da DPE/MA, 
Fabíola Almeida Barros, da gestora de ativida- 
de, Hevanilde Ferro, do supervisor de obras e 
reformas, Afonso Henrique Mendes de Pinho, 
além de representantes da empresa vencedo- 
ra da licitação. 

Ao todo, o Maranhão conta com 18 uni- 
dades da instituição, o que corresponde a 38 
municípios. Os núcleos regionais de Bom Jar- 
dim, Viana e Barra do Corda estão em fase de 
conclusão. Também serão implantados núcle- 
os em Pastos Bons e Esperantinópolis. Com 
a inauguração das novas unidades, até o final 
de 2013, 53 cidades passarão a ser atendidas 
pela Defensoria Estadual. 

Concurso do Detran-MA já 

tem locais de prova definidos 

O primeiro concurso público realizado 
pelo Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran-MA) ocorre no próximo domingo 
(7). As provas serão realizadas das 8h às 
12h para cargos de nível médio; e das 14h 
às 19h, para cargos de nível superior. O 
candidato que se inscreveu já pode consul- 
tar o local de prova por meio do endereço 
eletrônico http.V/fgvprojetos.fgv.br/concur- 
sos/maranhao13/detran. 

Ao todo, 33.525 pessoas se inscreveram 
no concurso, sendo que 10.261 para analista 
de trânsito e 23.264 para assistente de trân- 
sito. 

Para analista de trânsito, com salário de 

R$ 4.300 e cujo critério é ter ensino supe- 
rior completo, estão disponíveis 40 vagas. Já 
para assistente de trânsito, cujo salário R$ 
1.400 para nível médio, são 120 vagas. 

Ambos os cargos têm jornada de trabalho 
de 30 horas semanais. Os candidatos nome- 
ados poderão ser designados para exercer 
suas atribuições na sede do Detran-MA, em 
São Luís, ou municípios do Estado, conforme 
o edital. 

As vagas são para São Luís, Caxias, 
Codó, Imperatriz, Balsas, Bacabal, Chapadi- 
nha, Pedreiras, Santa Inês, Timon, Açailân- 
dia, Barra do Corda, Grajaú, São João dos 
Patos, Presidente Dutra e Pinheiro. 

Moradores da área do Itaqui-Bacanga estão 
participando da "Oficina prática para o prepa- 
ro de refeições para crianças de 6 meses a 2 
anos", promovida pela Secretaria de Estado de 
Saúde (SES). O curso intensivo teve início nesta 
terça-feira (2), em parceria com a Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), e tem como fina- 
lidade instrumentar as mães ou cuidadores de 
crianças quanto à adoção de uma alimentação 
saudável para crianças. As aulas acontecem no 
Laboratório de Técnica Dietética do Curso de 
Nutrição da Ufma até esta quarta-feira (3). 

Nutricionista da SES, Renata Nascimen- 
to Lima afirmou que a proposta é incentivar a 
prática da alimentação saudável e adequada 
na infância, com o intuito de promover a saú- 
de e prevenir doenças relacionadas com a má 
alimentação. "De forma prática, vamos ensiná- 
-los a fazer preparações saudáveis para crian- 
ças de 6 meses a 2 anos, contribuindo para a 
adoção de hábitos alimentares saudáveis, vi- 
sando a formação de bons hábitos na infância 
e que se prolonguem por toda a vida", explicou. 

Além da importância de uma boa alimen- 
tação, a oficina aborda ainda temas como 
sugestões de cardápios usando alimentos re- 
gionais e as formas corretas de manipulação, 
higienização e preparo dos alimentos que se- 
rão oferecidos aos pequenos. No curso as 
participantes podem colocar em prática o que 
aprenderam. Além de receberem orientações 
teóricas sobre a importância da alimentação 
saudável, elas aprendem a preparar um cardá- 
pio rico e variado. 

Na oficina são repassados os dez passos 
para a alimentação saudável para crianças 
menores de dois anos e ensinado como pre- 
parar os alimentos. O cardápio inclui baião de 
dois com carne moída e joâo gomes, papa de 
vegetais e carne bovina, arroz com vinagreira 
e feijão com peixe desfiado, purê de jerimum 
com inhame e frango desfiado, carne desfiada 
com maxixe e mandioca, maria izabel com be- 
terraba, frango com cenoura e salsinha, entre 
outros fazem parte dos alimentos que serão 

ensinados durante a oficina. 

Dez passos para a alimentação saudável 
1-Alimentar a criança com leite materno até 

os seis meses de idade, sem oferecer água, 
chás ou quaisquer outros alimentos: 

2- A partir dos seis meses, oferecer de for- 
ma lenta e gradual outros alimentos, mantendo 
o leite materno até os dois anos de idade ou 
mais; 

3 - A partir dos seis meses, dar alimentos 
complementares (cereais, tubérculos, carnes, 
leguminosas, frutas e legumes) três vezes ao 
dia, se a criança receber leite materno, e cinco 
vezes ao dia, se estiver desmamada; 

4 - Os alimentos para complementar a ali- 
mentação da criança a partir dos seis meses 
de idade devem ser oferecidos sem rigidez de 
horário, respeitando-se sempre a vontade da 
criança: 

5 - A alimentação complementar deve ser 
espessa desde o início e oferecida de colher; 
começar com consistência pastosa (papas/pu- 
rês) e, gradativamente, aumentar a sua consis- 
tência até chegar á alimentação da família; 

6 - Oferecer à criança diferentes alimentos 
ao dia. Uma alimentação variada é uma ali- 
mentação colorida; 

7 - Estimular o consumo diário de frutas, 
verduras e legumes nas refeições, pois são ri- 
cas em vitaminas e sais minerais, importantes 
para o desenvolvimento da criança; 

8 - Evitar açúcar, café, enlatados, refrige- 
rantes, frituras, salgadinhos, balas, sucos arti- 
ficiais e outras guloseimas nos primeiros anos 
de vida. Usar sal com moderação. Fazer opção 
por produtos naturais; 

9 - Cuidar da higiene no preparo dos ali- 
mentos; garantir o seu armazenamento e con- 
servação adequada, protegendo-os dos riscos 
de contaminação; 

10 - Estimular a criança doente e convales- 
cente a se alimentar, oferecendo sua alimenta- 
ção habitual e seus alimentos preferidos, res- 
peitando a sua aceitação. 

CRM-MA 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINADO ESTADO DO MARANHÃO 

SES realiza oficina sobre preparo 

de refeições para crianças 

Participantes da oficina sobre alimentação saudável na Infância 

CONVOCAÇÃO: 

A DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ DO CRM-MA, POR 

DETERMINAÇÃO DO CFM, CONVOCA TODOS OS MÉDICOS. INCLUSIVE TODA 

REDE PRIVADA E SUS. PARA UMA 

MOBILIZAÇÃO NO DIA 03/07/13 ÀS 08;00H - QUARTA FEIRA, EM FRENTE A 

SEDE, LOCALIZADA NA RUA CORIOLANO MILHOMEM, 39-CENTRO (PRÉDIO 

DAASSOCIAÇÃOMÉDICADEIMPERATRIZ) . 

OBS: EXCETO MÉDICOS QUE ESTEJAM DE PLANTÃO EM SERVIÇOS DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 

DR. JOSÉ CARLOS F.FERNANDES 

Vice-Presidente do CRM-MA 

- CONDIÇÕES DE TRABALHO 
- INVESTIMENTOS CONDIGNOS NA SAÚDE 
- PLANO DE CARREIRA 
- VALIDAÇÃO DO DIPLOMA E PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
AOS MÉDICOS ESTRANGEIROS 
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DROGARIA EXTRA FARMA (AVENIDA CETÚLIO VARGAS, 1594 - CENTRO) 

DROGARIA MINERVA (RUA DUQUE DE CAXIAS, 337 - VILA LOBÃO) 

DROGARIA BEM ESTAR (RUA BETA, 1756-A - BACURI) 

wwv» requetoi com bnjagos 

CM2ADINHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 

Forma de atender ao próprio conforto 
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Revolta da Vacina 
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B
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Barroso; compôs "Risque" 

Pi 

(?) Franca, companhia aeíea 

A 

d 

melhor remédio' (dito) 
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Que tém grande pnofundkía- 

Catnne de 
caminhão 

Corrida de cavalo 

R 

r 

Que esta tora de seu lugar 
História em q (bras. ? 

Acre (sigla) 
Confusão (bras.) 
T 

A 
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Célula fertilizada 
do peixe 

ê mais puro em áreas verdes 

E) 

0 

C 

A 
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Relativo ao rosto 

Eduardo Porfella, esCTÍor "imortar 
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Imdars do Pai da 
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~v 
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Novembro (ahrev) 

Veiculo espacial como a Apoio Xt 
(?) Ptesley, famoso roqueiro 
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•NJ 
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Teda de microcom- putartorea 

plural 
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Stepan Nerces- sian. ator brasileiro 
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Respostas desta cruzadlnha na próxima edição 

piadas 

Preãuíça Escolar 
De manhã, a mãe bate na porta do quarto do filho: 

— Filho acorda! 

— Hoje não vou a escola! E não vou por três motivos: estou morto de sono, detesto aquele colégio 
e não agüento mais os professores. 

— Mas você tem que ir, filho! E por três motivos: você tem um dever a cumprir, já tem 45 anos e é o 
diretor do colégio. 

A professora explica: 
Alimentação Saudável 

— Para termos uma alimentação saudável é importante saber o que devemos comer. Por exemplo, 
o pão é um alimento que engorda. 

Um dos alunos não concorda: 

— Isso é mentira professora, o pão não engorda, quem engorda é a pessoa que come ele. 

• ». 

www.coquetel,com.br/jogos 

CAÇA-PftLAWAS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Tírinhas 

V 
POBRE CRIANÇA.' St/ri 

PERSPECTIVA PE VlPA.. criança versonha; 
BRiNCANPO CO* A 

CÔMICA... . J 
■■'sòÍ 0' 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Bruno se enfurece com todos na festa por cau- 
sa de Patinha. As mulheres decidem ir para o Misturama. Betty 
chega à festa acompanhada de Michel. Chega o dia do ca- 
samento de Bruno e Patinha. Vitor decide ir à delegacia para 
saber notícias de Luana. Luana se assusta com Alemão. Pe- 
çanha alerta Sal para a hora de sua fuga. Paulina repreende 
Tatá por insistir em ler a Bíblia que ganhou de Sal. Bruno se 
entristece com a falta de apoio de Marta a seu casamento. 
Thales leva Patinha para a igreja. Sônia chega com Cezar á 
igreja. Patinha sobe no teto solar da limusine. Sal troca de rou- 
pa com Peçanha. O vestido de Patinha se rasga e o padre a 
impede de entrar na igreja. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Dionísio passa mal e Alberto pede socorro a 
Guiomar. Ester conta para Samuel e Lindaura sobre a discus- 
são que teve com Dionísio. Guiomar leva Dionísio para o hos- 
pital. Samuel confessa à filha que não sabe o que fazer para 
se defender de Dionísio. Marizé esconde de Bibiana que Ma- 

teus a sujou com molho catchup. Samuca entrega a Cassiano 
a carta de amor que Ester lhe escreveu. Lino viaja para o Rio 
de Janeiro com Carol, à procura de Maria Adília. Alberto culpa 
Ester pela internação de Dionísio. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Fabinho se faz de vítima para Plínio e acusa 
Amora de ser mau-caráter. Bárbara tenta se reconciliar com 
Natan. Bento e Amora incentivam Plínio a descobrir quem é 
Fabinho. Wilson comemora seu divórcio. Lucindo foge de Da- 
máris e beija Nice. Filipinho e Tábata chegam ao Rio de Ja- 
neiro. Luz avisa a Malu que vai trabalhar na TV para provocar 
Bárbara. Charlene leva Pedrinho para casa. Verônica consola 
Renata. Nancy cuida de Tito. Amora leva Plínio para falar com 
Gilson e Salma. Giane critica Amora para Bento. Fabinho ana- 
lisa as fotos que tirou de Amora e Bento. Plínio fica abalado 
com o que descobre sobre o filho. Tábata faz um truque para 
que Filipinho seja fotografado por paparazzi na praia. Xande e 
Luz discutem. Caio aborda Giane no shopping e diz que pode- 
ria ser modelo. Perácio contraria Brenda e autoriza Rosemere 

a iniciar uma reforma em sua casa. Amora acusa Malu de ter 
ajudado Fabinho. Damáris decide ir ao aniversário de Lucindo 
no Cantai. Plínio procura Odila. Filipinho fica encantado com 
o trabalho de Irene. Lara procura informações sobre Maurício. 
Giane pesquisa sobre Caio na internet. Fabinho divulga as fo- 
tos que tirou de Amora e de Bento. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Paloma se afasta de Bruno, mas Paulinha os 
une novamente. Valdirene discute com a família de Carlito. Pa- 
loma sofre ao admitir que ama Bruno. Jacques tenta se apro- 
ximar de Aline. Félix tem uma idéia para descobrir quem é a 
amante de César. Pilar fala a Bernarda que Paulinha não vai 
mais ficar com Bruno. Perséfone conta para Glauce que Joana 
a questionou sobre o prontuário de Luana. Atílio fala de parte 
de sua vida como Gentil para Renan, que comenta com Cé- 
sar. Amarilys pede para Laerte usar seus óvulos na fertilização 
do filho de Eron e Niko. Patrícia pede para ficar com Michel. 
Alejandra manipula Ninho. Amarilys tenta convencer Paloma a 
conversar com Bruno. 

T Áries 21-03/19-04 
Você percebe com clareza suas demandas ma- 
teriais, com uma perspectiva objetiva das coisas, 
pois a Lua passa por sua segunda casa e forma 
sêxtil com Mercúrio em sua quarta casa. Mude o 
que for preciso e invista em seus planos! 

b Touro 20-04/20-05 
A harmonia de Lua e Mercúrio entre suas primei- 
ra e terceira casas favorece sua comunicação. 
Aproveite este momento de abertura social para 
defender idéias e projetos e para fortalecer sua 
imagem. Projete sua imagem! 

bGemeos 21-05/21-06 
Ao estabelecerem conjunção, Lua e Mercú- 
rio harmonizam suas áreas de crise e material, 
tornando o momento ideal para a superação de 
dificuldades. Problemas mais difíceis poderão fi- 
nalmente ter sua resolução hoje! 

SS Câncer 22-06 / 22-07 
Seu espírito de grupo é fortalecido pelo sêxtil 
Lua-Mercúrio entre sua área de amizades e seu 
signo. Ainda que seja difícil lidar com a diversida- 
de de humores hoje, procure extrair ao máximo 
as lições dessas situações! 

«ílLeão 23-07/22-08 
Bom momento para pôr sua vida em ordem e 
colocar as pendências em dia, pois o sêxtil Lua- 
-Mercúrio harmoniza suas áreas profissional e de 
crise, aguçando seu senso de prioridade. Pense 
no futuro, defina planos estratégicos! 

TT? Virgem 23-08/22-09 
Suas amizades são ressaltadas pela harmonia 
Lua-Mercúrio. que lhe aconselha a pensar em 
maneiras de melhorar seus relacionamentos. 
Ouça o que as pessoas lhe dizem, pois as res- 
postas que você busca poderão chegar! 

^ Libra 23-09/22-10 
Você tende a refletir mais sobre seus talentos na 
vida profissional, o que toma o momento ideal 
para você cuidar da carreira. Que tal organizar 
seu cotidiano? Suas idéias estão se definindo, 
portanto planeje-se! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Momento de maior proximidade em seus relacio- 
namentos pessoais. O sêxtil Lua-Mercúrio, entre 
suas sétima e nona casas, ressalta as sinergias, 
estimulando as boas trocas. Curta as boas con- 
versas e momentos agradáveis! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
Lua e Mercúrio se harmonizam, pedindo que 
você diminua seu ritmo e se harmonize emocio- 
nalmente. Procure ficar mais recolhida no acon- 
chego de seu lar para descansar e relaxar um 
pouco. Cultive sua paz e serenidade! 

VScapricómio 22-12/19-01 
Você mostra grande poder de articulação, neste 
momento em que a Lua passa por sua área so- 
cial e forma sêxtil com Mercúrio em sua área de 
relacionamentos. Promova o convívio e as con- 
versas, e aproveite bons momentos! 

^Aquário 20-01 /18-02 
Organize seu dia a dia otimizando as rotinas, pois 
assim você terá mais tempo para se dedicar a 
outras áreas da vida. Lua e Mercúrio se harmoni- 
zam, lhe estimulando a impulsionar a vida pesso- 
al, comece pelo seu cotidiano! 

K Peixes 19-02/20-03 
Sua comunicação e magnetismo pessoal são 
exaltados pela harmonia de Lua e Mercúrio, en- 
tre suas terceira e quinta casas. Sua presença é 
apreciada pelas pessoas a sua volta, o que favo- 
rece as atividades em grupo. Aproveite! 
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"Depois que a Prefeitura veio fazer uma obra na Rua da Grota, tirou o pouco asfalto que tinha na Rua Petrônio 
Portela. E o resultado é que esse trecho virou só lama epoeira", reclama um morador. 
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Moradores do Bom Sucesso interditam rua 

Hyana Reis 

M 

oradores do bairro Bom Sucesso in- 
terditaram a Rua Petrônio Portela com 
madeira, pedras e fogo, na noite dessa 

segunda-feira (1o). O protesto quer chamar a 
atenção para a rua que, depois de uma obra 
inacabada, ficou repleta de lama e poeira. 

Por volta das 22h já era possível ver o fogo 
alto na Petrônio Portela. Faixas que diziam 
"Madeira olha essa poeira" e "Não agüentamos 
mais comer tanta poeira" estavam penduradas 
no local. 

Alguns moradores das localidades se sur- 
preenderam com os destroços que impediam a 
passagem de moto ou carro pela rua: "Tive que 
dar uma grande volta para chegar em casa. Eu 
moro há uns quatro quarteirões daqui e tive 
que andar pelo menos uns oito", conta Rodrigo 
Moraes. 

Durante esta terça-feira (02), os destroços 
continuavam bloqueando a rua, e só serão re- 
tirados quando a Prefeitura sinalizar alguma 
providência, de acordo com os moradores. 
Além da recuperação do trecho, eles querem 
que a obra que deteriorou a rua seja terminada. 

"A Prefeitura veio fazer uma obra na Rua 
da Grota, passando os canos de esgoto e jo- 
gando barro por cima, tapando o riacho para 

abrir mais espaço na rua, que era estreita. Esta 
rua é transversal à Rua Petrônio Portela. E 
quando o carro passou por aqui, tirou o pou- 
co asfalto que ainda tinha. E o resultado é que 
esse trecho virou só lama e poeira", explica um 
morador que não quis se identificar. 

Ele conta que, na época, a Prefeitura pro- 
meteu que asfaltaria o trecho que ficou danifi- 
cado pela obra. Mas já vivem há meses essa 
situação e nada foi resolvido. O morador ainda 
reclama que a obra nem chegou a ser termina- 
da: "Eles fizeram só o básico". 

Diversas pessoas sofrem com as condi- 
ções da rua, segundo o morador: "Aqui é poei- 
ra o tempo todo. Eu, que moro nessa rua, sofro 
demais. E quando chove, é impossível passar 
por causa da lama, sem sujar a roupa e os pés. 
Gente cai o tempo todo aqui também. Uma 
vez, umas meninas caíram de moto aqui e se 
sujaram todas. Mas o pior mesmo foi quando 
um senhor caiu e chegou a quebrar o braço. É 
um absurdo". 

A reportagem do Correio Popular entrou em 
contato com a assessoria da Prefeitura. Se- 
gundo as informações prestadas por essa, já 
se tem conhecimento do problema. Disse ain- 
da que há uma equipe fazendo a recuperação 
das ruas do bairro e que a Rua Petrônio Portela 
está incluída nestas obras. 
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A rua foi Interditada com madeira, pedras e destroços Os moradores reclamam da lama e poeira da Rua Petrônio Portela 
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% DIREITOS DO CONSUMIDOR H i 

Sócio impedido de freqüentar clube de forma arbitrária será indenizado 

A Ia Câmara de Direito Civil do TJ fixou em R$ 10 mil o 
valor da indenização a ser paga por um clube social de Cri- 
ciúma, no sul de Santa Catarina, em benefício de um sócio 
que teve seu acesso às dependências da agremiação barra- 
do, por suposta infração administrativa - porém sem chan- 
ce de exercer qualquer defesa. Segundo os autos, o sócio 
envolvera-se em discussão com um professor de natação na 
piscina da sede recreativa do clube, e fora penalizado com 
suspensão de 60 dias. 

Como não teve direito de defesa, continuou a freqüentar 
a sede, razão pela qual sua punição foi ampliada para um 
ano. A câmara entendeu configurado o desrespeito ao con- 
traditório e à ampla defesa. A desembargadora substituta 
Denise Volpato, relatora do recurso, anotou que não há "jus- 
tificativa fática para adoção de caráter sumário, sem prévia 
observância do estatuto" da organização. Para a relatora, 
ficou evidente a infração da garantia constitucional de ampla 
defesa. 

"Independentemente de ter ou não havido por parte do 
associado/apelante infração estatutária ao utilizar a piscina 
do clube [...], a pena de suspensão de freqüência nas ativi- 
dades do clube pelo período de 12 meses adveio do des- 
cumprimento de ordem eivada de ilegalidade", concluiu. A 
medida foi considerada abusiva e ilegal, já que, ao ser afas- 
tado das atividades do clube, o sócio teve afetada sua moral, 
bem como sua honra subjetiva como cidadão e associado 
cumpridor dos seus deveres. A decisão foi unânime. 

Supermercado deverá indenizar cliente por furto de veículo em estacionamento 

A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo determinou que um supermercado pague indenização por 
danos materiais no valor de R$ 15 mil a uma cliente. A autora da 
ação teve seu veículo Fusca, ano 1970, furtado do estacionamen- 
to enquanto fazia compras. 

De acordo com o voto do relator do processo, desembargador 
Teixeira Leite, "é evidente que a oferta de estacionamento gratui- 

to, acaba, por fim. gerando lucro para o fornecedor, razão pela 
qual, desse contexto, emerge sua obrigação em indenizar prejuí- 
zos eventualmente experimentados, especialmente se considera- 
do que os clientes buscam o estabelecimento com a expectativa 
de comodidade e segurança, uma exigência da atualidade". 

Com relação ao valor da indenização, segundo a decisão, 
deve corresponder exatamente ao do veículo, uma vez que a 

cliente pretende obter apenas o ressarcimento do que lhe foi ti- 
rado. Fotografia e depoimento de testemunha que trabalha com 
venda de automóveis não deixaram dúvida sobre o bom estado 
do carro e de seu elevado valor de mercado, por se tratar de ra- 
ridade. 

Também participaram da decisão (unânime) os desembarga- 
dores Fábio Quadros e Natan Zelinschi de Arruda. 
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►AÇÕES VOLTADAS PARA OS INTERNOS 

Secretário discute renovação de convênio 

Secretário Sebastião Uchõa e demais autoridades discutem renovação de convênio 

O secretário de Estado da Justiça e 
da Administração Penitenciária, 
Sebastião Uchõa, se reuniu, nesta 

segunda-feira (1o), com representantes da 
Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados (Apac) de Pedreiras. Eles con- 
versaram sobre a renovação de convênio 
envolvendo ações voltadas para os internos. 

Presentes, também, a promotora de Exe- 
cuções Penais de Pedreiras, Lana Cristina 
Peluzo; juíza da 2o Vara de Pedreiras, Ana 
Gabriela Everton; e os secretários-adjun- 
tos da Sejap, de Justiça, Ribamar Cardoso 
Lima, e o de Estabelecimentos Penais. Fre- 
dson Maciel. 

Na ocasião, Sebastião Uchõa falou que a 
Apac de Pedreiras deverá assumir a gestão 
penitenciária dos três regimes: aberto, se- 

miaberto e fechado: e o Estado se respon- 
sabilizará pelos detentos provisórios. "Essa 
é a maneira que nós temos de levarmos um 
total de 150 presos condenados da região de 
Pedreiras uma esperança de um modelo de 
gestão com ressocialização e que venha evi- 
tar qualquer tipo de incidente penitenciário". 

A presidente da Apac de Pedreiras, Si- 
mone Barbosa, falou de satisfação com o 
interesse da Sejap em aprimorar os serviços 
dos internos. Já a Juíza Gabriela Everton, 
da comarca de Pedreiras, destacou que os 
internos que se encontram na Apac dispõem 
de assistência médica, social, psicológica, 
jurídica e odontológica e ainda cursos de 
informática, capacitação profissional e edu- 
cação básica. "O nosso grande objetivo é a 
ressocialização". 
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Fapema lança editais de Acervos 

Museológicos e de Cooperação Internacional 

A Fundação de Amparo à Pesquisa e 
ao Desenvolvimento Científico e Tecnoló- 
gico do Maranhão (Fapema) lançou, nesta 
segunda-feira (1o) os editais de Apoio ao 
Programa de Acervos do Maranhão - Mu- 
seus. e de Apoio à Cooperação Internacio- 
nal FAPEMA INRIA-CNRS. 

O edital de Apoio ao Programa de Acer- 
vos do Maranhão (Museus) tem por objetivo 
dar suporte à organização e preservação 
de museus, de caráter histórico ou presen- 
te, já existentes no Maranhão. Busca-se. 
pelo edital, a estruturação da rede de acer- 
vos do estado, como forma de preservar os 
bens culturais do Maranhão. 

Já o edital de Apoio à Cooperação Inter- 
nacional FAPEMA/INRIA/CNRS tem como 
foco apoiar atividades de pesquisa Científi- 
ca, Tecnológica e de Inovação, de equipes 
principais e de equipes orbitais. O Institut 
National de Recherche en Informatique et 

en Automatique (INRIA) é uma organiza- 
ção pública francesa de caráter científico e 
tecnológico que reúne pesquisadores e in- 
centiva a pesquisa na área da automação 
e informática. Já o Centro Nacional para a 
Pesquisa Cientifica (CNRS), também fran- 
cesa, é uma instituição de pesquisa em pra- 
ticamente todas as áreas de conhecimento. 

A data limite para a submissão de pro- 
postas no Edital Museus vai até o dia 16 
de agosto de 2013, e para a entrega de do- 
cumentação impressa o dia 19 de agosto. 
Enquanto para o edital de Apoio à Coope- 
ração Internacional Fapema INRIA- CNRS 
a data limite para submissão de propostas 
é 17 de setembro de 2013. 

O resultado dos editais será divulgado 
nas seguintes datas: Museus, a partir de 11 
de outubro de 2013; Cooperação Fapema 
INRIA - CNRS, a partir de 10 de fevereiro 
de 2014. 

Artistas expõem na Coletiva 

"Traços do Maranhão" 

. . L J 

Secretária Olga Simâo reunida com artistas participantes da Coletiva 

Tudo pronto para a abertura da 1* Co- 
letiva "Traços do Maranhão", nesta quinta- 
-feira (4), no hall de exposições do São Luís 
Shopping. Os artistas participantes acerta- 
ram, nesta terça-feira (2), com a secretária 
de Estado de Cultura, Olga Simâo, os últi- 
mos detalhes da mostra. 

Durante o encontro, Olga Simâo desta- 
cou a importância da Coletiva que tem entre 
suas finalidades, fomentar a troca de ideais, 
na busca da construção de um calendário 
de eventos para o segmento cultural. 

"Uma reunião bastante produtiva, no 
qual afinamos todos os aspectos da expo- 
sição, que identificamos como um momento 
bastante especial quanto à valorização dos 
artistas plásticos maranhenses". 

A mostra ficará aberta ao público até 
o dia 3 de agosto. Entre os participantes, 

Fransoufer, Cutrim, Binho, Aírton Marinho, 
Luís Carlos, Elda Alencar e Bart. "Estamos 
felizes pelo convite e pela oportunidade", 
disse a artista plástica Izabel Matos que, 
também integra o grupo de artistas. A es- 
colha do São Luís Shopping, na opinião dos 
artistas, favorece a difusão e comercializa- 
ção das obras. 

Traços do Maranhão é uma realização 
da Secretaria de Estado de Cultura (Secma) 
e São Luís Shopping. Tem como objetivo 
divulgar e valorizar as obras dos artistas 
plásticos maranhenses. "Tenho certeza que 
depois dessa primeira exposição, os artis- 
tas plásticos maranhenses ganharão mais 
oportunidades de mostrarem seus trabalhos 
em outros locais. Teremos maior visibilidade 
e que quem ganhará é a população", frisou 
o artista plástico Luis Carlos. 
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Dilma promete atenção para estabilidade fiscal e controle da inflação 

A presidenta Dilma Rousseff prometeu que 
o governo estará atento para a manutenção do 
equilíbrio fiscal do país. De acordo com ela, a 
estabilidade econômica ajuda no controle da 
inflação e deixa o país mais preparado para 
enfrentar as turbulências internacionais. 

"Em relação à estabilidade [econômica], 
estamos atentos para a robustez fiscal do país. 
Isso significa maior controle da inflação. A es- 
tabilidade é importante neste momento em que 
há transição de política econômica, principal- 
mente do Banco Central norte-americano, que 
está passando de uma política de expansão 
monetária para contenção da liquidez interna- 
cional", declarou a presidenta. 

Dilma destacou ainda que a estabilidade 
econômica é um dos cinco pactos propostos 
em reunião com governadores e prefeitos na 
semana passada. Ela interrompeu a reunião 
ministerial, a terceira de seu governo, para dar 
esclarecimentos à imprensa. O encontro co- 
meçou por volta das 17h e, de acordo com a 

presidenta, ainda levará várias horas. 
A reunião também trata, segundo a presi- 

denta, da idéia de fazer um plebiscito para con- 
sultar a população sobre qual a reforma política 
que o povo brasileiro quer. "É importante que 
haja uma consulta popular para que ela balize 
a reforma política que se quer fazer", disse. 

Na avaliação de Dilma, as manifestações 
no Brasil não são parecidas com os protestos 
em outros lugares do mundo, que são contra 
quadros de recessão, desemprego ou pedindo 
democracia e direitos humanos. "No Brasil, o 
que se quer são mais direitos, mais participa- 
ção e mais, sem dúvida, ação do cidadão". 

A presidenta interrompeu a reunião minis- 
terial para falar com os jornalistas, ao lado do 
ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Depois, o en- 
contro com os ministros terá seguimento. 

Além de 36 ministros, os líderes do gover- 
no na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), no 
Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), e no 
Congresso, José Pimentel (PT-CE), participam 

da reunião na residência oficial da Granja do 
Torto. Os ministros da Cultura, Marta Suplicy, 
e das Relações Exteriores, Antonio Patriota, 
que estão em viagem ao exterior, não estão 
no encontro, mas mandaram representantes. 
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, 
também não compareceu, pois está doente. 

No fim de semana, Dilma teve reuniões 
com os ministros das Comunicações, Paulo 
Bernardo, e da Saúde. Alexandre Padilha. Na 
segunda-feira (T) pela manhã, a presidenta 
recebeu o ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo. 

Na semana passada, a presidenta recebeu 
pela primeira vez em seu governo representan- 
tes de movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil, que de alguma maneira parti- 
ciparam dos protestos, Dilma também reuniu 
prefeitos das capitais e governadores para 
apresentar as medidas que o governo deve 
adotar em resposta às demandas levadas às 
ruas durante as manifestações. 

Consumo de energia residencial teve crescimento generalizado 

A Resenha Mensal do Mercado de Ener- 
gia Elétrica, divulgada na segunda-feira 
(1o) pela Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE), vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia, mostra que o crescimento do con- 
sumo residencial observado em maio deste 
ano (7,4%), em comparação a igual mês de 
2012, se deu de forma generalizada em to- 
das as regiões brasileiras. 

O maior aumento foi registrado no Nor- 
deste (9,5%), acumulando nos cinco primei- 
ros meses do ano alta de 11,8%, com desta- 
que para os estados de Pernambuco (16,8%) 
e do Ceará (11,4%). 

De acordo com a EPE, nos últimos 12 
meses, foram efetuadas mais de 2 milhões e 
80 mil novas ligações residenciais no Brasil, 
das quais 31% na Região Nordeste. O con- 
sumo médio mensal por residência evoluiu 
2,2% em relação a maio do ano passado, 
registrando expansão de 4,1% no Nordeste. 

No Sudeste e no Sul, que concentram 
dois terços do consumo residencial do país, 
os avanços apurados em maio foram 5% e 
6%. respectivamente, já corrigido o efeito do 
calendário de faturamento das concessioná- 
rias, que foi maior este ano do que no mes- 
mo mês do ano passado. No Centro-Oeste, 
o aumento foi 8,6%. 

O Norte do país registrou incremento de 
7,9% no consumo residencial, em maio, acu- 
mulando até esse mês alta de 9,7%. Segun- 
do revela a resenha, os sete estados que in- 
tegram a região consumiram nos últimos 12 
meses o equivalente a 6% do consumo total 
de energia elétrica do Brasil. 

O consumo residencial predomina no 
Amapá (51%), em Roraima (50%) e no Acre 
(44%), por exemplo, enquanto o consumo 
industrial lidera no Pará (68%). Os números 
consideram o consumo acumulado de 12 
meses findos em maio deste ano. 
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EDUCAÇÃO 

Pré-selecíonados no ProUni têm até o dia 8 para providenciar matrícula 

Os candidatos pré-selecionado na primeira 
chamada do Programa Universidade para To- 
dos (ProUni) têm até 8 de julho para comprovar 
nas instituições de ensino as informações da- 
das na ficha de inscrição, providenciar a ma- 
trícula e, se for o caso, participar de seleção 
própria da faculdade ou universidade. A lista 
dos pré-selecionados foi divulgada no último 
domingo (30) e pode ser consultada no site do 
ProUni. 

A pré-seleção em qualquer das chamadas 
do ProUni assegura ao candidato apenas a 

expectativa de direito à bolsa. Agora, ele deve 
comparecer às instituições com os documen- 
tos. Caso perca o prazo ou não comprove as 
informações necessárias, será reprovado. No 
site do ProUni é possível ver a lista da docu- 
mentação que será solicitada. 

O ProUni oferece bolsas em instituições 
particulares de ensino superior. Nesta edição, 
são oferecidas 90.045 bolsas - dessas, 55.693 
integrais e 34.352 parciais, no valor de 50% da 
mensalidade. As bolsas integrais do ProUni são 
para os estudantes com renda bruta familiar. 

por pessoa, de até um salário mínimo e meio. 
As bolsas parciais são destinadas aos candida- 
tos com renda bruta familiar de até três salários 
mínimos por pessoa. Nesta edição do progra- 
ma, 436.941 candidatos fizeram a inscrição. 

O resultado da segunda chamada está pre- 
visto para 16 de julho. O estudante terá de 16 a 
22 do mesmo mês para comprovar as informa- 
ções e providenciar a matrícula. Caso fique fora 
das duas chamadas e pretenda integrar a lista 
de espera, o candidato terá de fazer a adesão, 
também pela internet, de 26 a 29 de julho. 

Prêmio vai distinguir prefeito que apresente melhor padrão de qualidade 

Um prêmio criado pela organização não go- 
vernamental Instituto Alfa e Beto (lAB) pretende 
contribuir para melhorar a qualidade do ensino 
fundamental da rede pública, no Brasil. "A idéia 
do prêmio [Prefeito Nota 10] é estimular os mu- 
nicípios a oferecer uma rede de ensino de quali- 
dade", disse nessa segunda-feira (Io) à Agência 
Brasil o presidente do IAB, João Batista Araújo 
e Oliveira, psicólogo especialista em educação 
e ex-secretário executivo do Ministério da Edu- 
cação (MEC). 

A primeira edição do prêmio está prevista 
para 2014. A premiação ocorrerá a cada dois 
anos, a partir dos resultados da Avaliação Na- 
cional do Rendimento Escolar (Anresc), tam- 
bém conhecida como Prova Brasil. João Batista 
Oliveira explicou que a idéia que prevalece no 
país, sempre que são divulgados os resultados 
da Prova Brasil, é dar-se ênfase a uma escola 
de excelência, sem levar em conta que a fun- 
ção do prefeito não é ter somente uma escola 
boa, mas que toda escola tenha um padrão de 
qualidade. 

"Por isso. o objetivo do prêmio é mostrar a 
diferença entre ter uma escola boa e ter todas 
as escolas com determinado padrão. A gente 
quer provocar essa reflexão nos governos [mu- 
nicipais] e premiar aquele que tiver o maior nú- 
mero, a maior quantidade de boas escolas. E 
não uma escola diferenciada". 

O Prefeito Nota 10 será escolhido pelo IAB 
com base nos microdados do Instituto Nacio- 
nal de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní- 
sio Teixeira (Inep) referentes à Prova Brasil. "A 
gente pega a base de dados do Inep. analisa, 
vê quais escolas preenchem o critério. Tem que 
ser um município que tenha 70% dos alunos 
na rede municipal, 70% dos alunos da rede te- 
nham feito a prova e 70% deles estejam acima 
do nível médio mínimo que o MEC considera 
como adequado". 

O IAB vai conferir ao Prefeito Nota 10 um 
prêmio em dinheiro no valor de R$ 200 mil. Não 
há obrigatoriedade para que o dinheiro do prê- 
mio seja aplicado na melhoria da rede pública 
de ensino do município, esclareceu Oliveira. "É 

uma decisão do prefeito. Cada prefeito vai fazer 
o que quiser. A gente vai, na entrega do prêmio, 
sugerir que ele faça isso. A idéia é chamar a 
atenção do ator político, que é o prefeito, para 
a responsabilidade dele com a questão da edu- 
cação. O prêmio é focado nisso", disse. 

Os prefeitos interessados em participar 
do prêmio não precisam fazer inscrição. Ela é 
automática e se refere ao município de melhor 
avaliação na Prova Brasil. O prêmio será entre- 
gue em solenidade que ocorrerá em São Paulo, 
durante o Seminário Internacional do IAB. 

Especialista em educação, João Batista Oli- 
veira avaliou que o ensino público hoje no Bra- 
sil "é uma vergonha. Os indicadores são pés- 
simos, as mudanças nos últimos 15. 20 anos, 
são mínimas, as políticas são inadequadas. 
Aumentam os recursos e não tem resultados". 
Ele destacou que recursos não são o problema 
da educação no pais. "O problema é político. 
Faltam políticas adequadas. E antes de botar 
mais recursos, falta melhorar o uso desses re- 
cursos". 
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MÉDICOS ESTIMULAM SOCIEDADE 
A PARTICIPAR DE CONSULTA DA 
ANS QUE DEFINE COBERTURA 

DOS PLANOS DE SAÚDE 

A Sociedade Brás ra de Urologia 
(SBU) está mobilizando a sociedade ci- 
vil e os médicos para que participem da 
consulta pública da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) sobre o novo rol 
de procedimentos que entrará em vigor a 
partir de janeiro de 2014 e será obrigatório 
para todos os planos de saúde no pais. A 
consulta permanecerá aberta até o próxi- 
mo dia 7 e vai definir a cobertura mínima 
desses contratos. 

Segundo informou nessa segunda- 
-feira (1o) á Agência Brasil o presidente da 
SBU, Aguinaldo César Nardi, a ANS vai de- 
cidir a obrigatoriedade ou não de os planos 
de saúde cobrirem esses procedimentos, e 
a sociedade tem que dar sua posição. "É 
muito justo, porque os pacientes pagam 
aos planos de saúde", comentou. Ele de- 
fendeu que os tratamentos novos e moder- 
nos, comprovados cientificamente, deve- 
riam estar automaticamente contemplados 
no rol, para beneficio dos pacientes. 

O médico ressaltou a importância de os 
próprios clientes de planos de saúde se mo- 
bilizarem pela inclusão desses tratamentos 
na relação da ANS. "É uma questão de ci- 
dadania. Porque qualquer brasileiro pode 
entrar na página da ANS [www.ans.gov.br] 
e lá pesquisar e incluir o procedimento. É 
uma ação democrática, como estão ocor- 
rendo outras manifestações pelo pais". 

Nardi acredita que, dessa forma, pode- 
rão ser melhorados os procedimentos que 
estão inseridos no rol, cuja mudança se 
dá a cada dois anos. A próxima alteração 
do rol está prevista para 2015, com vigor 
a partir de 2016. "Muitos pacientes pode- 
rão ficar fora desses tratamentos mais mo- 
dernos se não forem aprovados agora, em 
2013". 

No caso específico dos tratamentos 
urológicos, o médico disse que, dos 24 pro- 
cedimentos solicitados pela SBU, apenas 
seis se encontram sob consulta e devem 
ser incluídos na relação. Daí a luta da en- 
tidade pela inclusão de alguns tratamentos 
mais avançados. "Essa é a nossa luta, A 
gente quer que alguns procedimentos es- 
tejam no rol, para que eles possam estar 
disponíveis para a população, de maneira 
geral". 

Entre os procedimentos considerados 
importantes para a saúde masculina, a 
SBU defende a inclusão do esfíncter uriná- 
rio artificial, permitindo que pacientes com 
incontinência tenham de volta o seu con- 
trole urinário. "Isso acontece muito com pa- 
cientes que tratam câncer de próstata. São, 
geralmente, pacientes que têm a qualidade 
de vida prejudicada por causa da perda de 
urina. Os pacientes, até socialmente, vivem 
uma situação muito drástica". 

Outro ponto defendido pela entidade 
são as cirurgias de próstata a laser, indi- 
cadas para pacientes que têm problema de 
coagulaçâo no sangue ou que apresentam 
seqüelas de um acidente vascular cerebral 
(AVC). A SBU também pretende sensibili- 
zar a ANS para inclusão dos procedimen- 
tos de laparoscopia, dos quais somente 
quatro foram incluídos na atual relação em 
consulta pública. 

A consulta para contribuições da socie- 
dade brasileira sobre a proposta de norma 
que faz a revisão da cobertura mínima obri- 
gatória dos planos de saúde contratados a 
partir de janeiro de 1999 ou adaptados á 
Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) foi 
aberta pela ANS no último dia 7 de junho. 
A proposta contempla a inclusão de cerca 
de 80 procedimentos médicos e odontoló- 
gicos, englobando medicamentos, terapias 
e exames, além da ampliação das indica- 
ções de mais de 30 procedimentos já co- 
bertos. informou a assessoria de imprensa 
da agência. 

De acordo com a ANS, a atualização 
do rol objetiva garantir o acesso ao diag- 
nóstico, tratamento e acompanhamento de 
doenças por meio de técnicas que melho- 
rem o resultado em termos de saúde. Após 
a aprovação dos novos procedimentos e 
caso a agência identifique a necessidade 
de aumento nas mensalidades em decor- 
rência da inclusão das novas coberturas, 
isso será avaliado no reajuste dos planos 
de saúde do ano seguinte, ou seja, para 
2015. 

As operadoras que não cumprirem o 
rol serão punidas com multa no valor de R$ 
80 mil. O consumidor pode denunciar uma 
operadora que não esteja cumprindo o rol 
de procedimentos pelo Disque ANS, núme- 
ro 0800 701 9656, ou comparecendo a um 
dos 12 núcleos da agência localizados em 
diversas cidades do país. 
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"TODO TITULO E MUITO IMPORTANTE" 

J 

S 

Jadson projeta dedsào da Recopa Sul-Americana 

1 

m 

Meia afirmou que São Paulo precisa Jogar com Inteligência 

Nesta quarta-feira, às 21h50, no Morumbi, 
São Paulo e Corinthians se enfrentam na 
decisão da Recopa Sul-Americana. Os 

dois rivais fazem o primeiro jogo da decisão que 
é disputada entre os vencedores da Libertadores 
e da Copa Sul-Americana do ano anterior. 

Para o meia do São Paulo, Jadson, que vol- 
tou da seleção brasileira, campeã da Copa das 
Confederações, mas que atuou apenas em uma 
partida da competição, uma vitória sobre o rival 
paulista representaria um novo ânimo para o 
São Paulo. 

"A gente tem a oportunidade, contra um ri- 
val nosso, de dar a volta por cima [na tempora- 
da]. Se conseguirmos ganhar um clássico como 
esse, valendo título. Por ser o nosso rival, acho 
que tem uma rivalidade normal entre as torcidas 
e os clubes. Isso dá um clima mais quente na 
decisão. Espero que a nossa equipe possa jogar 
bem e conquistar o título", afirmou Jadson, que 

concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 
no CT da Barra Funda. 

"A nossa equipe tem que ter inteligência. Não 
pode sair atacando uma equipe de qualidade 
como a do Corinthians. Tem que saber a hora 
certa. Espero que a nossa equipe tenha essa 
concepção de jogo e possa saber atacar e de- 
fender na hora certa", disse ele. 

O jogo de volta da Recopa Sul-Americana 
será no dia 17, no Pacaembu. Jadson afirma 
que vencendo ou perdendo o clássico, os clubes 
continuarão focados para o restante da tempo- 
rada. 

"Todo titulo é muito importante. Esse da Re- 
copa é mais um que o São Paulo está brigando. 
A gente tem que entrar e dar o nosso melhor. 
Você ganhando dá muita motivação pra traba- 
lhar. Se não ganhar, vai vir muita cobrança, mas 
somos jogadores profissionais e sabemos lidar 
com isso", analisou o meia. 

Interesse do Mílan por Honda pode facilitar 

negociações por Robinho 

Com o intuito de reforçar o seu elenco 
para a próxima temporada do futebol europeu, 
o Milan está disposto a negociar o atacante 
Robinho com o Santos, visando fazer "caixa" 
para investir na contratação do japonês Kei- 
suke Honda, do CSKA Moscou (Rússia), de 
27 anos de idade. 

Segundo o jornal italiano Corriere dello 
Sport, os rossoneros querem a contratação 
do astro da seleção japonesa e, por essa ra- 
zão. estariam dispostos a conversar com os 
santistas sobre uma eventual transação en- 
volvendo o Rei das Pedaladas. 

Em um primeiro momento, os milanistas 
queriam receber 10 milhões de euros (cerca 
de R$ 28 milhões) pelo jogador. Mas, com a 
disposição de investir na contratação de Hon- 
da, os italianos poderiam ceder e Robinho 
seria liberado por 8 milhões de euros (R$ 23 
milhões). El Shaarawy também é outro atleta 
que poderia deixar Milão. 

A publicação italiana ainda dá conta que, 
com essa quantia arrecadada pelo Rei das 
Pedaladas, o Milan poderia tirar o japonês 
do clube russo, desembolsando 7 milhões de 
euros (R$ 20 milhões) para fechar a transfe- 
rência. 

Santos pode vender Robinho para contratar Honda 

Robinho é um sonho antigo da cúpula al- 
vinegra, que já tentou repatriá-lo na metade 
do ano passado e, também, no começo des- 
te ano. Porém, os valores pretendidos pelos 
rossoneros e a pedida salarial do atacante 
atrapalharam as tratativas, em ambas as oca- 
siões. 

Kaká se põe à disposição de Felipâo e 

garante permanência no Real 

m 

Kaká está passando férias na China 

Melhor jogador do mundo em 2007, mas 
reserva do Real Madrid durante a última tempo- 
rada, o meia Kaká afirmou que deseja disputar 
a Copa do Mundo de 2014 e se colocou à dis- 
posição do técnico da seleção brasileira, Luiz 
Felipe Scolari, para as próximas convocações. 
Além disso, negou as especulações e garantiu 
que deseja permanecer no Real Madrid. 

Kaká foi uma das estrelas de um evento 
beneficente organizado pelo ex-jogador de bas- 
quete, Yao Ming, na China. Em entrevista cole- 
tiva nessa terça-feira (2), o brasileiro comentou 
sobre as recentes declarações de Luiz Felipe 
Scolari, e reafirmou o desejo de ser convocado 
para a Copa do Mundo do ano que vem. 

"O Scolari falou que as portas estão abertas 
e ainda tem mais um ano para a Copa. A tem- 
porada europeia começa agora, e eu espero 
disputar mais uma Copa do Mundo, desta vez 
no meu Pais", disse o jogador, que ainda co- 
mentou sobre as recentes manifestações que 
vêm ocorrendo no Brasil. Para o atleta, não há 
risco de elas provocarem o cancelamento da 
Copa do Mundo. 

"Não acho que os protestos vão impedir a 

Copa do Mundo. Sou a favor de todas as ma- 
nifestações pacíficas. Isto é bom para o país, 
é uma demonstração da força do nosso povo. 
Sempre quis ver o Brasil crescendo e é isso que 
está acontecendo", ressaltou. 

Contratado pelo Real Madrid em 2009 por 
65 milhões de euros (R$ 188 milhões), Kaká 
ainda não convenceu na equipe merengue. Re- 
serva de José Mourinho durante toda a última 
temporada, o meia pouco jogou e sofreu com 
algumas lesões. 

Por causa disso e da conseqüente insatisfa- 
ção da exigente torcida blanca, o jogador vem 
tendo sua saída da Espanha muito especulada. 
O Milan, clube pelo qual foi eleito o melhor jo- 
gador do mundo em 2007, é considerado o seu 
destino mais provável. Nesta terça, no entanto, 
Kaká negou que deseja sair do Real Madrid. 

"Sou jogador do Real, e quero ficar lá. Vou 
me apresentar junto com o restante do elenco 
dia 15 de julho e conversar com o Cario Ance- 
lotti (novo treinador do time), ver qual é a idéia 
dele, mas meu pensamento é ficar", encerrou o 
meia, que já foi comandando pelo técnico italia- 
no no próprio Milan. 

"Brasil não teria vencido Espanha em 

campo neutro", provoca Maradona 

Diego Armando Maradona não poderia 
perder mais uma oportunidade de provocar a 
seleção brasileira. ídolo argentino, o ex-joga- 
dor afirmou que o time de Luiz Felipe Scolari 
só derrotou a Espanha e conquistou a Copa 
das Confederações por jogar em casa, no Ma- 
racanã. 

"A Espanha não teve sorte porque a com- 
petição foi disputada no Brasil. O Brasil não te- 
ria vencido se o jogo fosse em campo neutro", 
disse Maradona ao site Goal.com. 

O técnico da Argentina na última Copa do 
Mundo espera que a proximidade com o Brasil 
possa fazer com que o time de Messi tenha o 
apoio da torcida no próximo Mundial. 

"A Copa do Mundo do próximo ano perten- 
ce a sul-americanos. Espero que a Argentina 
seja coroada campeã". 

Por fim, o jogador ainda defendeu a supre- 
macia de Lionel Messi como melhor jogador 

Diego Maradona 

do mundo. "Messi continua a ser o melhor. Ele 
ainda é um jogador melhor do que Neymar e 
Cristiano Ronaldo". 
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