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Insustentável 

O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), afirmou nesta quinta-feira 
(21). que espera uma decisão doJRSC sobre a renúncia do deputado Marco Feliciano (PSC- 
-SP), da presidência da ComissIdNte Direitos Humanos, no máximo, até a próxima terça (26). 
Nesta quarta, após mais uma sessão conturbada do colegiado das minorias, o peemedebista 
fez um apelo à liderança do PSC para que Feliciano deixe o comando da comissão. 
"Posso assegurar que essa Casa vai encontrar uma decisão a curtíssimo prazo. A comissão 
de Direitos Humanos, pela sua importância, não pode ficar nesse impasse. Eu espero até, no 
máximo, terça-feira, uma decisão. Agora, passou a ser também responsabilidade do presiden- 
te da Câmara dos Deputados", ressaltou o potiguar, ao final de um evento, no Legislativo, em 
homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down. 
Feliciano é pressionado para renunciar por movimentos sociais e por parlamentares. O de- 
putado é alvo de protestos pelo país em razão de declarações consideradas homofóbicas e 
racistas, o que ele nega. Feliciano responde a dois processos no Supremo Tribunal Federal, 
por discriminação e estelionato. 

immirn! 

POPULAR 

Cochilo 

Um morador de rua chama- 
va a atenção de quem pas- 
sava pela Lagoa Rodrigo de 
Freitas, na Zona Sul do Rio, 
na manhã desta quinta-feira 
(21). Em meio a galhos da 
vegetação que beira a água, 
a cerca de 1,5 metro do 
chão, o homem dormia pro- 
fundamente sobre um col- 
chão encaixado logo abaixo 
da folhagem, que garantia a 
sombra. O bairro é o terceiro mais caro do pais, de acordo com o índice 
FipeZap, e o metro quadrado custa cerca de R$ 15 mil. 

Decisão tomada 

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão 
(PMDB-MA), reafirmou nesta quinta-feira em 
audiência no Palácio dos Leões que a decisão 
do Governo Federal é de manter a construção 
da Refinaria Premium I, em Bacabeira. Em rá- 
pida explanação sobre o histórico da obra, ele 
disse que a paralisação após a terraplenagem 
da área onde o empreendimento será instalado 
era prevista e que a desmobilização de maqui- 
nário foi feita conforme contrato. "Foi concluída apenas uma etapa da 
construção", esclareceu. Ainda de acordo com o ministro, "tudo está 
sendo feio a seu tempo e não fora de tempo" e a decisão da presidente 
Dilma Rousseff (PT), dele e da Petrobrás é pela manutenção da insta- 
lação da refinaria. 

RS 100 milhões 

O contraventor Carlos Cachoeira e mais quatro integrantes da organização criminosa liderada por ele, além de "laranjas" 
usados para as operações fraudulentas do grupo, tiveram a perda de bens decretada pela Justiça Federal. O valor total 
dos bens a serem entregues à União passa de R$ 100 milhões. 
O decreto saiu após a análise dos embargos apresentados pelo Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO), para a 
sentença proferida em dezembro do ano passado. Além da perda dos bens dos condenados, de terceiros e empresas, foi 
fixada uma multa R$ 156 mil, em favor da União, pelos danos acarretados pelas condutas de alguns membros do grupo 
criminoso. 

COLUNA DO SANCHES 

QUANTO GANHAM -- OFICIALMENTE -- OS 
POLÍTICOS DE IMPERATRIZ (2) 
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Imposto de Renda e INSS; a) Chefe de Gabinete: 
R$ 2.840,00; b) três assessores (incluindo-se uma 
função de secretaria); R$ 1.400,00 cada um; c) 
Auxiliar; R$ 960,00. 

Sobre as informações relacionadas ao custo de 
um vereador da Câmara Municipal de Imperatriz, 
jornalistas perguntaram-me ainda sobre outros 
pontos. Na edição de ontem, registrei e detalhei 
aqui os diversos valores pagos a cada um dos 21 
parlamentares municipais e, também, dos maiores 
salários pagos na estrutura do poder Executivo (a 
Prefeitura). 

ASSESSORIA-Além de consultores que podem 
ser contratados com a verba indenizatória mensal 
de R$ 8.000,00, cada vereador pode indicar cinco 
pessoas para ocuparem os cargos fixos do gabine- 
te. Embora indicados pelo vereador, os cargos são 
da estrutura da Câmara e as pessoas indicadas 
são nomeadas por ato da presidência do Poder 
Legislativo. 

CARGOS: NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO -A 
nomeação dos cargos vale durante o mandato 
da Mesa Diretora (dois anos), mas, a critério do 
vereador, por solicitação à presidência da Câma- 
ra, qualquer um dos cinco assessores pode ser 
exonerado a qualquer tempo e outro nomeado 
em seu lugar. Se não for exonerado, a nomeação 
do assessor vale até 31 de dezembro de 2014, 
quando, junto com o salário, receberá todos os 
valores trabalhistas correspondentes à sua rescisão 
(extinção da nomeação). A partir de 1o de janeiro 
de 2015, após a eleição da nova (nova?) Mesa 
Diretora da Câmara, cada vereador pode indicar as 
mesmas pessoas ou dar vez a outras, solicitando 
a nomeação dos cinco, que valerá até o dia 31 de 
dezembro de 2016. Os vereadores que tiverem sido 
reeleitos em outubro de 2016 poderão continuar 
com os mesmos assessores ou substitui-los. 

REMUNERAÇÃO - O valor líquido do salário é 
depositado na conta bancária de cada assessor, 
geralmente na Caixa Econômica Federal. Eis 
o salário bruto total, isto é. sem descontos de 

PERGUNTA: DESCONTO - O jornalista pergunta; 
"O salário do vereador tem alguma despesa fora o 
desconto do Imposto [de Renda]?" 
Resposta; Sim. Desconta-se também o INSS. 
Alguns vereadores autorizam descontar a contribui- 
ção do partido político a que está filiado, pois, em 
tese, o partido é o "dono" do mandato. Há vereador 
que, com mentalidade participativa, quer o forta- 
lecimento das entidades mais "próximas" da sua 
atividade e se filia a entidades como o Sindicato 
dos Servidores da Câmara e a Associação dos Ve- 
readores e Câmaras Municipais da região; assim, 
autorizam descontar em sua folha de pagamento a 
contribuição mensal de cada uma dessas entida- 
des. Também há os empréstimos consignados, 
cujo débito das parcelas já vem automaticamente 
descontado do subsidio (o nome técnico do salário 
do vereador). 

PERGUNTA; "BENEFÍCIOS" - Pergunta o jorna- 
lista: "Quais os benefícios aos quais um vereador 
tem direito? Tem direito a auxílio combustível, por 
exemplo? Tem auxilio moradia?" 
Resposta; Não há uma verba específica para "auxí- 
lio combustível", embora este possa ser comprado 
dentro da verba mensal de até R$ 8 000,00. Para 
isso. o vereador compra e paga o combustível, re- 
colhe a(s) nota(s) fiscal(is) em seu nome e junta-as 
ao processo mensal de ressarcimento de despesas, 
conforme está na edição de ontem desta coluna. 
Quanto a "auxilio moradia", não: todo vereador é 
um morador do município em que foi eleito. Assim, 
se antes já tinha sua moradia (própria, alugada ou 
cedida), por que agora precisaria de "auxilio" para 
ela? 

PERGUNTA: SESSÕES - Pergunta o jornalista: 
"Quantas sessões o vereador tem de participar por 
semana?" 
Resposta: Três sessões, às terças, quartas e quin- 
tas-feiras, a partir das 9 horas. Se houver feriado, 
luto ou audiência pública, a sessão plenária não se 
realiza. Em tese, a Câmara não deveria suspender 
suas sessões por causa de audiência pública. A 
audiência pública é uma responsabilidade de uma 
Comissão Permanente da Câmara (Saúde, Educa- 
ção, Obras, Justiça etc.) e a ela devem comparecer 
os vereadores membros, sobretudo os que inte- 
gram a direção da Comissão. A audiência pública 
serve para tratar de assunto "de interesse público 

Edmilson Sanches 

relevante" ou de assunto ligado a até dois projetos 
que estejam tramitando na Câmara. Regimental- 
mente, nâo há obrigatoriedade de uma audiência 
ser realizada no mesmo local e no mesmo horário 
da sessão plenária. Poderia ser realizada em outro 
espaço público ou em horário que nâo compro- 
metesse o tempo das sessões plenárias. Mas os 
vereadores "se acostumaram" e acostumaram o 
povo, a imprensa... Alegam que geralmente "todos" 
ou "a maioria" dos vereadores têm interesse nos 
assuntos da audiência e, ai, "aproveitam" o horário 
da sessão... 

PERGUNTA: VERBA - Pergunta o jornalista: "Essa 
verba [da Câmara] só vem da prefeitura?" 
Resposta: Sim. No Brasil, o custeio das atividades 
de qualquer Câmara Municipal vem da mesma 
fonte; os repasses mensais que o Poder Executivo, 
por força de mando da Constituição Federal, tem de 
repassar ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada 
mês. A Câmara de Imperatriz teve seu percentual 
diminuído de 7% para 6%, e hoje recebe mais ou 
menos R$ 920.000,00 por mês. Os percentuais de 
repasse estão fixados no artigo 29-Ada Constitui- 
ção Federal. A obrigação de respeitar o prazo "até 
o dia 20 de cada mês" está com todas as letras no 
artigo 29-A, parágrafo 2°, inciso 11. Se o prefeito 
não mandar o dinheiro, diz a Constituição Federal, 
estará cometendo "crime de responsabilidade". 
Mas como geralmente os prefeitos têm "nas mãos" 
a maioria dos vereadores nas Câmaras de todo o 
país. você, leitor, acha que prefeitos serão punidos, 
perderão o cargo por esse e outros crimes de res- 
ponsabilidade, bem definidos no Decreto-Lei federal 
n0 201/1967? No caso de Imperatriz, um jornal 
publicou recentemente e não houve desmentido: o 
prefeito municipal "tem' - como se fosse dono... -- 
17 (dezessete) dos atuais 21 vereadores... É isso 
que "eles" chamam de "fazer pulitica"... 

PERGUNTA: HORA EXTRA - O jornalista diz: "Só 
mais uma pergunta; Vereador tem direito a hora 
extra e a verba por sessão que participa?" 
Resposta - Nos dois casos: nâo. Em geral as 
sessões vão de 9h às 12h. três vezes por semana. ; 
Até 22 de maio de 2006 o Regimento da Câmara 
de Imperatriz previa uma "verbinha", um pagamento 
"extra" para o vereador que ficasse "presente a, 
no mínimo, 2/3 (dois terços) das sessões extraor- 
dinárias". Dizia o Regimento que esse vereador, 
interessadíssimo nas causas do povo, faria "jus a 
um subsidio". Aí veio uma Resolução, n0 001/2006, 
de 23/05/2006, e acabou com a história... e com 
aquele "jeton" (pagamento por comparecimento a 
sessão extraordinária). 

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

- FILHOS DASUZANO 
A tal promessa de desenvolvimento 
que a Suzano tanto tem prometido pra 
Imperatriz, por enquanto deve ficar 
registrado apenas no crescimento 
populacional. Os donos de cartório já 
estão até pensando em abrir um livro 
de registro de nascimento dedicado 
aos filhos da Suzano. 

- VISITA 

O Secretário de Estado de Infraes- 
trutura (Sinfra), Luís Fernando Silva, 
desembarca nesta sexta-feira (22), 
no Aeroporto Renato Cortez Moreira 
e cumpre agenda de trabalho de dois 
dias na cidade. O secretário vem para 
visitar obras conjuntas entre o Estado 
e a Prefeitura, e inaugurar a estrada 
de Davinópolis. 

- CADÊ NOSSOS DEPUTADOS? 

O vereador José Carlos, mais uma 
vez usou a tribuna da Câmara de Ve- 
readores de Imperatriz, para expor 
toda a sua raiva contra os deputa- 
dos da Região Tocantina e de todo 
o Maranhão. Pé de Pato disse que 
o Maranhão tem 18 deputados fede- 
rais, mas que são MAIS FRACOS que 
apenas os oito do vizinho Estado do 
Tocantins. Lembrando também que 
Imperatriz é o segundo maior colégio 
eleitoral do Estado, mas apenas um 
deputado federal tem forte atuação na 
Região. Os demais esquecem a cida- 
de depois do período eleitoral. 

- BENEFÍCIO PRÓPRIO 
Os lojistas do Calçadão, que estão na 
luta pela desobstrução da parte cen- 
tral da via, parecem estar mais pre- 
ocupados com a revitalização que o 
centro vai ganhar do que com a segu- 
rança que a retirada dos bancos, can- 
teiros e árvores poderão proporcio- 
nar. E a Defesa Civil, que discorda da 
necessidade da desobstrução, pare- 
ce estar mais preocupada com o car- 
tão postal da cidade e com o dinheiro 
que o município terá que dispor piara 
as mudanças. "Na vida é assim, cada 
um puxa sardinha para o seu lado". 
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►MAIS DE 200 TVS 

Ladrões roubam carga da Liliani 
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Até a final da tarde de ontem os ladrões e a carga náo haviam sido localizados 

Antônio Pinheiro 

Na madrugada de ontem cinco assaltan- 
tes roubaram uma carga de mercadoria 
da Empresa Magazine Liliani, o roubo 

aconteceu no depósito da empresa na BR 010. 
Bairro Coco Grande. De acordo com Geisel 
Cardoso Ribeiro, que estava com o compa- 
nheiro de trabalho João Gomes Marinho, den- 
tro do caminhão baú que estava estacionado no 
pátio do depósito quando por volta das 2h30 os 
assaltantes se aproximaram já com o vigilante 
dominado e obrigaram todos a entrarem dentro 
do baú do caminhão onde os mesmos ficaram 
trancados. 

Todos os celulares das vítimas foram con- 

fiscados pelos bandidos, só na manhã de quin- 
ta- feira por volta das 6h30 é que estas foram 
liberadas por um funcionário da empresa de 
alarme. A gerente do depósito, Wanderléia Rufi- 
no Vasconcelos, ao chegar ao local do incidente 
constatou que os ladrões roubaram várias mer- 
cadorias da empresa. 

No total foram roubados 245 televisores 
LCD Toshiba de 32 polegadas, 01 televisor 
CCE LED 24 polegadas, 01 televisor LED Semp 
Toshiba 32 polegadas e outros eletrodomésti- 
cos. Todas as mercadorias foram transportadas 
em um caminhão Mercedes Benz L 1218R de 
cor branca, placa MVS 7329- Babaçulândia-To. 
O veículo estava estacionado no pátio da em- 
presa com chave no contato. 

Comerciante tem caminhonete furtada do 

estacionamento do Mix Mateus 

Antônio Pinheiro 

Na manhã de ontem foi registrado na 
Delegacia de Roubos e Furtos o furto de 
uma caminhonete no estacionamento pri- 
vativo do Mix Mateus do Bacuri. A vítima é 
Evilásio Sá Lima, 39 anos, é comerciante 
na cidade de São Pedro da Água Branca, 
na Rua Nova n0 1080, Bairro Centro. 

De acordo com Evilásio ele deixou a 
D20 custom estacionada às 8h30 no pá- 
tio do supermercado e quando retornou 
30 minutos depois para pegar o veiculo, o 
mesmo tinha sido furtado. Dentro do carro 
estavam todos os documentos pessoais e 
referentes ao ano de 2012 da caminhonete 

Bombeiros do Pará participam de curso 

de Salvamento Veicular em Imperatriz 

mm. 

Bombeiros fazem atendimento em aula prática do curso 

Bombeiros do vizinho estado do Pará 
estão sendo capacitados no curso de Sal- 
vamento Veicular promovido pelo 3o Gru- 
pamento de Bombeiro Militar (GBM) em 
Imperatriz. 

Participam do curso, que ocorre até dia 
29 deste mês, 19 oficiais e praças, reunindo 
ainda bombeiros do 9o GBM em Estreito, 4o 

GBM em Balsas, 5o GBM em Caxias e GB- 
MAR São Luís. 

Segundo o coordenador do curso, major 
Leandro, a capacitação tem como objetivo 
especializar bombeiros no atendimento a 
acidente automobilístico com vítima presa 
as ferragens, um dos tipos de ocorrências 
mais comuns em todo o estado. 

Mulheres estão sendo atacadas por 

motoqueiroSp denuncia vereador 

de cor vermelha e placa JUA-6160 de Ja- 
cundá PA. 

Mesmo tendo anúncio no estaciona- 
mento do supermercado onde diz que o Mix 
Mateus não se responsabiliza pelos veícu- 
los no, o delegado Jefferson Serra falou 
que o estacionamento é privativo do esta- 
belecimento comercial, portanto este aviso 
não tem nenhuma validade perante a justi- 
ça, e que em todo o estacionamento existe 
sistema de monitoramento por câmeras. 

Na tarde de ontem a administração do 
Mix Mateus fez a entrega de um DVD com 
filmagens do estacionamento, a polícia ago- 
ra irá averiguar as imagens para tentar iden- 
tificar quem teria furtado a caminhonete. 

O vereador Weudson Feitosa dos Santos 
encaminhou nessa quinta-feira (21), denún- 
cia à Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, da Câmara Municipal de Impera- 
triz. sobre a exploração do serviço de moto 
táxi. O objetivo é oferecer mais segurança 
aos usuários do transporte de passageiros 
que utilizam esse tipo de serviço. 

Ele defendeu proposta para que seja 
analisada a viabilidade de acrescentar na 
legislação que criou o serviço de moto táxi 
dispositivo que torna obrigatória a carteira 
de piloto (identificação), expedida pela Se- 
cretaria Municipal de Trânsito e Transportes 
(Setran); curso obrigatório de direção defen- 
siva e a apresentação de certidão negativa 
de antecedentes criminais. 

"Esse é um documento indispensável 
para pessoas que alugam moto táxi para tra- 
balhar à noite, em Imperatriz", assegura ele, 
cuja exigência legal é cumprida pelo dono da 
motocicleta que detém a concessão pública 
para trabalhar no serviço de moto táxi nos 
bairros de Imperatriz. 

O vereador Eudes relatou que recebeu 
nessa semana denúncias de duas mulheres 
que estão sendo obrigadas a largar o empre- 
go devido aos ataques praticados por moto- 
queiros que exploram o serviço de moto táxi. 
"Presenciei um caso quando retornava com 
minha esposa de um culto, embora não te- 
nha visto a motocicleta, vítima da ação dos 
motoqueiros por volta de 1h da manhã", dis- 
se. 

Ele contou que o episódio aconteceu ali 
na margem da BR-010, próximo ao Conjunto 
Vitória, quando avistou uma garota de aproxi- 
madamente 12 anos chorando e pedindo por 

O vereador denuncia à ComlssSo de Constituição 

socorro. "Ela (menina), disse que sua mãe 
a tinha colocado em uma moto táxi na Vila 
Cafeteira, às 22h30. para levar para casa da 
avó no bairro Juçara, porém esse moto táxi 
acabou desviando o caminho e indo em dire- 
ção ao IML (Instituto Médico Legal)", disse. 

Segundo ele, a jovem contou ainda que 
o motoqueiro tentou atacá-la e retirar sua 
roupa em plena via pública, momento que 
começou a gritar e a correr descalça em di- 
reção a BR-010. "Nós tivemos como medida 
levar a garota ao Conselho Tutelar; quere- 
mos que o caso seja apurado também pela 
polícia", concluiu. 

Preso homem suspeito de ter matado o 

cinegraf ista tof Cof 

Wandson Costa da Silva, o 'Cof-Cof 

Uma ação do Serviço de Inteligência da 
Policia Militar resultou na prisão de Rogério 
Cantanhede Luis Andrade Júnior, 25 anos, 
suspeito de ser o autor dos disparos que vi- 
timou Wandson Costa da Silva, o 'Cof-Cof 
, assistente de cinegrafista de uma emisso- 
ra de TV em São Luís. O crime ocorreu em 
janeiro deste ano enquanto a vitima estava 
lanchando na Praça da Saudade, no Bairro 
da Madre Deus. 'Cof- Cof foi atingido com 
três tiros disparados na cabeça, no tórax e 
braço da vítima. 

Rogério Luís foi preso, na manhã desta 
quinta-feira (21), em uma residência alugada 
no Bairro da Alemanha, em São Luís. Após 
ser detido, ele foi encaminhado a Delegacia 
de Homicídios (DH), onde foi ouvido pelo 
delegado Marcos Antonio. adjunto da DH. 
Contra ele, já existia um mandado de prisão 
preventiva, expedido pela 4a Vara do Tribu- 
nal do Júri da capital. 

Em depoimento, ele confessou a autoria 
do crime, alegando que a vitima teria armado 
um golpe contra ele. Para a Polícia, o autor 
dos disparos contou que estava em um bar, 
localizado no Bairro Macaúba, em compa- 
nhia de uma mulher, que segundo ele, esta- 

ria trocando gestos com 'Cof-Cof , e em se- 
guida saiu para falar com ele. Rogério Luis 
disse ainda que quando a mulher retornou 
teria convidado pra ir a um beco perto do 
bar, porem, segundo ele, por ter desconfia- 
do da atitude, recusou o pedido, suspeitando 
que ela juntamente com 'Cof-Cof quisessem 
assaltá-lo. 

Quando questionado sobre a arma do cri- 
me, um revolver calibre 38, ele contou que 
havia emprestado para um amigo adoles- 
cente, e que o adolescente teria sido abor- 
dado por uma guarnição da Polícia Militar. O 
adolescente foi intimado a depor. O garoto 
relatou ter sido liberado pelos policiais, mas 
a arma e uma moto Broz foram apreendidas. 

De acordo com a policia, o registro da 
moto foi encontrada no Ciretran, mas a arma 
ainda não foi localizada. Segundo o delega- 
do, a Polícia Civil vai investigar se a versão 
do adolescente é verídica e onde a arma foi 
escondida. O adolescente foi liberado após 
prestar depoimento. 

Rogério foi encaminhado para o Centro 
de Triagem de Pedrinhas onde ficará à dis- 
posição da Justiça 
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►INTERVENÇÃO 

Promotoria discute desobstrução do Calcadão 

Duas medidas serão tomadas no Calçadâo, uma emergencial e outra definitiva 

Carla Dutra 

A Promotoria Pública realizou uma reunião 
nesta quinta-feira (21) com os órgãos 
que estão envolvidos na desobstrução 

da área central do Calçadâo. A reunião teve a 
finalidade de discutir a necessidade da retira- 
da ou não dos canteiros, bancos e árvores que 
podem impedir a passagem do carro de Corpo 
Bombeiros ou SAMU. 

Na reunião estavam presentes o promotor 
de Justiça Jadilson Cerqueira, o Superinten- 
dente da Defesa Civil, Francisco da Chagas, 
o comandante do Corpo de Bombeiros, San- 
dra Luis Saraiva, além dos representantes das 
lojas de Imperatriz, da Companhia Energética 
do Maranhão (Cemar), empresa Oi, da Com- 
panhia de Água e Esgoto do Maranhão (Ca- 
ema), o engenheiro da Secretaria de Infraes- 
trutura do município, entre outros. A principal 
discussão da reunião é a remoção ou não de 
tudo que há nos dois Calçadões, como ban- 
cos, canteiros e árvores para dar acesso aos 
veículos de emergência, em caso de incêndio 
ou algo mais grave. 

De forma unânime, os presentes concorda- 
ram com a desobstrução do Calçadâo. Uma 
medida que de acordo com o comandante do 
Corpo de Bombeiros é positiva, pois deixando 
uma via livre no local vai possibilitar a entra- 
da do carro do Samu, Bombeiros. Cemar e 
Oi. "Pode haver algum problema e esses ór- 
gãos podem atender no Calçadâo. Então, se 
quisermos entrar com urgência, como vamos 
fazer? vamos passa por cima de pilares e por- 
tes, não?", reclama. Segundo ele, o que sua 
equipe quer é tentar preservar a integridade 
física dos trabalhadores do local. "Nós traba- 
lhamos com isso, com prevenção", assegura 
o comandante. 

"A minha posição é favorável, que seja fei- 
to um remanejamento dos bancos, árvores e 

dê condições para que o Corpo de Bombeiros 
possa trafegar dentro do Calçadâo, se caso 
houver um incidente" afirma o presidente da 
Associação dos Lojistas do Calçadâo, Manoel 
Marconi. Como Marconi, representes de outros 
órgãos presentes também concordam com o 
acesso livre para os veículos de urgência no 
setor comercial. "A adequação e revitalização 
do calçadâo para serviço dos bombeiras e co- 
locação de rede de hidrantes seria a opção", 
assegura o Engenheiro da Secretaria de Infra- 
estrutura do Município. Demosthenes Lima. 

O gerente Regional da Caema, Alberto 
Santos, garante que antes dessa discussão, a 
Caema já tinha um projeto em andamento para 
serem colocados hidrantes em pontos estraté- 
gicos da cidade, com alguns nas proximidades 
do calçadâo. "Estamos esperando a definição 
sobre a possível desobstrução e mudança de 
toda aquela estrutura, e a Caema vai viabilizar 
a implantação de hidrantes", afirma. 

Ficou decido na reunião, que serão coloca- 
dos dois hidrantes de imediato nas imediações 
dos dois calçadões. Da implantação dos hi- 
drantes, um ficou por conta da Caema e outra 
por conta do presidente da Associação Comer- 
cial e Industrial de Imperatriz (ACEII). Euclides 
Viêra. De acordo com Jadilson Cerqueira, a 
retirada dos obstáculos é uma necessidade 
urgente. "Vamos oficializar imediatamente o 
chefe do executivo para tomada de providên- 
cias", assegura. 

Se for decidida a remoção de tudo que há 
no calçadâo, serão retirados oito canteiras de 
plantas, 20 árvores, readequados 17 postes 
de distribuição de energia, quatro placas publi- 
citárias. O local comporta 49 lojas comerciais. 
O superintende da Defesa Civil, Francisco 
Chagas, diz que ajudou a promover a reunião 
para ter uma resposta mais concreta sobre a 
questão, "a partir de agora é começar traba- 
lhar e observar o que pode ser feito", afirma. 
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Segunda à Sábado das 

10:00h às 22;00h 

Domingos e Feriados das 

12;00h às 22:00h 

2 milhões serão investidos em 

projetos sociais no Maranhão 

Welbert Queiroz 

Investir por meio de projetos sociais na co- 
munidade é o que o Brasil vem buscando por 
meio das empresas privadas. Estas por sua 
vez podem fazer tais investimentos benefician- 
do as cidades onde estão alojadas e reduzindo 
assim sua própria carga tributária. Este é um 
beneficio de mão dupla que beneficia a valo- 
rização e o crescimento de cidades, estados 
e país. 

Pensando nisso, a empresa responsável 
pelo abastecimento de energia no Estado (CE- 
MAR), disponibilizará 2 milhões de reais para 
serem investidos em projetos sociais nas áre- 
as de educação, cultura, esporte e lazer, além 
de geração de renda que beneficia comunida- 
des do Estado. O edital para seleção pública 
de projetos sociais está disponível para sub- 
missão de projetos até o dia 19 de Abril deste 
ano. 

"Diferente do ano passado, a CEMAR deci- 
diu lançar um edital público para financiar pro- 
jetos que tenham atuação na área educativa 
ou na área de geração de emprego e renda. 
O nosso maior objetivo é financiar projetos 
de organizações não governamentais ou de 
associações de bairros ou cooperativas que 
tenham a necessidade de melhorar suas ins- 
talações internas e estruturar melhor a sua 
atividade para melhor atender a coletividade. 
Assim como fizemos com a Associação Mara- 
natha de Assistência Social (AMAS) no início 
desse ano", afirma, Luiz Carlos Cardozo, Exe- 
cutivo de Imprensa da CEMAR. 

Todas as informações para a inscrição, 
estão disponíveis em edital, no site (www.ee- 
mar116.com.br), onde estão dispostos todos 
os critérios que os interessados deverão obe- 
decer. "No dia 1 de abril faremos em Impera- 
triz, na sede do escritório regional da cidade, 
uma reunião pública com todos os interessa- 
dos, presidentes de associações de bairros, 
cooperativas, representantes e líderes comu- 
nitários para que possam conhecer detalhes 
do edital e quem sabe ter seus projetos finan- 
ciados", ressaltou Luiz Cardozo. 

Em Imperatriz, a empresa já investiu R$ 
265 mil no projeto "Futebol Bola pra Frente" 
da Associação Maranatha de Assistência So- 
cial. Foi construído um campo de futebol com 
gramado, quadra de vôlei de areia, vestiários, 
recuperação dos muros com alambrados, re- 

R$ 2 milhões serão Investidos em projetos sociais 

cuperação de ônibus escolar, mobília adequa- 
da para suas atividades, eletrodomésticos, 
materiais esportivos e para treinamento. 

O Executivo de Imprensa, Luiz Cardozo diz 
que o principal critério será a relevância do 
projeto para a comunidade e aproveita para 
convidar a população. "Essa é uma oportuni- 
dade para instituições que fazem trabalhos be- 
líssimos. que têm dificuldades de ampliar suas 
atividades para atender mais pessoas e dar 
mais cidadania para as mesmas, visando que 
fiquem distantes da vulnerabilidade social", fi- 
naliza. 

APRESENTAÇÃO DO EDITAL 
Para apresentar os detalhes do edital será 

realizada no dia 1o de abril, às 14h30, uma reu- 
nião com os líderes comunitários e entidades 
interessadas. Esta será uma ótima oportunida- 
de para os interessados tirarem dúvidas sobre 
o processo de seleção. 

INCENTIVO 
A Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que 

entrou em vigor em 2011, mas que começou a 
funcionar efetivamente a partir de 8 de outu- 
bro de 2012, se propõe a apoiar atividades e 
eventos de caráter artístico, cultural e esporti- 
vo, selecionados por meio de projetos que são 
avaliados pela Secretaria de Estado da Cultu- 
ra (Secma). 

Segundo informações da Secma, a Lei fun- 
ciona nos mesmos moldes da Lei Federal, tam- 
bém conhecida por Lei Rouanet, que permite 
as empresas e cidadãos investirem em cultura. 

Estrada que leva a Davínópolis 

será reinaugurada hoje 

Hyana Reis 

A estrada que liga a BR 010 ao município de 
Davinópolis foi restaurada pela Secretaria de In- 
fraestrutura do Estado, e será reinaugurada hoje 
(22), às 16h30 da tarde. Antes das obras, a MA- 
122 causou diversos acidentes, alguns fatais, 
devido à má estrutura e aos buracos. 

As obras foram iniciadas na primeira quinze- 
na de março de 2010, onde foram feitos traba- 
lhos de raspagem e terraplenagem, além da lim- 
peza nas laterais da pista. Logo após foi retirada 
toda a camada asfáltica danificada e colocado 
um novo pavimento. Ao todo foram 12 km de es- 
trada recuperada, um investimento de mais de 
R$ 700 mil. 

Antes do novo asfaltamento, a estrada ofe- 
recia grandes riscos a quem trafegava por lá, de 
acordo com o vereador Enoque Serafim. "Foram 
registrados vários acidentes, principalmente ano 
passado, que teve muitas mortes por causa das 
condições dessa estrada, mas agora a estrada 
foi recuperada". 

As principais dificuldades enfrentadas por 
quem trafegava na antiga MA-122 eram os bu- 
racos que tomavam conta de grande parte do 
percurso. Além do risco de acidentes, os buracos 
também atrasavam as viagens e provocavam 
prejuízos, de acordo com o morador de Davi- 
nópolis, João Oliveira. "Demorava mais de duas 
horas para chegar a Imperatriz, porque tinha que 
ir com cuidado, mas agora tudo vai melhorar". 
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12km de estrada foram recuperadas 

AMA-122 não passava por reformas há anos 
de acordo com Adhemar Freitas, secretário do 
Sinfra (Secretaria de Infraestrustra). "Era percep- 
tível, que ao longo dos anos, esta estrada não 
recebeu a manutenção devida e com o passar 
do tempo, o asfalto foi se desgastando até que a 
pista ficasse completamente destruída". 

"A estrada está bem sinalizada, foi feita com 
asfaltamento. A via anterior era muito estreita, 
tinha dificuldade de passagem, mas agora tem 
segurança. E os motoristas que seguirem bem 
a sinalização evitarão acidentes no perímetro", 
disse o vereador Enoque. 

Avenida Norte e Sul-A via localizada no bair- 
ro Vila Vitória também passou por reformas e 
será reinaugurada hoje às 16h30 da tarde. "Essa 
é uma reivindicação dos moradores desse bair- 
ro, pois é uma via antiga que só tinha piçarra. 
Existia um projeto e este ano conseguimos cum- 
prir", ressalta o vereador Enoque Serafim. 
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►SÍNDROME DE DOWN 

Dia Internacional é lembrado em Imperatriz 

Hyana Reis 

Apresentações de danças promovidas 
pela Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), na Praça de Fáti- 

ma, marcaram o Dia Internacional da Síndrome 
de Down, comemorado nesta quinta (21). O in- 
tuito da ação foi chamar a atenção da população 
e provar que os portadores da síndrome podem 
se desenvolver e se relacionar como qualquer 
pessoa. 

"A APAE. através desse movimento de dan- 
ça quer chamar a atenção da sociedade para 
este dia. Esta é apenas uma pequena apresen- 
tação para despertar a sociedade para essas 
pessoas. Pois queremos mostrar que elas po- 

dem conviver normalmente na sociedade", afir- 
ma Osório Neto. professor de dança da APAE. 

O grupo de dança da instituição é formado 
por 10 pares, mas nem todos tem a síndrome de 
down. Eles fizeram uma breve apresentação de 
xaxado. "Estamos apresentando o xaxado em 
homenagem ao Luis Gonzaga", explica o pro- 
fessor. 

A DATA 
21 de março foi definida como o Dia Interna- 

cional da Síndrome de Down em 2006 com o ob- 
jetivo de valorizar as pessoas com a síndrome, 
conscientizar a sociedade sobre a importância 
da promoção de seus direitos e. assim, permitir 
que elas tenham vida plena e digna, como mem- 

bros participativos em suas comunidades. 

A SÍNDROME 
É uma alteração genética produzida pela 

presença de um cromossomo a mais, o par 21, 
por isso também é conhecida como trissomia 
21. A Síndrome de Down afeta o desenvolvimen- 
to do indivíduo e lhe oferece alterações físicas e 
cognitivas. De acordo com dados do Ministério 
da Saúde, no Brasil a cada 600 a 800 nascimen- 
tos, uma criança tem síndrome de down. 

APAE 
Em Imperatriz a Apae foi fundada em 1978 e 

atualmente atende mais de 50 pessoas. Promo- 
ve aulas de dança, arte, música, teatro e arte- 

o grupo de dança da APAE 

sanato, além de oferecer tratamentos de saúde, 
físico e psicológico para os membros, "há todo 
um aparato de valorização dessas pessoas", 
afirma Osório. 

Ação no centro alerta sobre M 

risco da tuberculose 

Sebrae promove reunião para alinhamento 

e parcerias com o mercado de beleza 

Cerca de 100 profissionais se uniram para mobilizar a população 

Carla Dutra 

"Hoje é um dia de reafirmação de luta 
contra a tuberculose", afirma a coordenadora 
do Programa Municipal de Controle da Tu- 
berculose. Menildes Paixão, que por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde promoveu na 
manhã desta quinta-feira (21) essa ação. A 
mobilização é em alusão ao Dia Mundial de 
Controle da Tuberculose, comemorado em 
24 de março. 

O objetivo da ação, que tem como tema 
"Tuberculose: Tosse por mais de três sema- 
nas é sinal de alerta", é alertar a população e 
mobilizar gestores e profissionais da área de 
saúde, na luta contra essa doença. Durante a 
ação, a equipe fez orientações sobre a doen- 
ça, além de solicitar o teste de baciloscopia 
(exame de escarro). De acordo com a coor- 
denadora do programa, quem tiver tosse por 
mais de três semanas deve procurar o posto 
de saúde mais próximo de casa. 

De acordo com Menildes, na cidade atu- 
almente temos 40 pacientes em tratamento, 
distribuídos nas unidades de saúde de Impe- 
ratriz. Todas as pessoas de diferentes idades 
puderem participar da ação nesta quinta-feira 
(21) na Praça de Fátima. Menildes acredita 
que a ação vai mobilizar muita gente, e que é 
gratificante fazer esse trabalho de conscien- 

tização. Maria Deuseline não perdeu tempo, 
quando passava pela a Praça de Fátima, re- 
solveu parar para fazer seu cadastro. "A gen- 
te nunca sabe se está doente, então, eu vim 
para me previr", diz. 

Para trabalhar na mobilização foram 
selecionadas 100 pessoas da área de saú- 
de. Equipes foram distribuídas no centro do 
Calçadão fazendo panfletagem, dando orien- 
tação e levando as pessoas diagnosticadas 
com a doença para stands, a fim de fazerem 
o cadastro e serem encaminhadas para o 
exame de escarro. Na ocasião, a equipe fez 
blitz na rua, com faixas de orientação sobre 
a patologia. 

doença 
A tuberculose é uma doença infeccio- 

sa causada pelo Mycobacterium tubercu- 
losis ou bacilo de Koch. A transmissão da 
doença é direta, ocorre de pessoa para pes- 
soa via gotículas de saliva contendo o agente 
infeccioso. O maior risco de transmissão é 
durante contatos prolongados em ambien- 
tes fechados e com pouca ventilação. Para o 
diagnóstico da doença, o procedimento é fei- 
to através da radiografia do tórax, além disso, 
é preciso fazer exames laboratoriais das se- 
creções pulmonares e escarro do indivíduo. 

TRATAMENTO 
O Tratamento se dá à base de antibióti- 

cos, com duração de aproximadamente seis 
meses. Os médicos aconselham que não 
haja interrupção do procedimento, pois po- 
dem ocorrer efeitos colaterais, como enjoos, 
vômitos, indisposição e mal estar geral. As 
medicações são distribuídas gratuitamente 
pelo Sistema de Saúde, através de seus pos- 
tos municipais de atendimento. 

Welbert Queiroz 

Na tarde desta quinta-feira (21), o SE- 
BRAE realizou palestra destinada aos dis- 
tribuidores e representantes de linhas de 
produtos profissionais de salões de beleza 
para a apresentação das ações e propostas 
de parcerias para 2013. A reunião de apre- 
sentação para o amadurecimento de idéias 
contou com a participação em média de 35 
representantes de marcas de cosméticos, 
além de micros empreendedores do ramo de 
beleza da cidade. 

Este é o primeiro encontro de alinhamen- 
to e parcerias entre Imperatriz e Açailândia 
e teve como objetivo estreitar laços com 
fornecedores e democratizar oportunida- 
des. "Aproveitaremos esta reunião com os 
distribuidores e representantes de produtos 
e cosméticos para apresentarmos projetos 
e serviços do setor de beleza por parte do 
SEBRAE e para estarmos trabalhando em 
parceria. Proveremos assim oficinas técnicas 
onde eles apresentarão seus produtos e for- 
mas de aplicação adequada para maior satis- 
fação dos clientes", afirmou Aline Maracaípe, 
gestora do SEBRAE de Imperatriz. 

O evento também visa fortalecer o seg- 
mento, associações, bem como parcerias e 
a implantação de novas tecnologias. "Hoje 
temos na cidade uma grande quantidade de 
distribuidoras e poucas se conhecem, então 
essa reunião além de ser uma forma de co- 
nhecer e favorecer o crescimento da catego- 
ria em Imperatriz", afirmou Oneide Aquiar, re- 
presentante da Associação de Cabeleireiros 
de Imperatriz. 

No Brasil 50% do mercado é formado por 
micro e pequenas empresas, o que contabili- 
za aproximadamente 7 milhões de pequenos 

0 mercado da beleza em Imperatriz cresce em média de 60% ao ano 

negócios. Os recursos a serem investidos em 
cada projeto em 2013 custarão cerca de R$ 
200 mil. "Teremos então quatro anos de 2013 
a 2016 para o projeto ser trabalhado. Como 
a maioria dos empreendedores se concentra 
em Imperatriz, fizemos essa reunião em loco 
na cidade agregando os dois projetos dos 
municípios", disse a gestora Aline Maracaípe. 

O faturamento deste ramo de beleza em 
empresas individuais pode chegar até R$ 60 
mil. mas quase 90% desses empreendimen- 
tos operam de maneira informal. Este ano 
serão realizados de 12 cursos, 447 consul- 
torias e 8 palestras. Oneide Aquiar, repre- 
sentante da Associação de Cabeleireiros de 
Imperatriz ainda aproveita para antecipar os 
próximos eventos do ramo de beleza a se- 
rem realizados na cidade. "Teremos a feira 
de beleza no mês de junho e vem também 
a feira do empreendedor no mês de novem- 
bro", concluiu. 

Participaram ainda da apresentação Flá- 
via Nadles, gestora do SEBRAE em Açailân- 
dia, e o Gestor de Projetos, Marcus Chagas. 
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Benedito 

"Eu andei muito e passei muita coisa difícil". 

Hemerson Pinto 

Benedito Mariano da Silva foi entrevistado pelo Correio 
Popular há mais de um ano, ocasião em que diz ter contado 
menos de 20% do que afirma ter enfrentado para sobreviver, 
desde que deixou a terra natal, Elesbão Veloso, no Piauí. Aos 
76 anos de idade, quando encontrou novamente este jornal, 
pediu espaço para continuar a história, de onde havia parado. 

Então vamos a 1956, quando Benedito, o homem que no 
ano passado perdeu a sogra, uma mulher de 106 anos, entrou 
em Imperatriz, sonhando em encontrar a cidade que imagina- 
va quando ouvia o nome pronunciado pelos confins do terri- 
tório piauiense. "Imperatriz já tinha nome, mas parecia um 
pequeno povoado desses mais distantes que ouvimos 
falar. Eu não sabia onde estava a cidade". 

Depois de percorrer várias cidades maranhenses, hora a 
pé, hora em caminhões pau-de-arara ou no lombo de algum 
animal, Benedito se deparou com uma terra banhada pelo 
Rio Tocantins. Ele não queria acreditar que estava no lugar 
onde tanto havia penado para chegar. Perguntou a alguém 
que estava parado próximo a uma igrejinha, a de Santa Tere- 
sa D'Ávila. A resposta o decepcionou. "Mas como eu não ia 

ficar aqui por muito tempo mesmo...". 
O objetivo era chegar ao garimpo do "Chiqueirão", localiza- 

do na área pertencente ao município de Xambioá, no Tocan- 
tins. "Meu irmão e eu arrumamos uma roça para fazer aqui 
em Imperatriz, ali perto de onde hoje é a Boca da Mata. 
Foram duas semanas trabalhando para ganhar o dinheiro 
de viajar até o garimpo. Foi difícil, pois não nos pagaram. 
Mas conseguimos seguir viagem em um barco pequeno 
com um motorzinho lá na ponta. Era uma embarcação 
chamada de Penta". 

No garimpo, buscava cristal, mas até hoje afirma que não 
conheceu o brilho de um. "Nunca consegui dinheiro para 
comprar uma lata de sardinha (...)". Em um grupo de seis 
pessoas viajaram pelo Estado do Tocantins, com destino à 
cidade de Estreito, "pois se falava muito na construção da 
ponte", mas ficou sozinho após os companheiros descobri- 
rem na estrada que o local era perigoso, "muita gente mor- 
ria assassinada. Fiquei em Tocantinópolis, coloquei uma 
roça até arrumar dinheiro para voltar à Imperatriz. Não 
arrumei, voltei a pé". 

Trabalhou na construção da Rodovia Belém-Brasília, da 
qual não guarda boas lembranças. "Ficamos quase dois 

r 

anos para abrir a estrada daqui até Itinga-MA, no braço 
e arrancando tocos". E pela segunda vez ele encerra uma 
conversa com nossa reportagem, sem dá conta de falar sobre 
tudo o que viveu até hoje, quando descansa na cadeira onde 
aguarda os clientes do pequeno comércio no bairro Nova Im- 
peratriz. 
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Revenda Exclusiva 

\~ BuonaVita 
Bs sssl.:, cosméticos científicos 

ICosméticos, Beleza e Acessórios 

W(99) 3524-6447/8145-3231/9152-4243 

A casa do bsteticista tem o prazer de receber 
você cliente em nossa loja física. 

Venha nos fazer uma visita e veja nosso 
showroom de produtos. Temos uma equipe de 

pessoas atenciosas prontas para responder 
e suprir as necessidades de sua estética. 

Rua Godefredo Viana, n01081 

^ ( Sub. Esq. com a Benetito Leite ) 
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MEDITAÇÃO "Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa sim será louvada." (Provérbios 31:10,11, 30) 

DIVERSÃO 

A anfitriã Luíza Bragatto ladeada por Tatiana, Aucimeri, esta colunista, Mel e Kelly 
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No restaurante Lareira Portuguesa 
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Esta colunista e Kelly, em noite regada à champanhe na residência de Tatiana e Ricardo 
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Luíza Bragatto, Nelson Bragatto. Sidney. Kelly Venturini, esta colunista e Aucimeri, no Taikô 

GUARAPARI 

Cidade linda de gente bonita e apreciada por muitos turistas brasileiros e de outros países. Depois de 
tantos convites pude apreciar a beleza desse belo lugar, ficando aqui uma dica de turismo pra quem gos- 
ta de viajar. Excelentes restaurantes c baladas boas rão faltam na mais comospólita cidade capixaba. 
O casal Nelson e Luíza Bragatto. anfitriões impecáveis, nos hospedeu cm seus aptos., tanto em Vitória 
como cm ôarapari, onde circulamos pelos mais lindos lugares. 
ôuarapari é município brasileiro do Estado do Espírito Santo, com mais de 105.286 habitantes e fica à 
51 km de distância de Vitória, capital do Estado. De uma beleza natural e imensurável, seu nome é uma 
fusõo de um pássaro (guará) e armadilha (pari), 'armadilha de pássaro*. 

f 

CULINÁRIA 

i 

Dentre todos os atrativos turísticos de Suara- 
pari, a culinária capixaba merece uma atençõo 
especial. Dos vários pratos baseados em frutos do 
mar, destacam-se a moqucca e a torta capixaba, 
a muma de siri e a caranguejada. 
Famosa internacionalmente, a AAoqucca Capixaba 
é o prato mais conhecido da culinária do Espírito 
Santo. O nome "moqucca" designa um estilo de 
preparar o alimento que consiste no cozimento 
sem água, apenas com os vegetais e frutos do 
mar. Ao contrário da moqueca baiana, a capixaba 
nõo leva azeite de dendê e nem leite de coco. 

Pra lá de saborosa1" Tanto a moqueca de peixe como a de banana. 
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DROGARIA FABYANA (R. ALAGOAS, ANTIGA RODOVIÁRIA) 
_ 

DROGARIA SANTA CRUZ (R.CERERAL CURJÃO, 15 A-BACURI) 

POP DO BRASIL (R. PADRE CÍCERO,473-SANTA RITA) 
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—Tirinhas 
Caco 

EnqvAwro woce ÍICA AI 
JofcAWOO. O ftflWSTA GUITA 

POR SO COKR O • 

por Fábio Coolo 

HÃO TO WVIUDO M«DA! 

E A60RA, ouviu:! 
ACHO QOE MINHA 
CUECA TA' ERA... 

Caco 
C Oi TEMÍVEIS 

CM* los-vn AIMMS-AWOOS? 
OWOt voei MOCA TÍM 
Ltõei caamivoros ? 

TÇMWEAPAi.WAJ CIAS 
iÃO HCRWVORAS'- 

5IM...MA uttmpt 
-topos oí Leões SÃO CA^ÍVOtOS. 

E noeei 
ASSASilUOS f ACHO <(U« CSJC 

AMIMAC HÃO 
CUlSTC... ti ARE » vivew c WAACAS WA IMP>'A,CAIAVA CAANflrtíAí' 

por Fábio Coolo 
e o oodzilla? Anuete 
LACAATÃO VwOAfoVl'cíue 
WSTAÓl TVPO AOAAAR A 

/HfU Ptuí! OWPE 
[ CITAEA* » ciujto 

Kste mcvimo ?; 

piadas 

Os responsáveis 

A loira liga para seu provedor de internet: 
-Alô, minha máquina lavar roupas não está funcionando. 
- Desculpe-me senhora, mas acho que se enganou de número, nós somos 

responsáveis apenas pela sua internet... 

Obedecendo a esposa 

O cara chega na casa da sogra com uma mala na mão. Ela abre a porta e 
pergunta: 

- Você aqui, que surpresa! Resolveu fazer uma visita para sua sogrinha é?! 
- Sim, é que tive um briga com sua filha e ela me mandou pro inferno... e 

sabe como ela é se eu não obedecer! Então eu vim para dar fim à discussão. 

wwwcoquetel. com. br/jogos 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

wwwcoqjetal comb«)ogo» ■ 
CMZfiVtNHft 

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

Frito como 
a manga 

Modalidade de 
apficaçâo financeira 

Fuflin escapar 
Filho único 

c 

Tomei uma decisão 

Bife (Cui.) 
"s: dmfcree 

Que temo mesmo 
nômade outro 
DivisAo obrigatória na escola de samba 

Christma 
cã* 

Brotar (água) 
Deputado (abrev.) 

Órgão que arrecada diroitoe autorais H Roubo 
Morte de tecido (Paiol.) 

Nome comum 
entra mu- çulmanos 

Diverfa-sa noshow da humor 

Informado; prevenido 

Erva servida com tomata saco em pizzas 

Bofetada 

Divisão regional da muitos peites 

Legumino- sa da (ruto 

Sentmerto 
da fobia 

Título da imperado- 

MArioda Andrade, escritor brasHeito 

O paraíso de Adão e Eva (Bíblia) 

É ministrada 
Jü10 

professor 

Graduado da faixa 
judô 

Vitamina 
bntlraqiiUs- 

Aprassa- dos: azsfa- 
mados (bras.) 

m 

B M B Q N M W M W Q 
V H S A 

W D 
G R R O 

W K Q 
N R D Q B 
H N P H O V M A 

K H M M V N 
W 

V U W Y K K G K M D 

U K 
m A D W C W Q W Q 

W 
K R O M B 

K Q O K 
H K 

N H Q V 
G Q G K R K V D N M 

N D M M W S 
C 1 R I O N S 
S V N K V C R 
C J T V Y K F 
C N E I R E P 
G C B L P G D 

K B Q D 
M Ç T W 
S W G W 
Ç K S A 
Z P Ç R 

D G 
Q K 

U M 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - A Patinha nâo sabe a hora de ficar quieta, né? A 
linda gritou pra td mundo ouvir que o Sal bate em mulher. CLARO 
que ele vai ficar virado no samurai e partir pra cima da gata, né? 
Só que o Bruno nâo vai deixar barato nâo e vai defender a namo- 
rada! CLIMÃO! A briga só acaba quando o Mathias chega! VISH... 
Tadinho do Orelha □ O nerd tá tristinho porque a Morg nâo dá bola 
pra ele. Até o Pilha se liga que o amigo tá pra baixo...AFF! Esse 
#VidaLoka nâo vai embora nâo? Adivinha? O Sal agora resolveu 
que vai ficar mais tempo no Rio de Janeiro. Ninguém merece, né? 
O Di Ferrero é um lindo mesmo!!! E além de lindo, é gente boa! O 
cara vai ser mó massa com o Pilha e o Gil, que vâo pedir um monte 
de conselhos pro cantor do NX Zero. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Dom Rafael inventa para Ester que Cassiano fazia 
parte de uma quadrilha internacional de traficantes. Donato aceita 
assumir a culpa pelo acidente do casal de turistas no lugar de 
Hélio. Cassiano fica preso em um desabamento na mina. Quirino 
ajuda Samuel, que passa mal ao receber uma carta da Alemanha. 
Dom Rafael ordena aos capangas que procurem por Cassiano na 
mina. Cassiano consegue fugir. Ester avisa a Quirino sobre a mor- 

te de Cassiano. Cassiano decide voltar para buscar Duque. Es- 
ter pede a Alberto que preserve a boa imagem de Cassiano, nâo 
contando o que aconteceu no Caribe. Olívia pressente a morte de 
Cassiano ao ver a expressão de Ester e Alberto. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Os bandidos levam o casal para uma ilha deser- 
ta. Dominguinhos faz com que Charlô desconfie novamente dele. 
Nieta acredita que Dino está se aproximando de sua vizinha e se 
entristece. Semíramis se condena por pensar em Dino. Charlô 
fica confusa com Dominguinhos. Zenon fala para Semíramis que 
Nando nâo dormiu em casa. Vânia pede para Ulisses contar para 
Lucilene sobre seu envolvimento. Carolina se recusa a ir 
ao casamento de Roberta. Ulisses pede para conversar com Luci- 
lene depois do casamento. Frô pensa em levar a bonequinha rus- 
sa para a lanchonete. Carolina ouve Nenê falando com Veruska 
sobre diamantes. Dominguinhos decide voltar para o hotel. Rober- 
ta termina de se arrumar para o casamento. Charlô convence Do- 
minguinhos a acompanhá-la ao casamento. Isadora surpreende 
Ronaldo. Semíramis estranha o atraso 
de Nando. Charlô deixa Dominguinhos com Vânia. Roberta chega 
à igreja com Kiko. Charlô confirma com Ulisses que Nando esteve 

na mansão chamando por Juliana. Roberta se desespera com a 
notícia do sumiço de seu noivo. Nando e Juliana acordam na ilha 
deserta e estranham o local. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Morena volta para seu quarto apressada. Almir re- 
cebe instruções de Helô. Ricardo e a delegada treinam Jô. Sarila 
reclama de Cyla ter deixado Bianca dançar em seu restaurante. 
Almir observa Wanda. Morena foge quando começa a sentir con- 
trações. Márcia descobre que Théo se envolveu com Lívia. Mo- 
rena encontra uma gruta para se abrigar. Esma repreende Ayla 
por pensar em Bianca. Todos elogiam a dança de Bianca. Morena 
entra em trabalho de parto. Júnior sonha com a mâe e Lucimar fica 
nervosa. Helô tem um mau pressentimento. Almir e Demir procu- 
ram Morena pela vila. Théo envolve Lívia e pergunta pela morte de 
Jéssica. Stenio ouve Helô falar de Morena e fica intrigado. Nasce 
a filha de Morena e ela resolve chamá-la de Jéssica. Demir e Almir 
encontram Morena. Helô vai para Istambul. Lívia decide ir para a 
Capadócia e Élcio fica sem entender seu comportamento. Lucimar 
vai com Sheila falar com Ricardo. Almir chega com Morena e a 
bebê ao hotel. Lívia confessa para Wanda que está apaixonada 
por Théo. 

T Áries 21-03/19-04 
Sua beleza, interna e externa, é notada por onde 
quer que passe, pois a entrada de Vênus em 
seu signo exalta seus melhores atributos e eleva 
seu brilho pessoal. Bom momento para defender 
seus interesses, aproveite! 

Touro 20-04/20-05 
Seu lado mais emocionai é intensificado pela 
entrada de Vênus em sua área de crise, o que 
ajuda a promover uma maior proximidade com 
as pessoas queridas, mas pode lhe levar a tomar 
decisões equivocadas. Seja prática! 

II Gêmeos 21-05/21-06 
Que tal ficar mais próxima das pessoas que ama 
ou com quem tem afinidades? Vênus adentra sua 
área de amizades, estimulando as trocas afeti- 
vas. Pessoas afastadas podem se tornar mais 
importante para você neste momento! 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
Sua disposição para realizar atividades e levar 
projetos adiante é intensificada pela passagem 
de Vênus por sua área profissional. Você se des- 
taca no meio e abre portas por seu zelo, pela 
qualidade e produtividade! 

Leão 23-07/22-08 
Seus anseios de vida ficam mais claros para 
você neste momento em que Vênus adentra sua 
nona casa. Bom momento para curtir atividades 
culturais e intelectualmente estimulantes. Que tal 
viajar e conhecer lugares diferentes? 

TTO Virgem 23-08/22-09 
Você mostra resiliência e criatividade neste mo- 
mento em que Vênus entra em sua oitava casa. 
Você busca novas vivências, mas deve tomar cui- 
dado para nâo se deixar levar pela empolgação. 
Seja criteriosa e responsável! 

^ Libra 23-09/22-10 
Demonstre seu afeto para as pessoas queridas, 
pois ao entrarem sua área de relacionamen- 
tos, Vênus estimula o fortalecimento de laços 
afetivos. O clima de intimidade favorece as boas 
trocaç e indica momentos agradáveis! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Seu bem-estar entra em foco, pois Vênus entra 
em sua sexta casa hoje. Você se mostra mais 
atenta às necessidades de seu corpo, o que fa- 
vorece a adoção de hábitos saudáveis. Valorize 
boas companhias e relações profissionais! 

Sagitário 22-11/21-12 
Direcione seu charme para a conquista e sedu-: 
çâo. Vênus entra hoje em sua quinta casa, exal- 
tando os prazeres da vida. Vá a lugares diferen- 
tes e conheça novas pessoas. Aproveite, pois as 
pessoas se encantam com seu carisma! 

FR CD 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Momento de dar maior atenção ao meio do- 
méstico e ao cotidiano. Ao entrar em sua quarta 
casa, Vênus estimula a harmonia familiar e a 
proximidade com as pessoas que você gosta. 
Que tal ser mais altruísta e carinhosa? 

Aquário 20-01/18-02 
Busque atividades que fortaleçam sua autoesti- 
ma e cuide melhor da harmonia emocional. Lua e 
Vênus se harmonizam, incentivando os cuidados 
com a casa e com o cotidiano. Use a criatividade 
para resolver as situações! 

K Peixes 19-02/20-03 
Investir em seu bem-estar é algo bastante favo- 
rável, neste momento em que Vênus adentra sua 
segunda casa. Permita-se caprichar no visual e 
curtir mais os prazeres da vida. Seja generosa 
com os outros, mas não exagere! 
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"Cabe ao prefeito se sensibilizar e atender as indicações para que sejam aprovadas e 
executadas as obras. Até agora não sabemos o porquê das indicações não serem atendidas". 
Aurélio Gomes, vereador. 
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A voz da comunidade 

Câmara de Vereadores; o que é uma indicação? 

Hemerson Pinto 

Indicação é quando o vereador diz aon- 
de é necessário ser feito alguma coisa". 
A resposta rápida e simples da dona de 

casa Maria da Conceição define o significado 
de uma indicação, recurso utilizado pelos ve- 
readores, com o objetivo de sugerir ao chefe 
do Executivo Municipal, alguma obra ou outro 
tipo de benfeitoria que possa contribuir com 
o desenvolvimento da cidade e a melhoria da 
qualidade de vida da população. 

"Indicação é um pedido formal feito ao 
prefeito e ao secretário, bem mais elegante do 
que o vereador ficar ligando ao secretário ou 
ao prefeito, pedindo para que algo seja feito 
por uma rua, por exemplo. É uma forma legal 
que a Câmara tem, e possibilita ao vereador 
dizer ao secretário ou ao prefeito, que deter- 
minada rua precisa de uma recuperação", diz 
o vereador Raimundo Roma, que comple- 
menta: "Somos 21, temos a oportunidade de 
conhecer melhor a cidade. O prefeito atende 
ou não (a indicação), na medida do possível, 

dentro das condições financeiras do Municí- 
pio", completa. 

Desde o início das atividades na Câmara 
Municipal de Vereadores em 2013, quando o 
número de legisladores subiu de 13 para 21, a 
média de indicações apresentadas e aprova- 
das vem sendo de dez por sessão. Ou seja, 
se em cada sessão, pelo menos dez são apre- 
sentadas, os vereadores de Imperatriz, discu- 
tem, votam, subescrevem e aprovam entre 20 
e 30 indicações por semana. 

Sonho e realidade - Se o Município tives- 
se recursos o suficiente para atender a todas, 
poderia significar aos imperatrizenses, uma 
cidade totalmente pavimentada, segura, sem 
vazamento de esgoto, com água em abundân- 
cia, cruzamentos devidamente sinalizados, 
creches em todos os bairros, espaços de la- 
zer por toda a cidade, e a possibilidade de ver 
outros sonhos se realizarem. Voltando à vida 
real, a maioria dessas indicações, não sai do 
papel. 

"A indicação é uma sugestão ao prefeito 

sobre uma determinada situação na cidade, 
dizendo que está faltando água, não tem as- 
falto, não tem esgoto, a escola 'X' não está 
funcionando, no posto de saúde tá faltando 
médico, e outras necessidades da popula- 
ção", reforça o vereador Aurélio Gomes. Para 
o legislador: "'A Indicação é algo sério, pois 
para valer tem de ser aprovada pela maioria 
dos vereadores", afirma. 

Durante o uso da tribuna na manhã de on- 
tem, Aurélio foi claro: "Até agora não sabemos 

o porquê das indicações não serem atendi- 
das". Uma sugestão dos vereadores Carlos 
Hermes e João Silva, trata da organização 
das indicações em grupos endereçadas ao 
mesmo destino, seja ao prefeito Sebastião 
Madeira ou a alguma das secretarias. "De- 
pois organizar blocos de vereadores e visitar 
as secretarias, para ver as condições de se- 
rem executadas essas indicações. O morador 
é quem vive na ponta da pirâmide, sofrendo 
com calamidades", comenta Aurélio. 

ESTADO DÒ^ARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
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i > APRESENTAÇÃO. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 10 INDICAÇÕES, SENDO: 

• 01 de autoria do Vereador José Rodrigues da Silva, indicando ao Exmo. 
Sebastião Torres Madeira. Prefeito Municipal de Imperatriz e ao Sr. José Rtbam 
Aíves Soares. Secretário Municipal de Trânsito e Transporte, a colocação < 
redatores de velocidade, com as devidas sinalizações, entre as Ruas Pernambuco 
Tamandaré, no setor da antiga Rodoviária fnc 117/2013. de 25.02.2013); :w.: 

• 01 de aulorfa do Vereador Woudson Foltosa dos Santos, indicando ao Exmo, S 
Sebastião Torres Madeira. Profeito MunInaI da ImoeraVU. e ao St. HoOei 

Pauta da sessão de ontem, na Câmara de Imperatriz 

m ■ 

á>:- 

fT 

_ 

Vereadores apresentam, aprovam e subescrevem Indicações pelo menos três vezes por semana Público acompanha o processo de votação e aprovação de Indicações 

ÊQf % direitos po consumidor ÈÊ 

Passageira com necessidades especiais será indenizada por dano moral sofrido em ônibus 

O Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Santa 
Maria julgou procedente o pedido formulado por passageira 
portadora de necessidades especiais para condenar a Co- 
operativa dos Profissionais Autônomos de Transporte Alter- 
nativo do Gama (Coopatag) e a funcionária da Cooperativa a 
pagarem à autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de repa- 
ração pelos danos morais suportados. A passageira desejava 
sair pela porta da frente do ônibus, pois utiliza muletas. No 
entanto, houve resistência da funcionária em permitir a pas- 
sagem. 

Segundo a passageira, ela foi repelida de usar o beneficio 
da apresentação da carteira de identidade, o que lhe permi- 
tiria acesso gratuito. Disse que ao chegar ao seu ponto de 
descida a funcionária se exaltou e começou a gritar para que 
o motorista não abrisse a porta. 

De acordo com a Coopatag, a passageira foi quem se 

exaltou primeiro, conforme testemunhas que estavam no ve- 
ículo no momento do ocorrido. No que se refere às agres- 
sões físicas, foram praticadas pela própria passageira que 
em momento de raiva proferiu golpes com sua muleta na 
funcionária, uma vez que já havia se desentendido com ou- 
tros funcionários da mesma empresa. Afirmou também que 
ocorreram agressões verbais reciprocas, em decorrência do 
desentendimento, sendo apenas a funcionária agredida pela 
passageira por meio de sua muleta, afetando a integridade 
física da requerida. 

"Verifico, pois, grave falha na prestação do serviço, que, 
inclusive, deu-se de forma culposa (ou dolosa), pois se tratou 
de uma negativa expressa da funcionária da segunda reque- 
rida. Verifico, pois, que, independente da discussão que pos- 
sa ter sido travada entre as partes, o ato ilícito se configurou 
pela simples resistência da proposta da concessionária em 

permitir a facilitação da acessibilidade da autora, algo que é 
garantido, como dito, pela CF/88 e leis federais menciona- 
das. Configurado o ato ilícito, passo ao exame do dano moral. 
(...) Verifico que a dignidade da pessoa humana, fundamento 
constitucional (Artigo 1o, III, da CF/88), não pode sofrer por 
meros caprichos dos operadores dos serviços públicos. Soa 
surreal que alguém exija que um portador de necessidades 
especiais, que anda com ajuda de muletas, tenha de passar 
pela catraca para poder sair do transporte público. Portanto, 
pesados esses elementos, em especial os constrangimentos 
experimentados pela requerente, há que estar atento, ainda, 
para o fato de não transformar a dor moral sofrida em ins- 
trumento de captação de vantagem. Nessa linha, atento aos 
critérios acima elencados, acredito que R$ 2.000,00 são su- 
ficientes para indenizar o dano sofrido", afirmou o juiz do Se- 
gundo Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, RS. 
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Abelha maranhense vira tema de livro 

A produção aplcola é a principal atividade de quase 500 famílias maranhenses 

Anos de pesquisa sobre a abelha Tiúba, 
espécie sem ferrão, foram reunidos no 
livro "25 Anos de Pesquisas Sobre a 

Abelha Tiúba Melipona Fasciculatano Mara- 
nhão", que será lançado nesta sexta-feira (22), 

às 15h, no Auditório da UEMA Net, no Cam- 
pus da Universidade Estadual do Maranhão. A 
obra, organizada pelos pesquisadores Eleuza 
Gomes Tenório, José Ribamar Barros e Cíntia 
Pacheco, foi escrita, segundo os autores, não 

apenas para ser material de pesquisa acadê- 
mica como, também, para sen/ir ao produtor 
apícola como fonte de conhecimento da ativi- 
dade. 

Em destaque no livro temas como o ma- 
nejo adequado da espécie, detalhes sobre a 
florada no Estado, aumento no rendimento das 
colônias e a busca do mercado dos produtos 
apícolas oriundos da espécie. "A obra também 
é uma homenagem aos 90 anos do Prof. Dr. 
Warwick Estevam Kerr, um dos maiores cien- 
tistas do Brasil e considerado um dos maiores 
especialistas em genética de abelhas do mun- 
do. Foi ele o responsável pela pesquisa de 
abelhas no Maranhão", destaca a Profa. Dra. 
Eleuza Tenório. 

O evento terá ainda palestra do Prof. Dr. 
Espencer Soares, da USP Ribeirão Preto, que 
vai representar e contar a trajetória e contribui- 
ção do Dr. Warwick Kerr nas pesquisas feitas 
no Maranhão. "Eventos como esse dão visibi- 

lidade à atividade apícola do Maranhão, que 
apesar de ainda tímida tem potencial para tor- 
nar o Estado o maior produtor de mel orgânico 
do pais", ressalta Cláudio Azevedo, Secretário 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abasteci- 
mento (SAGRIMA), que apoia o evento. 

ABELHA TIÚBA 
A Meliponafasciculata, popularmente co- 

nhecida como Abelha Tiúba, ocupa lugar de 
destaque dentre as abelhas sem ferrão mais 
promissoras para a produção de mel no Bra- 
sil. É criada em quase todo o Estado do Mara- 
nhão, principalmente na Baixada Maranhense, 
e representa um importante papel econômico 
como fonte de renda e qualidade de vida para 
agricultores familiares. Encontrada no Mara- 
nhão, Pará e Piauí, a Tiúba é uma abelha na- 
tiva, indígena, e tem explorados sua produção 
de cera, mel e geoprópolis (usado para trata- 
mentos dentários). 

Seminário sobre livro e literatura 

é aberto pela Secma 

Divulgado resultado do 11° 

sorteio do Viva Nota 

Educadores, bibliotecários e profissionais 
ligados à área da leitura participam até sexta- 
-feira (22), em São Luís, de um Seminário inti- 
tulado "Conversa Afiada Sobre Livro, Leitura e 
Biblioteca", aberto na manhã desta quinta-fei- 
ra (21) e que tem como objetivo suscitar dis- 
cussões acerca dos inúmeros caminhos que a 
leitura permite enveredar. O evento, realizado 
na Fundação Memória Republicana do Con- 
vento das Mercês, foi aberto pela secretária 
de Estado da Cultura, Olga Simâo, que repre- 
sentou a governadora Roseana Sarney, e pelo 
secretário de Educação, Pedro Fernandes. 

O evento, coordenado pela diretora da 
Biblioteca Benedito Leite e coordenadora do 
Programa Nacional de Incentivo à Leitura 
(Proler/MA), Rosa Maria Ferreira Lima, é uma 
promoção da Rede Leitora Ler pra Valer, em 
parceria com o Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado de Cultura/ Bibliote- 
ca Pública Benedito Leite, e o Instituto C&A. 
"Esse é um evento de fomento à leitura, litera- 
tura e bibliotecas, estaremos aqui durante dois 
dias com palestrantes de outros estados nos 
trazendo suas experiências para podermos, 
cada vez mais, fomentar e melhorar os ser- 
viços que são prestados á comunidade nesta 
área", declarou Olga Simão. 

A secretária destacou que todos os muni- 
cípios maranhenses já têm suas bibliotecas e 
que o governo está agora fazendo uma ação 
de dinamização e modernização desses espa- 
ços. Os investimentos do governo nesta área, 
segundo a secretária, chegam a R$ 5 milhões 
ao ano. 

Ela lembrou que esta foi uma semana de 
muitas ações de literatura. "O período foi aber- 
to na terça-feira (19), com o Café Literário; na 
quarta-feira (20), teve as comemorações dos 
30 anos da Casa e Cultura Josué Montello e o 
lançamento de Concurso Literário para alunos 
do ensino médio, trabalhando os romances de 
Montello. E fechamos a semana com este se- 
minário de fomento à literatura", completou a 
secretária de Cultura. 

Programação 
A programação do seminário destaca me- 

sas temáticas, rodas de conversas, momentos 
literários e oficinas. A conferência "Conversa 
Afiada Sobre Livro, Leitura e Biblioteca", pro- 
ferida pelo escritor e ilustrador, André Neves, 
e coordenada por Rosa Maria Ferreira Lima, 
abriu a programação do primeiro dia do semi- 
nário. 

Ainda no primeiro dia foi realizado o Painel 
Integrado: Redes de leitura e sustentabilida- 
de, com Roberto Azoubel, assessor técnico 
do Setor do Livro, Leitura e Literatura da Re- 
presentação Regional do Ministério da Cultu- 
ra (MINC), e Aline Carvalho do Nascimento, 
técnica da Biblioteca Pública Benedito Leite, 
seguido de debate com a plenária. 

Entre os palestrantes, estão ainda o próprio 
Roberto Azoubel, Rita Margareth, especialista 
em Leitura (BA), e Elisa Machado, coordena- 
dora do Sistema Nacional de Bibliotecas. 

Presente ao evento, o secretário Pedro 

Fernandes parabenizou a iniciativa de reali- 
zação do seminário e destacou que o evento 
é importante para incentivar a leitura. "Nosso 
Estado ainda sofre com um alto índice de anal- 
fabetismo e o mundo da leitura é muito gran- 
de. Se reforçarmos isso com nossas crianças, 
vamos ter leitores que visitam mundos encan- 
tados e passam a ter uma janela no mundo 
através dos livros", afirmou Fernandes. 

A coordenadora do Sistema Nacional de 
Bibliotecas, Elisa Machado, ressaltou que o 
seminário é importante "porque traz a socieda- 
de civil, o governo, o sistema de bibliotecas e 
movimentos sociais para trabalhar junto e dis- 
cutir políticas públicas, a prática leitora e o fo- 
mento às bibliotecas públicas e comunitárias". 

Para a professora Maria Cristina Amorim, 
da Escola Comunitária Soldadinho de Cristo, 
do bairro Bom Jesus, a iniciativa é importante 
para melhorar o trabalho do professor na sala 
de aula. "Aqui, aprendemos novas técnicas 
para aplicarmos na sala de aula", disse. 

O sorteio do Programa Viva Nota, na quar- 
ta-feira (20), com base na extração da Lote- 
ria Federal 04746, distribuiu um total de R$ 
200 mil em prêmios. Os ganhadores dos três 
maiores prêmios moram em Paço do Lumiar 
e São Luís. O primeiro, cujo bilhete eletrônico 
foi 241384923, é do bairro Maiobâo (Paço do 
Lumiar) e foi sorteado com R$ 100 mil, o se- 
gundo, dono do bilhete 724950511, é morador 
da Vila Nazaré (Paço do Lumiar) e ganhou R$ 
20 mil, e o terceiro, bilhete 672877230, mora 
no bairro Boa Vista (São Luis). 

Foram sorteados 10 prêmios de R$ 
1.000,00, 200 prêmios de R$ 100,00 e 2.000 
prêmios de R$ 20.00. A lista dos ganhadores 
está disponível na página principal do progra- 
ma vivanota.sefaz.ma.gov.br 

No site do programa o consumidor deve se- 
lecionar a opção "Acessar Sistema Viva Nota" 
e escolher a opção "Consulta Conta Corrente" 
para saber se foi contemplado e verificar se fo- 
ram creditados em seu favor valores relativos 
à premiação. 

Resgate dos prêmios 
O consumidor que possui valores decor- 

rentes do sorteio poderá resgatar os créditos 
disponíveis, acessando o sistema Viva Nota 
pela internet, clicando na guia "utilizar crédi- 
tos" indicando uma conta para depósito. O 
consumidor deve aguardar o processamen- 
to junto ao banco (até 10 dias úteis). Caso 
o participante não tenha como informar uma 
conta para recebimento, o resgate poderá ser 
feito diretamente no caixa do Banco do Brasil 
e aguardar até 10 dias úteis após a solicitação 
para se dirigir a agência BB de sua preferên- 
cia. 

Os créditos acima de R$ 1.000,00 somente 
poderão ser resgatados através da indicação 
de conta corrente ou poupança. As contas in- 
dicadas deverão ser do titular contemplado e 
não pode pertencer a um terceiro. 

Sob pena de prescrição, os prêmios em 
dinheiro referentes aos sorteios por meio de 
cupons gerados pelo Programa Viva Nota de- 
verão ser solicitados, pelo ganhador ou res- 
ponsável, no prazo de 90 (noventa) dias, con- 
tados a partir do dia da divulgação dos cupons 
premiados, conforme determina o regulamen- 
to do programa. 
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EDITAL DE REGISTRO DE LOTEAMENTO 

Wallace Wariley Gomes Fernandes, Tabelião Substituto do 
Cartório do 7o Oficio Extrajudicial e 2o Zona de Registro de 
Imóveis, desta cidade dc Imperatriz, Estado do Maranhão, na 
forma dalei,etc.:.":;:r.i;::;::::;u::::.":;:r:i.v:r.:::::::::m::::::::;::::;n:: 

FAZ saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que se processa por este Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 18 e seus 
parágrafos da Lei n" 6.766, de. 19/12/1979, o pedido de registro de um loteamento com a denominação de 
"LOTEAMENTO JOÃO PAULO II", conforme Alvará n" 126/2012, processo n0 24.001.1804/2011, 
expedido pela Prefeitura Municipal de Imperatriz, c demais documentação examinada por este oficial, a qual 
foi achada em ordem. Tendo o imóvel as seguintes características: UMA ÁREA DE TERRAS neste 
município, com as seguintes características: medindo de frente 690,4 Im (NORTE), fundos medindo 537,70 
(SUL), lateral direita (LESTE), lateral esquerda 403,00m (OESTE), perfazendo uma área de 248.320,83ml, 
equivalente a 24,83ha, desmembrada de uma área maior denominada Fazendo Canto da Serra, Lote 01, com 
a área de 48,400ha> com os limites e confrontações seguintes: NORTE com Ferrovia Norte Sul; LESTE com 
Raimundo Estáció Motá Marinho, SUL com Antônio Machado Portelo; OESTE com Antônio Machado 
Portela e Raimundo Araújo Menezes, registrada sob matricula n" 14.555. Livro 2-BH. fls. 155. de 
propriedade de ISR CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o 
no73.785.032/0001-13, estabelecida á Alameda Lorena, 106, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho 
D'Agua, São Luís/MA, neste atorepresentada pelo sócio-diretor, o Sr. Antônio Inácio Pinheiro Regadas, 
brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n® 1694, expedida por CRECI/MA, 
inscrito no CPF sob o n" 166.961.663-00, residente e domiciliado à Rua Coronel Paiva, h° 135, Casa 01, 
Tuiú em São Luis/MA. O projeto compreende uma área de 248.320,83m3, a qual será dividida em 20 (vinte) 
quadras subdivididas em 1.000 (hum mil) lotes, com área total do terreno dc 248.320,83m!, sendo 
24.694,eira* de área verde, área institucional 13,569,02 + 1,024,00 +. 12.545.00ml, área comercial 
9.414,55mJ, área de vias e passeios 57.072,63m, c área a lotear 143.570,OOm'. E para que não seja alegada 
ignorância, fez expedir o presente edital, que será publicado na imprensa local por três (03) dias 
consecutivos, podendo dito registro ser impugnado no prazo de quinze (15) dias, contados da data da última 
publicação. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, Cartório do 7° Oficio 
Extrajudicial e 2° Zona de Registro de Imóveis desta cidade, ao primeiro (1°) dia do mês de agosto de 2012. 
Eu(Wa!lace W. G. Fernandes), Tabelião Substituto, digitei e subscrevi. 
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Tabelião Substituto 

/ 

fr-i I • •5 

S| i| Mpl 

ii.M m 

m. i , 

■T: iuir 

~tà 

g 

ii 

1! 

!.*i 

02-02'' 



Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 22 de março de 2013 

ECONOMIA 
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A agricultura familiar faturou R$ 2 bilhões 
com a venda de matéria-prima para a pro- 
dução de biodiesel em 2012, informou na ul- 
tima quarta (20), o coordenador de Biocom- 
bustfveis do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), André Machado, durante a 
Semana de Bioenergia promovida pela Glo- 
bal Energy Parínership (Gbep) - entidade 
ligada a Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO). 

Atualmente, cerca de 104 mil estabele- 
cimentos da agricultura familiar, que envol- 
vem mais de 300 mil pessoas, produzem 
para 41 usinas distribuídas por todo país. 
Segundo Machado, o Selo Combustível So- 
cial tem ajudado os pequenos agricultores. 
Isso porque o selo garante alíquotas redu- 
zidas de PIS/Pasep e Cofins, que variam 
de acordo com a matéria-prima e região de 
aquisição, para quem comprar um percen- 
tual mínimo de matéria-prima dos agricul- 
tores familiares e assegurar capacitação e 
assistência técnica. 

Machado ressalta que a medida per- 
mite acesso dos agricultores familiares ao 
mercado brasileiro. "A Região Sul é a área 
com mais participação da agricultura fami- 
liar, representando 35% de toda capacida- 
de nacional. Em seguida, estão as regiões 
Nordeste e Sudeste, com 30%, seguidas 

Desde 2008, com o lançamento da Po- 
lítica Nacional de Educação Especial, as 
escolas públicas e privadas devem garantir 
o acesso e a permanência de estudantes 
com necessidades especiais e articular o 
ensino regular e a educação especial. Para 
antes da idade escolar de 4 anos, o Minis- 
tério da Educação (MEC), prevê o aten- 
dimento educacional especializado para 
apoiar o desenvolvimento dos alunos, 

No Distrito Federal (DF), existem 18 
centros de ensino que disponibilizam a 
chamada educação precoce, que atende a 
crianças com necessidades especiais des- 
de o nascimento até os 3 anos de idade. 
O programa atende a cerca de duas mil 
crianças em todo o DF. O objetivo é esti- 
mular e acolher esses meninos e meninas 
para que depois sejam incluídos no ensino 
regular. 

No Centro de Ensino Especial 2 de Bra- 
sília, localizado no Plano Piloto, cerca de 
90% das crianças são incluídas após te- 
rem passado pela educação precoce. Para 
as crianças com sfndrome de down, cujo 
dia internacional foi comemorado ontem 
(21), a taxa de inclusão é superior, chegan- 
do quase à totalidade. 

"O programa é um pontapé inicial. Se 
fizermos um bom trabalho, a criança não 
terá problemas para ser incluída", diz a 
responsável pelo programa na escola, pro- 
fessora Beatriz Griesinger. Ela acrescenta: 
"A gente quer que a criança com síndro- 

por Centro-Oeste e Norte, com 15%. As 
culturas mais adquiridas são soja, mamona, 
girassol, dendê e canola", detalha. 

Além da atuação da agricultura fami- 
liar, as divergências sobre produção de 
alimentos e bioenergia foram discutidas du- 
rante o encontro. De acordo com o chefe 
adjunto de Transferência de Tecnologia da 
Embrapa Agroenergia, José Cabral Sousa 
Dias, o estímulo ao plantio de cana-de-açú- 
car para fabricação de etanol fez aumentar 
em 50% a produção do açúcar no período 
de 2000 a 2010. 

"O Brasil é um dos poucos países em 
que esse conflito de alimento versus ener- 
gia não é um problema, dadas às dimen- 
sões que o país tem e a distribuição fundiá- 
ria e populacional", disse. 

Cabral destacou que o etanol também 
pode ser produzido a partir de resíduos, 
como o bagaço da cana-de-açúcar, entre- 
tanto, ainda não é viável economicamente. 
"Há uma etapa que ainda encarece o pro- 
cesso e várias pesquisas já estão sendo fei- 
tas. Para o Brasil, é de grande importância, 
pois sem aumentar a área plantada, pode- 
-se aumentar até 40% a produção do eta- 
nol", explicou. 

Outra forma de bioenergia é o biodiesel 
com sebo bovino. "Historicamente, o sebo 

EDUCAÇÃO 

bovino sempre foi um causador de poluição, 
pois era jogado fora. Atualmente, 15% de 
todo biodiesel feito no Brasil vêm do sebo 
bovino. A bioenergia resolveu o problema 
da poluição e desperdício, aumentando a 
produção do combustível". 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior 
produtor mundial de etanol, atrás apenas 
dos Estados Unidos, e um dos maiores de 
biodiesel. De acordo com a Embrapa Agro- 
energia, estima-se que, entre 1975 e 2011, 
o consumo de etanol tenha evitado o uso 
de aproximadamente 330 bilhões de litros 
de gasolina. O uso do etanol também evitou 
a emissão de mais de 550 milhões de tone- 
ladas de gás carbônico no mesmo período. 
Atualmente, a participação de combustíveis 
renováveis na matriz brasileira de transpor- 
tes chega a cerca de 22%. 

Segundo Cabral, a bioenergia é um ter- 
mo amplo que se refere a qualquer forma 
de energia renovável produzida a partir de 
materiais derivados de fontes biológicas. O 
biodiesel é produzido a partir de óleos ou 
gorduras com várias matérias-primas pos- 
síveis; gorduras animais, óleos vegetais, 
soja, pinhão manso, girassol e óleo de pal- 
ma. Como combustível pode ser utilizado 
em qualquer motor diesel, quando combi- 
nado com diesel mineral. 

me de down tenha espaço, que faça curso 
superior, que seja inserida no mercado de 
trabalho. Essa é nossa luta maior e é o que 
vem acontecendo", diz. 

Beatriz explica que essas crianças pre- 
cisam ser estimuladas, em todos os senti- 
dos. O programa prevê quatro eixos prin- 
cipais: motor, cognitivo, de linguagem e 
socioafetivo. "Essas crianças acabam ten- 
do uma rotina e uma carga de atividades 
maior. Mas isso não é ruim, elas agüentam 
e se adaptam muito bem a isso, incorpo- 
ram essa rotina". A educação precoce ofe- 
rece atendimento de uma hora e meia, em 
turmas com 15 crianças em média. 

O momento é importante também, ex- 
plica Beatriz, para que os pais se aproxi- 
mem dos filhos, "Eles são um excelente 
estímulo para os pequenos. Eles estão na 

fase do apego e têm uma relação muito 
próxima com a mãe. É um momento para 
essa mãe e esse pai compreenderem me- 
lhor a síndrome de down, quais as limita- 
ções e o potencial dos filhos". 

No DF, ainda no hospital, ao receber o 
diagnóstico, os pais recebem orientações. 
A educação precoce está entre elas. Além 
disso, a Caderneta de Saúde "é um impor- 
tante instrumento para que se registre o 
desenvolvimento da criança, além de con- 
ter informações necessárias e cuidados 
que os pais devem ter", orienta a educa- 
dora. 

De acordo com o Censo Escolar, em 
2011 foram matriculados 558,4 mil alunos 
com necessidades educacionais especiais 
em classes comuns no Brasil. Há dez anos 
esse número não chegava a 150 mil. 
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público, no período entre 28 a 31-03-2013 SEMANA SANTA 
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Bem Estar 

AUMENTA EXPECTATIVA DE VIDA 
DE PESSOAS COM SÍNDROME DE 

DOWN 

De acordo com o Ministério da Saú- 
de, o Brasil possui hoje 300 mil pessoas 
com Síndrome de Down. No passado, 
pacientes com a alteração genética vi- 
viam até os 20 anos, em média, sendo 
a cardiopatia uma das principais causas 
da morte precoce, que é uma disfunçâo 
no coração que acomete até 60% dos 
nascidos com Síndrome de Down. No 
Dia Internacional da Síndrome de Down 
(21 de março), novos dados, porém, 
mostram que essa expectativa de vida 
aumentou significativamente. 

A fonoaudióloga Cristina Fonseca Pi- 
res, da Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, conta que 
era comum as crianças ficarem depen- 
dentes de remédios, o que diminuía a ex- 
pectativa de vida? Hoje, a operação para 
corrigir esse problema acontece nos pri- 
meiros anos de vida?, diz. Em virtude do 
avanço dos tratamentos médicos, exis- 
tem hoje casos de indivíduos que ultra- 
passam os 60 anos de idade. 

A Síndrome de Down é uma altera- 
ção genética resultante da presença de 
um cromossomo a mais, o par 21. Por 
isso, também é conhecida como trisso- 
mia 21. A maioria das pessoas com o 
problema apresenta a denominada tris- 
somia 21 simples, o que significa que 
um cromossomo extra está presente em 
todas as células do organismo. Existem 
outros mecanismos que levam à ocor- 
rência da trissomia do cromossomo 21: 
mosaicismo, que ocorre quando a trisso- 
mia está presente somente em algumas 
células, ou por translocaçâo, quando o 
cromossomo 21 está unido a outro cro- 
mossomo. 

Segundo a fonoaudióloga Cristina, 
pessoas com Síndrome de Down de- 
vem ter o acompanhamento de médico 
clinico, endocrinologista, oftalmologis- 
ta, otorrinolaringologista, fonoaudiólogo 
e terapeuta ocupacional. ?0 psicólogo 
também é importante, principalmente, 
para ajudar o paciente na passagem 
para a adolescência e posteriormente 
para a fase adulta?, afirma. A especia- 
lista destaca que, quando um dos mem- 
bros do casal apresenta o problema, há 
50% de chance de a criança nascer com 
a Síndrome. Já se o pai e a mãe tiverem 
a alteração, as probabilidades chegam a 
80%. 

Abandone sete mitos sobre a Síndrome de Down 
Com uma dose a mais de cuidados 

especiais e carinho, quem tem Síndrome 
de Down pode ter uma vida marcada por 
grandes conquistas. Ilka irá se casar em 
dezembro, Leonardo é campeão de na- 
tação e Thíago está divulgando um livro 
em Nova York. Todos apresentam a ter- 
ceira cópia do cromossomo 21, caracte- 
rística da síndrome, mas possuem muita 
autonomia por serem estimulados desde 
pequenos. 

"Quanto mais cedo for iniciado um 
trabalho de estímulo e aprendizagem, 
maior a independência das pessoas com 
Down", afirma o geneticista e pediatra 
Zan Mustacchi, diretor do Centro de Es- 
tudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo 
(CEPEC-SP). Derrube mitos sobre essa 
alteração genética e conheça exemplos 
de superação que confirmam a fala dos 
especialistas. 

Mito 
a criança com Down só pode estu- 

dar em uma escola especial 
O geneticista Zan recomenda exata- 

mente o oposto; a família deve colocar o 
filho em uma escola comum. "Com o in- 
centivo da aceitação dessa criança den- 
tro da sala de aula, tanto ela quanto os 
colegas crescem acostumados às dife- 
renças e derrubam barreiras de precon- 
ceito presentes na sociedade", afirma o 
profissional. 

A psicóloga clínica e psicopedago- 
ga Fabiana Diniz, da Unimed Paulista- 
na, conta que a pessoa com a síndrome 
pode ter um retardo mental que vai do 
leve ao moderado, mas isso não a im- 
pede de se desenvolver cognitivamente. 
"Além da intervenção precoce na apren- 
dizagem, é preciso carinho e estimulo 
por parte da família, terapias e tratamen- 
to medicinal quando necessário, além de 
incentivo à brincadeiras com jogos edu- 
cativos", diz a especialista. 



CORREIO Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 22 de março de 2013 

.12 

RICARDO GOMES PODE SAIR 
imm. 

A 
- 
li 

Cúpula do Vasco se reúne para definir técnico 

Insatisfeito com a forma com a qual Gaúcho foi demitido, Ricardo Gomes pode sair 

Encontro realizado na casa do presi- 
dente cruz-maltino pode resultar na 
contratação do novo comandante. Ri- 

cardo Gomes, insatisfeito, não sabe se con- 
tinua. 

O dia pelos lados do Vasco promete ser 
movimentado e até com alguma definição. 
Uma reunião, que teve começo no início 
desta tarde, na casa do presidente Roberto 
Dinamite, reuniu os diretores René Simões e 
Cristiano Koehler para definir o novo coman- 
dante do time. 

Durante o dia, o nome de Paulo Autuori 
ganhou força. O alto Salário é o principal em- 
pecilho. Para isso, precisaria ser feita algu- 
ma manobra financeira, mas outros nomes, 
como Dorival Júnior, Ney Franco e Cristóvão 

Borges, ainda não estão descartados. 
Pela parte financeira. Cristóvão seria o 

nome mais viável. Mas o próprio não vê com 
bons olhos retornar ao Vasco neste momen- 
to. Além disso, ele não teria a "rodagem" ne- 
cessária que a diretoria busca. 

Outra situação que a diretoria precisará 
contornar nesta quinta-feira é quanto à con- 
tinuidade de Ricardo Gomes. O diretor técni- 
co anda insatisfeito com algumas situações 
internas do clube. A forma com que Gaúcho 
foi demitido pode ter sido o estopim. Seu fu- 
turo na Colina é incerto. 

A chance de Gomes assumir o cargo de 
treinador, no momento, é nula. Ele quer sim 
voltar à beira do gramado, mas somente em 
2014. 

Fifa anuncia que 75% dos ingressos da 

Copa das Confederações foram vendidos 

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira, que 
75% dos ingressos da Copa das Confedera- 
ções, que será disputada este ano, no Brasil, 
já foram vendidos. A terceira fase da comer- 
cialização dos bilhetes vai até o dia 7 de abril. 
Quem tiver interesse, deve acessar o site da 
entidade para fazer a solicitação. 

A partir do dia 15 de abril será realizada a 
"venda de última hora", quando os ingressos 
também terão venda física em Centros de 
Ingressos da Fifa, que serão instalados nas 
cidades-sede do evento. 

Além do anúncio da venda dos bilhetes 
da Copa das Confederações, a entidade 
informou que, em reunião realizada nesta 
quinta-feira, na Suíça, foi definida a data de 
divulgação da empresa vencedora do forne- 
cimento da tecnologia da linha do gol para 
a Copa das Confederações. O anúncio será 
feito no dia 2 de abril. 

A Fifa também confirmou que a data do 
sorteio final da Copa do Mundo 2014 será no 
dia 6 de dezembro, na Costa do Sauípe, na 
Bahia. 

Duas vezes melhor do mundo, Ronaldinho 

completa 33 anos nesta quinta 

Atlético-MG 6 o sexto time na carreira de Ronaldinho 

Ontem, dia 21 de março, um dos maio- 
res ícones da história do futebol brasileiro, 
e mundial, fez aniversário. Esbanjando bom 
futebol, Ronaldinho Gaúcho sopra a sua 33a 

velinha. Ronaldinho começou cedo a fazer 
estragos nas defesas rivais. Em 1997, aos 
17 anos, foi o grande chamariz na campanha 
que rendeu à seleção brasileira sub-17 o tí- 
tulo mundial da categoria, no Egito. Um ano 
depois, subia aos profissionais do Grêmio. 

Em 1999, pintou e bordou na final do 
Campeonato Gaúcho, contra o Inter. Seu 
perseguidor naquele jogo. o já experiente 
Dunga, levou uma série de dribles que até 
hoje estão eternizados em vídeos e na me- 
mória dos tricolores. Graças às grandes exi- 
bições naquele Estadual, Ronaldinho ganhou 
a primeira oportunidade na seleção brasileira 
adulta. 

Na Copa América-1999, mostrou seu car- 
tão de visitas logo na estreia, contra a Ve- 
nezuela, após aplicar urxi lindo chapéu no 
zagueiro Rey e fuzilar na saída do goleiro. O 
Brasil ganhava por 7 x 0, e Ronaldinho fa- 
zia um caminho sem volta para o estrelato. 
De quebra, o craque conquistaria o primei- 
ro de seus três títulos com a camisa verde 
e amarela - faturou ainda a Copa do Mundo, 
em 2002, e a Copa das Confederações, em 

2005. 
Em 2001, após muita insistência, o PSG 

levou o prodígio gremista. Em Paris. Ronal- 
dinho distribuiu dribles, gols, mas ficou de- 
vendo no que diz respeito a títulos. Nas duas 
temporadas em que ficou no clube francês, 
levantou apenas a extinta Intertoto, em 2001. 
Mas o melhor ainda estava por vir. Vivendo 
uma entressafra de troféus, o Barcelona viu 
em Ronaldinho a chance de sair da fila. Em 
2003, o time catalão tirava o craque do PSG 
por 30 milhões de euros. A resposta, no en- 
tanto, não foi tão imediata. 

Na primeira temporada, com um time 
modesto, Ronaldinho brilhou sozinho. Já 
em 2004/2005, coadjuvado por Eto'©, Giuly 
e Deco, desabrochou. Levantou o Campeo- 
nato Espanhol e foi brindado com o prêmio 
de melhor do mundo. Em 2005, novo título 
espanhol e novo troféu de melhor do mun- 
do. Ronaldinho ainda conquistaria a Liga dos 
Campeões em 2006, título que o Barça não 
erguia desde 1992. 

Já no Brasil, atualmente com a camisa 
do Galo, reencontrou a estabilidade, fazendo 
boas partidas no Brasileiro-2012 e na atual 
edição da Libertadores. De bem com a vida, 
é nome forte para jogar a Copa-2014. 
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