
m m 

k k 

Popular 

RS 

100 

EDIÇÃO 583 
ANO III 

IMPERATRIZ-MA 

TELEFONE: 
(99) 3525-4043 

WWW. 
jornalcorreiopopuiar 

IDOSO ACUSADO DE TENTAR M01ESTAR 

/ 

-á:» 

m 

€r 

H 

rnfsssmm-mm 

m 

- PAG. 3 

DUPLA FAZ ARRASTÃO 

EM MOTEL E FOGE EM 

MOTO DE UM CLIENTE 

MARCONI É NOMEADO 

NOVO PRESIDENTE DOS 

LOJISTAS DO CALÇADÃO 

AUDIÊNCIA 

PÚBLICA DISCUTE 

SAÚDE DA MULHER 

COM DEFICIÊNCIA 

W 
te: 

. 

m 



Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 08 março de 2013 

02 

Sy ol/ie/ c/aé )/ 

ism) 

m 

POPULAR 

'epsOi/nenloA c/a 

"A todas as mulheres do Brasil eu desejo 
toda a felicidade do mundo, que elas sejam 
felizes como eu sou. A mulher é um espelho, 
pois sem as mulheres, o que seriam dos ho- 
mens? Por isso, peço também aos homens 
que valorizem sua mulher, e só peço que 
as mulheres sejam abençoadas por Deus 
cada vez mais, e quero parabenizar e dar 
um abraço a todas". 

; "As mulheres imperatrizenses estão de 
parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, 
porque sào mulheres politizadas, conscien- 
tes, pois vemos diariamente mulheres da 
comunidade cobrando melhores condições 
das autoridades e lutando pelos seus direi- 
tos". 

Terezlnha Soares, 
vereadora 

Sara Gama, 
juíza da Vara da Mulher 

: "Eu quero parabenizar todas as mulheres 
de Imperatriz pelo seu dia. Pois nós sabe- 
mos que ser mulher é muito importante, : 
além de tudo, é um orgulho muito grande". 

ü 

: Falar em mulher é falar de amor, compre- 
ensão e carinho. Nós somos por natureza 
protetoras, pois quando criança, aprende- 
mos a cuidar de nossas bonecas e adultas 
cuidamos de nossos filhos. Essa é uma data 
especial e que se repete não só no dia 08, 
mas todos os dias. Pois todos os dias acor- 
damos e continuamos com nosso jeito de 
ser mulher. 

Mlrian Reis, secretária de 
Desenvolvimento Social 

Rosana Barros, 
fotógrafa 

A mulher é muito importante para nossa 
sociedade, pois sem elas não haveria tanto 
desenvolvimento e conquistas como se vê 
na atualidade. A cada dia, elas estão sen- 
do inseridas no mercado de trabalho. Dão 
o melhor de si na sua casa e em todas as 
suas funções. Termino essa minha homena- 
gem à mulher dizendo que sou cadeirante 
com muito orgulho e, acima de tudo, sou 
mulher com princípios e atitudes. Parabéns 
para todas as mulheres pelo nosso dia. 

"É importante para manter a população in- 
formada, com matérias que mostram a reali- 
dade e o dia a dia de Imperatriz. Na Câmara 
de Vereadores, por exemplo, o Correio Po- 
pular tem o papel de mostrar o que aconte-: 
ce na Câmara e até cobrar dos vereadores 
atitudes sobre vários assuntos". 

Dlerlane de Carvalho 
Vasconcelos, assistente social 

Conceição Formiga, secretaria 
de Políticas Pública para Mulher 

COLUNA □□ SANCHES 

8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER) 
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A Semana Imperatrizense da Mulher é lei 
criada pelo ex-vereador Edmilson Sanches, 
em fevereiro de 2009. Conforme a Lei, "é 
comemorada na primeira quinzena do mês de 
março, em período definido anualmente pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher ou 
o órgão que o suceder". 

MULHERES E ESTRELAS 
Há algo de diferente, muito diferente, no 
espírito feminino. As mulheres têm uma 
capacidade de suportação, de resignação e 
resistência que transcende a imaginação e a 
perplexidade do homem. 
As mulheres merecem mais, muito mais: mais 
poder, mais participação, mais reconhecimen- 
to. As mulheres são melhores. 
Tem algo de múltiplo e vário na singeleza da 
mulher, de arrebatador em sua beleza, de 
premonitório em seu olhar, de indecifrável 
no seu ser, de irresistível em sua sedução. 
Talvez porque não haja um homem que, 
no íntimo, não se quede ante esse poder 
invisível, invejável, de que foi dotada, às 
escondidas, a mulher: o poder e a resistência, 
a sedução e o encantamento femininos —• 
ante os quais impérios ruíram e também se 
alevantaram, vidas se ergueram e igualmente 
tombaram, fracos se fortaleceram e heróis se 
acovardaram... 
Sim... Seja à frente de reinados ou nos bas- 
tidores de residências, sentadas em tronos 
como rainhas reais ou em pé em casa como 
rainhas domésticas, as mulheres têm, escon- 
dido ou explicito, um poder diferente, uma 

força indescrita, um segredo indescoberto, 
um mistério não revelado. 
Mulher. Mar pouco navegado. Mata pouco 
desbravada. Alma quase nunca compre- 
endida. Sentimentos quase sempre pouco 
correspondidos. Desejos simples contrafeitos. 
Vontades abissais insatisfeitas. 

Uma mulher não é só um corpo, embora, 
mesmo quando acompanhada, seja muitas 
das vezes uma alma só. Sozinha. Solitária. 

Mulher -- usada e ousada. Mulher-- cifrada 
e indecifrada. Mulher -- que acomoda e inco- 
moda. Mulher -- citação e excitaçâo. 
Se o homem foi feito do barro, as mulheres 
foram esculpidas em pó. Pó de estrelas. 
Por isso brilham. Por isso luzem. Por isso 
ofuscam. Por isso reinam. Por isso voam. 

Ave, Maria! 

Ave, mulher! 

O ANTES E O DEPOIS 
("Metade do mundo é de mulheres; a outra 
metade, de filhos dela") 

Antes 
Antes 
Antes 
Antes 
Antes 
Antes 
Antes 
Antes 
Antes 
Antes 
Antes 

da casa. o projeto, 
do edifício, a maquete. 
do engenheiro, o arquiteto, 
do filme, o roteiro, 
do sonho, o sono. 
do sono, a estória, 
da publicidade, o story. 
da venda, o anúncio, 
da tragédia o prenúncio. 
do sangue, o estampido, 
da ajuda, o alarido. 

Edmilson Sanches 

Antes da bala, o bandido. 
Antes da pintura, o bosquejo. 
Antes do repouso, o bocejo. 
Antes da realidade, o desejo. 
Antes de estar - ser. 
Antes de imprimir -- escrever. 
Antes do papel, a árvore. 
Antes da árvore, a semente. 
Antes da semente, o semear. 
Antes do "B", o "A". 
Antes da fala, o pensamento. 
ntes daquele instante, aquele momento. 
Antes da rubrica, a assinatura. 
Primeiro, o Criador; depois, a criatura. 
Antes, natureza; depois, cultura. 
Antes da caminhada, o caminho. 
Antes do filhote, o ninho. 
Antes das passadas, um passo. 
Antes, penso: depois, faço. 
Primeiro, minério; depois, aço. 
Antes de falar - ouvir. 
Antes de chegar - ir. 
Antes da pele, o sangue. 
Antes do mar. o mangue. 
Antes da obra. o rascunho. 
Antes do templo, o exemplo. 
Antes da escultura, o modelo. 
Antes do desenho, o esboço. 
Antes do velho, o moço. 
Antes do castelo, o fosso. 
Antes de rainha, princesa. 
Antes de reinar, nobreza. 
Antes da lágrima, a dor. 
Antes da entrega, o amor. 
Antes do preço--valor. 
Antes de Cristo, Maria. 
Antes da Paixão, a traição. 
Antes da cruz, a humilhação. 
Antes da morte, o perdão. 
Antes da loucura, a razão. 
Antes do milagre, a oração. 
Antes da oração, a fé. 
Obra feita -- o homem. 
Obra perfeita--mulher. 

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

- LATA-VELHA 
Na última sessão da Câmara Municipal, 
o vereador Aurélio sugeriu que o dono 
da VBL se inscrevesse no quadro LATA- 
-VELHA do programa do Luciano Huck. 
Aurélio considera uma falta de respeito 
da empresa VBL não disponibilizar ôni- 
bus com rampa de acesso para portado- 
res de necessidades especiais. E suge- 
riu ao dono da Viação Branca do Leste 
que participe do programa de Luciano 
Huck, da TV Globo, no quadro LATA- 
-VELHA, para ver se consegue reformar 
seus ônibus. 

- ROYALTIES I 
O presidente da Federação dos Municí- 
pios do Estado do Maranhão (Famem), 
Gil Cutrim (PMDB), comemorou nesta 
quinta-feira (7) a derrubada, pelo Con- 
gresso Nacional, dos vetos da presi- 
dente Dilma Roussef (PT) ao projeto de 
redistribuiçâo igualitária dos royalties do 
petróleo a todos os estados e municípios 
brasileiros. A Medida Provisória com o 
veto estava em vigor desde dezembro 
do ano passado, especificando que a 
nova regra de distribuição valeria ape- 
nas para contratos de concessão licita- 
dos a partir deste ano. Com a votação 
de quarta-feira (6), em sessão conjun- 
ta da Câmara e do Senado, deputados 
federais e senadores garantiram vitória 
aos municipalistas. 

- ROYALTIES II 
Antes da derrubada do veto da presi- 
denta Dilma pelo Congresso Nacional, 
a prefeitura de Imperatriz era agraciada 
com apenas R$ 875.849 mil dos royal- 
ties do petróleo, mas agora a conversa 
é outra: Imperatriz vai receber somente 
este ano R$ 5.394.204 milhões. Mais di- 
nheiro entrando no caixa da prefeitura 
significa mais obras e investimentos. O 
imperatrizense tem que manter o olho 
vivo, pois isso significa também mais di- 
nheiro e obras pra serem vigiadas pelo 
povo. Povo que está sempre alerta não 
é enganado e esperamos que o prefeito 
Madeira saiba como investir todo esse 
dinheiro. Uma boa dica é direcionar boa 
parte dele para a educação das nossas 
crianças e para a saúde de nosso povo. 

- INFRAESTRUTURA 
O Parque Anhanguera e o Parque do 
Buriti têm sofrido há muito tempo com 
as péssimas condições de infraestrutura 
dos bairros. Na época das chuvas, são 
as poças de lama e alagamentos que 
incomodam, no período de estiagem é 
o poeirão e os buracos que dão dor de 
cabeça aos moradores e aos transeun- 
tes do local. Pensando em melhorar 
as condições dos bairros, o vereador 
Carlos Hermes Ferreira esteve reunido 
juntamente com lideranças dos bairros 
Parque Anhanguera e Parque do Buriti 
e com o secretário Municipal de Infraes- 
trutura Roberto Alencar. Na pauta, uma 
série de reivindicações para aquelas co- 
munidades extremamente carentes de 
serviços públicos, sobretudo na infra- 
estrutura. Entre as exigências, a cons- 
trução da alça de acesso à estrada da 
Ponte Dom Afonso Felipe Gregory com 
drenagem e asfaltamento da rua Dom 
Pedro li; a construção de um Posto de 
Saúde; a recuperação da Praça São Mi- 
guel, do Parque Anhanguera; a drena- 
gem e asfaltamento da RUA 03, no Par- 
que do Buriti e a recuperação da Rua 
dos Almirantes. 

- NOVO MILIONÁRIO 
É do Maranhão a aposta vencedora da 
Mega Sena sorteada na última quarta- 
-feira (06). Um apostador de Alto Parna- 
íba, no extremo sul do estado, acertou 
as seis dezenas do concurso nD 1 .'174 e 
vai levar para casa nada menos que R$ 
14.742.572,93. Os números sorteados 
pela Caixa Econômica Federal e que ga- 
rantiram o prêmio ao maranhense - ou 
à aposta maranhense - foram; 01-02 
-03- 11 - 28 - 43. Outras 158 apostas 
ainda acertaram a quina {R$ 15.031,99 
para cada uma); e 11.838 acertaram a 
quadra (R$ 286,61 cada uma), de acor- 
do com a Caixa Econômica Federal. 



►ENCAMINHADO AO CAPS 

Idoso é acusado de tentar molestar adolescente 

Antônio Pinheiro 

O Idoso Otacílio Farias Passos Alves, 
57 anos, acusado de tentar abusar 
sexualmente de uma adolescente de 

16 anos quando a mesma estava na fila do 
Restaurante Popular, próximo ao meio dia, foi 
preso pela Policia Militar e entregue à Delega- 
cia da Mulher. 

A adolescente S.S.A falou que estava na 
fila quando o idoso se aproximou dela e pe- 
gou no cordão com pingente coração que ela 
usava no pescoço. O mesmo teria perguntado 
se naquele coração não cabia ele, em seguida 
teria agarrado-a pelo braço e passado a mão 
em suas partes íntimas. 

Em prantos, a menina contou à mãe o 
ocorrido e esta logo comunicou à polícia os 
fatos. Otacílio foi preso, mas negou ter pego 
nas partes íntimas da adolescente, dizendo 
que apenas conversou com ela. O idoso foi 
colocado na antessala, próximo às celas. No 
início da tarde, os monitores observaram pelo 
sistema de câmeras que Otacílio estava se 
masturbando. Segundo os presos, o idoso te- 
ria dito que não tinha o que fazer mesmo, por 
isso foi se masturbar. 

Na tarde de ontem, o acusado foi apresen- 
tado à delegada Poliana Loiola, que o inter- 
rogou. Ela disse que não iria o autuar em fla- 
grante porque percebeu um distúrbio mental, 
então iria apenas encaminhá-lo para o CAPS. 

Vítima de assalto atropela 

dupla de suspeitos 

W&feJil 

Os suspeitos estão em celas separadas na Regional de Segurança 

Antônio Pinheiro 

A dupla presa pela Força Tática às 21 ho- 
ras de quarta-feira (07) na BR-010, após ser 
atropelada pela vítima, foi autuada em flagran- 
te por assalto. Raulisson Mayke da Conceição, 
20 anos, e Deuzivan Vale Lima encontram-se 
presos em celas separadas na Delegacia Re- 
gional de Segurança. O atropelamento acon- 
teceu na margem direita da BR-010, sentido 
Açailândia. Os dois estavam em uma moto 
Fan, preta, que tinha sido tomada de assalto 
uma hora antes na rua Coronel Manoel Ban- 
deira, entre Benedito Leite e Luís Domingues. 

O assalto aconteceu em um bar, no bair- 
ro Vila Nova. Da vitima, foram levados um 
celular, carteira, porta-cédula e um cordão de 
ouro com 25 gramas, objetos que foram en- 
contrados no momento da prisão. Raulisson 

foi reconhecido pelo proprietário do veículo, 
e Deuzivam, que estava na garupa da moto, 
teve duas fraturas no braço direito e grande 
corte na perna esquerda. 

Depois de feitos os procedimentos médi- 
cos, Deuzivam foi trazido para o Plantão Cen- 
tral, onde juntamente com Raulisson foi autu- 
ado em flagrante por assalto pela delegada 
Virgínia Loiola. Deuzivam Lima teve que ser 
levado de volta para o Socorrão, onde seria 
submetido a uma cirurgia. 

Os dois confessaram que a arma usada no 
assalto teria caído no momento em que eles 
foram arremessados da moto. Muitos policiais 
estiveram no local procurando a arma, mas 
não a encontraram. Mesmo sem a arma, a 
delegada Virgínia fez autuação dos dois, que 
agora ficam esperando a decisão da Justiça. 

mi 

às cidades do MA 

A derrubada dos vetos presidenciais á 
nova Lei dos Royaiíies representará um 
acréscimo de R$ 184.642.792 nas contas 
dos municípios maranhenses apenas neste 
ano, segundo cálculo elaborado pela Con- 
federação Nacional dos Municípios (CNM), 
elaborado com base no Fundo de Partici- 
pação dos Municípios (FPM). Com os cri- 
térios ratificados pelo Congresso Nacional, 
as 217 cidades terão direito a receber em 
2013, um total de R$ R$ 220.434.411. 

O número é um pouco maior que um 
levantamento feito em novembro pela pró- 
pria CNM, antes do veto da presidência. 
Na planilha anterior, R$ 220.196.271 dos 

tributos pagos pela produção de petróleo 
na chamada cama pré-sai caberiam às ci- 
dades maranhenses. 

A capital, São Luís, terá direito a re- 
passes da ordem de R$ 27,760.696. um 
aumento de R$ 23.253.232 em relação ao 
que receberia com as regras que estavam 
em vigência desde 2011. 

São José de Ribamar e Imperatriz re- 
ceberão este ano R$ 5.394.204 pelos cri- 
térios aprovados no Congresso Nacional. 
Logo depois, aparecem Timon e Caxias, 
como maiores beneficiados, com direitos a 
pagamentos de tributos nos valores de R$ 
5.259.839, cada uma. 

■ 

O Idoso não foi autuado por aparentar distúrbio mental 

Dupla faz arrastão em motel 

e foge em moto de um cliente 

Alguns pertences roubados foram recuperados 

Antônio Pinheiro 

Mais uma moto é tomada de assalto em 
motel, esta é a segunda em menos de dois 
meses. J. E. S. teve a moto Titan de cor 
vermelha e placa OIY- 7928- Imperatriz-Ma 
roubada por volta das 4h de segunda-feira 
(04), quando ele estava no interior do Sedu- 
ções Motel, localizado na Avenida Industrial, 
bairro Santa Rita. 

O assalto foi praticado por um casal que 
chegou ao motel por volta das 2h30 e ocu- 
pava o apartamento n0 203. Uma funcioná- 
ria foi dominada pelos dois elementos que 
estavam com uma arma de fogo, tipo garru- 
cha. Os bandidos agrediram-na fisicamente 
e depois pegaram a quantia de R$ 400 que 

estava no caixa do motel e mais um celular 
Samsung. 

Em seguida, os assaltantes dominaram 
outro funcionário do motel levando dele um 
aparelho celular Galaxy III e mais dois capa- 
cetes. Na saída, os mesmos ainda levaram 
um aparelho de som e um decodificador da 
SKY. Na manhã de ontem (07), enquanto 
fazia abordagem, uma viatura da PM apre- 
endeu a moto que estava com uma pessoa 
não habilitada e levaram-na para o pátio da 
CIRETRAN, enquanto que o motoqueiro não 
habilitado foi liberado. 

A Delegacia de Roubos e Furtos locali- 
zou o proprietário da moto, que na tarde de 
ontem foi retirar o veiculo que se encontrava 
apreendido. 

Dois bandidos são baleados durante troca 

de tiros com policiais em Timon 

Com a aproximação da viatura, os bandidos atiraram contra os policiais 

Dois bandidos foram baleados após troca 
de tiros com uma guarnição do Grupo de Ope- 
rações Especiais (GOE) da Polícia Militar, em 
Timon, nesta quinta-feira (07). Durante uma 
ronda na área do Cinturão Verde, a guarnição 
do GOE deu ordem de parada ao condutor 
de uma moto Honda/Fan, cor vermelha, pla- 
ca NXP-4680, que com um companheiro na 
garupa empreendeu fuga dando início a uma 
perseguição pelas ruas de Timon. 

Com a aproximação da viatura, os bandi- 
dos atiraram contra os policiais, que revidaram 

acertando ambos no pé e na mão. Foram pre- 
sos José Antônio Rodrigues da Silva, 18 anos, 
e Marcos Antônio dos Santos, 28 anos. Os 
dois foram socorridos pelos próprios militares 
até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
e depois foram encaminhados ao Hospital de 
Urgência de Teresina (HUT). 

Com a dupla, os policiais apreenderam 
dois revólveres calibre 38, sem numeração, 
com munições serradas em quatro partes. A 
dupla é suspeita da prática de vários assaltos 
em Timon. 
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►COM ACADEMIA AO AR LIVRE 

Revitalização da Beira-Rio será retomada 
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Ponte de concreto será construída 

no Santa Rita 

Serão Investidos R$ 3,5 milhões na reforma 

Welbert Queiroz 

ÍÍA Beira-Rio será reformada", é o que 
anuncia o secretário de Infraestrutura, 
Transportes e Serviços Públicos (SIN- 

FRA) Roberto Vasconcelos Alencar. A obra 
de reforma foi iniciada em 2012 e deve ser 
retomada após fim do período chuvoso. 

"A Reforma da Beira-Rio é proveniente 
de uma emenda de Sebastião Madeira de 
quando ele ainda exercia o cargo de depu- 
tado federal em 2008. Fizemos o primeiro 
projeto e este projeto não ficou adequado à 
Beira-Rio, por isso fizemos uma readequa- 
ção, que foi aprovada pela Caixa Econômi- 
ca", afirma Roberto Alencar. 

O recurso para a obra é proveniente do 
Ministério do Turismo. Com o projeto apro- 
vado, a empresa responsável já está licitada 
para realizar a reforma. "Quando começar o 
período de estiagem, logo após esse perí- 
odo invernoso, a empresa que já está con- 
tratada, com contrato assinado e ordem de 
serviço dada, deve iniciar a reforma comple- 
ta", declarou o secretário. 

Roberto acrescenta que o recurso 

de R$ 3,5 milhões garantirá a recupera- 
ção de um dos principais cartões postais 
de Imperatriz. "A obra será feita por toda a 
extensão da Beira-Rio, serão reformados o 
pavimento, as calçadas, as quadras e o gra- 
mado". 

Academia ao ar livre 
A novidade para a reforma é a criação de 

uma academia pública para que as pessoas 
possam praticar exercícios físicos. "A cria- 
ção da academia será uma novidade, muitas 
pessoas utilizarão a Beira-Rio como opção 
de lazer, e este é mais um atrativo de lazer 
e saúde para o público", disse o secretário. 

Roberto Alencar ainda antecipou que 
nenhuma atividade será paralisada durante 
o período de obras. "Nós vamos tentar ao 
máximo não paralisar nenhuma atividade 
dos cofnerciantes, sabemos que as pessoas 
vivem do seu comércio e ali é uma área de 
entretenimento. Vamos tentar trabalhar em 
conjunto, de forma que ninguém fique pre- 
judicado. Talvez precisemos fazer algumas 
movimentações nas mesas, mas sem para- 
lisar a Beira-Rio", finaliza Roberto Alencar. 

Audiência pública discute saúde 

da mulher com deficiência 

Hyana Reis 

Saúde, políticas e acessibilidade para a 
mulher com deficiência foram pautas de au- 
diência pública realizada na sessão desta 
quinta-feira (07), na Câmara de Vereadores, 
uma iniciativa do Fórum Regional das Entida- 
des de Pessoa com Deficiência e Patologia 
de Imperatriz. A reunião contou, também, 
com a presença da Defensoria Pública e da 
Secretaria de Desenvolvimento Social. 

A sessão, realizada em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher, foi presidida 
pela vereadora Caetana. Ela elogiou a inicia- 
tiva do Fórum de Pessoas com Deficiência 
e afirmou que é preciso debater mais sobre 
o assunto: "A audiência é muito interessante 
para a comunidade, principalmente para mu- 
lheres com deficiência que precisam de mais 
atenção do poder público". 

A falta de rampas e de estrutura para ca- 
deirantes foi um dos maiores problemas co- 
locados em pauta durante a audiência. Nivea 
Andrade, defensora pública, acredita que Im- 
peratriz precisa fazer muitas adequações: "é 
muito importante essa discussão, pois envol- 
ve um problema enfrentado por Imperatriz, 
que é a questão de acessibilidade, e como 
estamos no mês de março, que é o mês da 
mulher, essa audiência é especialmente para 
essas mulheres com deficiência". 

Ela lista vários problemas de acessibili- 
dade da cidade: "Existe muita desorganiza- 
ção em respeito à acessibilidade, pois as 
calçadas não têm um padrão, até mesmo 
as pessoas sem deficiência têm dificuldade 
de acessibilidade. Os cadeirantes, em geral, 
precisam andar no meio da rua". A defenso- 
ra comenta que é preciso mais consciência, 
"precisamos fazer essa discussão para sen- 
sibilizar não só as autoridades, mas a socie- 
dade em geral". 

Nivea Andrade ainda chamou atenção 
para a falta de tratamentos de saúde para 
mulheres com deficiência. "O município não 
oferece todos os tratamentos, como radiote- 

rapia para mulheres com câncer, por exem- 
plo. É preciso aprovar projeto de lei que pos- 
sibilite o acesso à saúde e a luta também é 
para efetivar esses projetos". 

A falta de auxilio à saúde é um problema 
que Severina da Conceição Leandro, defi- 
ciente mental, enfrenta. Ela compareceu à 
audiência para cobrar melhores condições e 
apoio aos deficientes. "Eu não recebo ajuda 
de ninguém, nenhum benefício, eu só como 
porque saio pedindo cestas básicas, preciso 
comprar meu remédio controlado, por isso 
vim aqui hoje para saber o que eles vão fazer 
para nos ajudar". 

O público presente cobrou mais projetos 
e ações por parte da prefeitura, que estava 
representada pela secretária de Desenvolvi- 
mento Social, Mirian Reis. Ela se pronunciou 
afirmando que a gestão tem feito sua parte: 
"A Secretaria de Desenvolvimento Social 
atende mais de 5.000 pessoas com deficiên- 
cia. Somente no ano de 2013, já atendemos 
127 e temos uma casa para pessoas com de- 
ficiência, então a prefeitura está preparada 
para atender este público". 

Mas a secretária ressalta que é preciso 
mais atenção às mulheres com deficiência. 
"Essa audiência coloca em evidência essa 
chaga da nossa sociedade, que são as di- 
ficuldades que as mulheres com deficiência 
têm. É importante que a sociedade conhe- 
çam que essas mulheres existem e que fa- 
çam alguma coisa para que elas vivam com 
mais dignidade". 

VIOLÊNCIA- A violência contra as mu- 
lheres também foi debatida durante a ses- 
são. A juíza da Vara da Mulher, Sara Gama, 
se pronunciou dizendo que além da lei, é pre- 
ciso fiscalização e denúncia. "É importante 
que a sociedade entenda que existe uma lei 
que protege a mulher, que é a lei Maria da 
Penha, que inclusive será usada como o mo- 
delo de lei para outros países, mas a lei está 
só no papel, se ela não for bem manipulada, 
exercitada e cobrada, não funciona". 

O esgoto a céu aberto Incomoda há mais de 30 anos 
O prefeito de Imperatriz, Sebastião Ma- 

deira, anunciou a construção de mais uma 
ponte de concreto armado em Imperatriz. A 
nova ponte será erguida na rua Rio Grande 
do Norte, entre as ruas Raimundo de Moraes 
e Padre Cícero, no trecho cortado pelo riacho 
Capivara, e beneficiará a comunidade da re- 
gião do Grande Santa Rita. 

Acompanhado do deputado estadual Leo 
Cunha, do assessor de Comunicação da Pre- 
feitura, Élson Araújo e do Secretário Munici- 
pal de Trânsito, Cabo J. Ribamar, em visita 
ao local no final de semana, Madeira infor- 
mou à costureira Maria de Jesus, que reside 
ao lado do riacho, que a obra será iniciada 
em breve. "Os moradores dessa rua espera- 
ram dezenas de anos por uma galeria e ago- 
ra vamos construir uma ponte de concreto e 
ainda asfaltar todo o trecho dessa rua". 

Na ocasião, o prefeito lembrou ainda das 
inúmeras pontes já entregues por sua admi- 
nistração, como a ponte da Coronel Manoel 
Bandeira, no Centro, da Godofredo Viana, no 
Bacuri, e da rua Carajás II, no Jardim São 
Luís. "Vale lembrar que a Secretaria de In- 
fraestrutura está trabalhando na construção 
ponte da Floriano Peixoto, sobre o Riacho 
Santa Tereza, no trecho que foi cortado pela 
chuva de dezembro". 

Outro benefício que será entregue em 
breve à comunidade daquela região é a dre- 
nagem da Grota José de Alencar, na Feira 
do Bom Sucesso. Como observou o prefeito, 
essa obra porá fim ao sofrimento de milhares 
de pessoas que conviviam com o esgoto a 
céu aberto há mais de 30 anos. 

Sobre a drenagem, Madeira explica que 
no desvio da grota são utilizadas cerca de 
1.300 manilhas de um metro e meio de di- 
âmetro cada. "São mais de 400 metros de 
drenagem profunda e em seguida iremos as- 
faltar a rua. Aqui estão sendo investidos dois 
milhões de reais, fruto do convênio do Gover- 
no do Estado. Seja com recursos provenien- 
tes de convênios ou com recursos próprios 
do município, estamos mudando a cara de 
Imperatriz", garantiu. 

Governadora parabeniza 

mulheres do Maranhão 

Durante visita à cidade de Timon na 
tarde de ontem, quinta-feira (07), Roseana 
Sarney parabenizou todas as mulheres do 
estado pelo dia internacional da mulher, co- 
memorado neste dia 08 de março. 

A Governadora disse que as mulheres do 
Maranhão são mulheres de garra que sem- 
pre lutaram pelos seus objetivos. Roseana 
lembrou, ainda, que os números de violên- 
cia contra a mulher continuam altos, não só 
no estado, mas em todo o Brasil. "Essa situ- 
ação não pode continuar, é muito importan- 
te que a mulher denuncie essas agressões, 
só assim os culpados poderão ser punidos", 
disse Roseana à reportagem. 

Roseana está na Região dos Cocais 
desde ontem (07), onde participa de inaugu- 
rações de obras, vistoria e início de serviços 
nas áreas de saúde, infraestrutura, seguran- 

ça, educação profissionalizante e habitação 
nas cidades de Codó, São João do Sóter, 
Timon e Caxias. 

Em Timon a governadora estava acom- 
panhada do secretário da Casa Civil, Luís 
Fernando Silva, a secretária de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ro- 
sane Guerra e o deputado estadual Ale- 
xandre Almenida (PSD), onde lançaram o 
Programa de Estágio Viva Meu Primeiro 
Emprego. 

A governadora Roseana Sarney e o se- 
cretário da Casa Civil, Luís Fernando Silva 
fizeram questão de participar da aula inau- 
gural do evento que tem como objetivo mo- 
bilizar o empresariado e estudantes locais 
para participar do programa e firmar parce- 
rias que viabilizem o desenvolvimento tec- 
nológico da região. 

120 abrigos aos usuários de ônibus serão 

implantados em Imperatriz 

O processo de licitações já foi Iniciado 

A Prefeitura de Imperatriz, por meio da 
Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAN), 
pretende implantar ainda no primeiro semes- 
tre desse ano, 120 novos abrigos em diver- 
sos pontos da cidade. A informação é do 
secretário de Trânsito, José Ribamar Alves 
Soares. 

De acordo com o secretário, essa é mais 
uma das ações desenvolvidas pela gestão 

municipal para garantir a melhoria na quali- 
dade do serviço de transporte público de pas- 
sageiros no município. "Assim como estamos 
tomando as medidas cabíveis para solucio- 
nar o problema dos atrasos e o cumprimento 
dos itinerários pelas empresas prestadoras 
do serviço, também é uma das determina- 
ções do prefeito Sebastião Madeira ampliar a 
oferta de paradas de ônibus em boas condi- 
ções de funcionamento, proporcionando um 
mínimo de conforto à comunidade". 

Segundo J. Ribamar, o processo de lici- 
tação para contratação de empresas presta- 
doras de serviços já foi iniciado. "O processo 
acontecerá no prazo máximo de 90 dias", 
explica. 

SINALIZAÇÃO- Além da ampliação dos 
abrigos em paradas de ônibus, J. Ribamar 
afirma que a secretaria vai intensificar a sina- 
lização em todos os bairros. Segundo ele, 30 
novos conjuntos semafóricos serão instala- 
dos em pontos estratégicos da cidade, como 
foi o caso da rua Leôncio Pires Dourado e da 
Avenida Bernardo Sayão que já foi beneficia- 
da. "Vamos reforçar a pintura da sinalização 
horizontal onde houve desgaste por conta do 
período chuvoso". 
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►COM NOVO CONCEITO 
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Armazém Paraíba inaugura loja no centro 

Welbert Queiroz 

Contagem regressiva para a inaugura- 
ção da nova loja do Armazém Paraíba. 
Ela deve beneficiar a população impe- 

ratrizense, além de gerar mais empregos para 
o município. O lançamento apresenta novida- 
des e promoções para os clientes e, durante 
a inauguração, serão realizadas diversas pro- 
moções. 

As portas da loja serão abertas às 9h de 
hoje e a população poderá aproveitar várias 
ofertas especiais feitas exclusivamente para a 
festa de inauguração. Desde a semana pas- 
sada, o Armazém Paraíba vem distribuindo 
por toda a cidade cupons que deverão ser co- 
locados em uma urna no dia da inauguração. 
Os cupons sorteados presentearão os clien- 
tes com itens da loja. 

O público ainda contará com promoções 
relâmpagos no decorrer da inauguração. Du- 
rante a tarde, o Armazém também disponibili- 
zará música ao vivo para a clientela. 

A loja apresenta um novo conceito de Para- 
íba ao público, uma loja moderna, climatizada, 
que oferece a todos os clientes uma completa 
opção de roupas, calçados, móveis, eletrodo- 

mésticos e variedades em geral. A nova loja 
do Armazém Paraíba está localizada na Praça 
de Fátima (Calçadão), em Imperatriz. 

DEMAIS PROGRAMAÇÕES 
O "Paraíba Fashion", realizado nesta sex- 

ta-feira (1o), aconteceu como parte da progra- 
mação de inauguração que ocorrerá durante 
os próximos meses. Foram aproximadamen- 
te 1.400 espectadores que compareceram 
ao desfile que apresentou diversas marcas e 
opções de vestuário, esporte e lazer para a 
população. 

Um grande passeio ciclístico também foi 
realizado no último sábado (2), em Impera- 
triz (MA). Mais de mil pessoas participaram 
do evento, entre crianças, jovens e adultos, 
cheios de energia. 

O Dia da Mulher, 8 de março, também terá 
programação especial. Nesta data, as clientes 
poderão fazer curso de culinária, além de con- 
correr a prêmios especiais. A Esquadrilha da 
Fumaça também faz apresentação especial 
em Imperatriz por meio do Paraíba, no dia 30 
de março. Por fim, será realizado um sorteio 
de um carro no dia 11 de maio para todos que 
comprarem nas lojas Paraíba. 

Hyana Reis 

Se uma ligação for interrompida por qual- 
quer motivo, a nova chamada não pode ser 
cobrada, de acordo com determinação da 
Anatel (Agência Nacional de Telecomunica- 
ções), que passou a valer na última quinta- 
-feira (28). A medida é válida para qualquer 
ligação feita por telefone fixo ou móvel. 

A nova regra diz que caso a ligação seja 
interrompida, a pessoa tem dois minutos para 
efetuar uma nova chamada sem cobrança, 
pois a nova ligação será considerada uma 
continuação da anterior, mas, em Imperatriz, 
há quem denuncie que até agora esta me- 
dida não foi adotada pelas operadoras. "É 
costume cair a ligação enquanto estou no 
celular, mas sempre paguei quando tive que 
fazer uma nova. Essa lei não chegou aqui e 
posso afirmar, porque freqüentemente con- 
sulto o meu saldo", afirma Luciana Oliveira. 

Já Roberto Nogueira acredita que esta 
medida, apesar de boa, não resolve os pro- 
blemas da telefonia móvel. "É uma boa idéia 
e tudo, mas difícil mesmo é conseguir fazer 
a primeira ligação, porque em Imperatriz e 
acredito que em todo o país, não importa 
qual operadora você escolhe, constante- 
mente estão sem sinal", reclama. 

Adepta de uma operadora que oferece 

um plano de ligações "infinitas", ou seja, o 
preço da ligação é único, independente da 
quantidade de minutos, Juliana Alves con- 
sidera a medida "perfeita, pois não adianta 
você pagar um valor único por chamada se 
você precisa ficar ligando toda hora e gas- 
tando mais ainda. Sei que esta operadora 
foi acusada até de derrubar as ligações de 
propósito para ganhar mais". 

Ela espera que com a medida esse pro- 
blema seja resolvido, "é capaz até de não ter 
mais problema com falta de sinal e ligações 
que caem misteriosamente. O consumidor é 
quem mais ganha, só espero que as opera- 
doras cumpram, pois uma lei no papel não 
vale de nada", ressalta. 

LEI 
A nova regra foi aprovada pela Anatel 

ainda em novembro do ano passado, e o pra- 
zo final para as operadoras se adequarem 
era até o início deste mês. A agência orienta 
ao consumidor que fique mais atento aos de- 
talhes das contas telefônicas para verificar 
se as ligações sucessivas não serão cobra- 
das pelas operadoras. Para isso, o usuário 
deve pedir à empresa a conta detalhada e 
verificar se existem chamadas para o mes- 
mo número feito em um intervalo menor que 
dois minutos.' 

mmms. 
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Interior da nova loja do Armazém Paraíba 

Ligações interrompidas não podem 

ser cobradas, diz nova lei 

ÂrtBack comemora lano 

com novo espetáculo 

Welbert Queiroz 

Aplausos! A Companhia de Teatro Art 
Back comemora, hoje (06), um ano de cria- 
ção. Foram mais de cinco peças teatrais que 
levaram bom humor e arrancaram risos da po- 
pulação desde a fundação. Para comemorar, 
nada melhor que anunciar o novo espetáculo 
que estará em cartaz a partir do dia 16 deste 
mês. 

"Estamos completando um ano de histó- 
ria com um coquetel de lançamento no dia 16 
de março de 2012. Pensando nisso, fizemos 
um grande espetáculo: 'Isaura, a escrava ma- 
ranhense', que será apresentado do dia 15 à 
17 de março em duas sessões", conta Ricardo 
Freitas, diretor financeiro da companhia. 

A iniciativa surgiu a partir de aspirações de 
três integrantes da companhia de teatro Re- 
pes, Dayllson Honorato, Maciel Max e Ricardo 
Freitas, que queriam montar uma companhia 
própria, é o que diz Ricardo. "A iniciativa sur- 
giu a partir de um projeto, participávamos da 
companhia de teatro Repes e queríamos mon- 
tar uma companhia nossa mesmo. Fizemos o 
projeto, buscamos apoio e montamos a com- 
panhia". 

A estreia oficial da Cia. ocorreu no Teatro 
ferreira Gullar com a peça "Alice no Maranhão 
das Maravilhas". A partir daí, surgiram diver- 

sos espetáculos, como "O fim do mundo" e 
"Derrepente Maranhense", que animaram a 
platéia imperatrizense. 

A Art Back fará uma confraternização in- 
terna, hoje, e uma para o público em outra 
data. Ricardo, que escreveu o novo espetá- 
culo. anuncia uma prévia do que a população 
verá no palco do Ferreira Gullar. "A história é 
baseada numa escrava de Açailándia que foi 
pega e criada por uma baronesa e por um co- 
ronel. Quando a escrava tiver mais jovem, o 
filho da baronesa, Alôncio, que foi criado jun- 
to com ela e foi resolver problemas em outra 
cidade, retorna e, a partir daí, se desenrola a 
trama". Ele ainda completa, "nosso espetáculo 
é livre, com censura de apenas 12 anos, sem 
palavrões, é um espetáculo de humor". 

"ABRE ASPAS" 

Maciel Max, que vai interpretar "Catita", 
conta com exclusividade o que seu persona- 
gem vai aprontar na apresentação. "Catita é 
um personagem, amigo de Isaura, e um ver- 
dadeiro 'XQ', fofoqueiro. Ele é um 'leva e trás' 
que conta tudo que acontece na senzala para 
a casa grande e vice-versa". Max aproveita o 
espaço para convidar o público a comparecer 
ao teatro, "venham comemorar com a gente 
um ano de sucesso". 

RUI i- 

Paraíba 

"Cheguei aqui em 1998" 

Quando o "Aqui Imperatriz" chegou à barraca de Jailson 
Bezerra da Costa, o Paraíba, ele cortava uma cana que mais 
tarde levaria à máquina de onde é extraído o líquido, o famoso 
caldo de cana. 

A atividade de vendedor de lanches, especialmente caldo 
de cana, ele exerce há seis anos. É a segunda atividade com 
a qual garante o sustento da família desde que se mudou de 
São Bento, na Paraíba, para a segunda maior cidade do Ma- 
ranhão. 

Da terra natal, Paraíba trouxe a profissão de vendedor cre- 
diário, aquele que vai de porta em porta oferecendo uma va- 
riedade de produtos, geralmente com prazos esticados para o 
pagamento. Na Paraíba, o forte era a venda de redes, apenas 
redes. Em Imperatriz, ele optou pela comercialização de col- 
cha para cama, lençóis, panelas e outros produtos. 

Durante seis anos ele passou dias empenhados nas via- 
gens que fazia sobre duas rodas, na motocicleta que utilizava 
para percorrer os vários quilômetros que separam os municí- 
pios de Cidelândia e São Pedro da Água Branca, ambos no 

Maranhão. "De ser perigoso, era, mas era preciso traba- 
lhar". 

E assim, Paraíba conseguia vender praticamente tudo o 
que levava, mas com a estratégia de oferecer prazos longos 
para o pagamento. "Assim, as pessoas compravam mes- 
mo, mas compravam muito fiado". 

Mais tarde, pensou que vender lanches em Imperatriz po- 
deria trazer algumas vantagens. Comprou uma máquina de 
moer cana, um carrinho onde transporta todo o material e mão 
à obra. Mas necessitou, pelo menos durante alguns meses, 
continuar com as viagens para outras cidades, no papel de 
vendedor de crediário. "Só depois de dois anos é que as 
vendas começaram a ficar boas por aqui". 

Aos 43 anos, Paraíba se dedica totalmente ao lanche. Sai 
para comprar a cana em um bairro localizado às margens do 
Rio Tocantins e acorda por volta de 4h da manhã para com- 
prar os salgados no bairro Nova Imperatriz. Recebe ajuda da 
esposa, tanto no lanche, localizado na rua Luís Domingues, 
próximo à Sergipe, quanto em casa, na preparação do mate- 

swco 

riai de apoio que leva para a rua. 
Tem duas filhas e com a venda de caldo de cana, salga- 

dos, sucos e bolos, Paraíba conseguiu comprar um terreno 
e trabalha para construir a casa. É o resultado do esforço de 
mais um pai de família em Imperatriz. 
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►SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO 

Secíd mobiliza municípios para Conferência 

A Secretaria de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano (Secid), em 
parceria com o Conselho Nacional das 

Cidades, realizou nesta segunda-feira (4), o 
Seminário de Mobilização para a 5a Conferên- 
cia Nacional das Cidades. O evento, realizado 
no auditório do Palácio Henrique de La Roque, 
foi aberto pelo secretário Hildo Rocha (Cida- 
des e Desenvolvimento Urbano e de Assunto 
Políticos) e contou com a presença do secre- 
tário Chefe da Casa Civil, João Abreu, repre- 
sentando a governadora Roseana Sarney e o 
presidente da Assembléia Legislativa, deputado 
Arnaldo Melo. 

"Trago o apelo da governadora Roseana 
Sarney para que todos os prefeitos mobilizem 
seus municípios para que discutam e definam 
as necessidades de suas cidades", declarou 
João Abreu. Ele frisou que somente com o apoio 
da comunidade será possível definir quais as 
principais prioridades, as reais carências para 
melhorar a qualidade de vida da população. 
"Esperamos um documento consistente para 
ser apresentado durante a Conferência Esta- 
dual, o qual deve subsidiar o documento que 
será encaminhado à Conferência Nacional", 
destacou. 

O evento tem o apoio do Ministério das Ci- 
dades e contou com a participação de prefeitos, 
vice-prefeitos, secretários municipais, vereado- 
res, representantes de sindicatos, organizações 
da sociedade civil, conselheiros entre outros. 

O objetivo da mobilização é discutir inicia- 
tivas que irão subsidiar os Seminários Munici- 
pais, que vão ser realizados entre os meses de 
março e maio. Nesse período, os representan- 
tes municipais irão definir as demandas do Ma- 
ranhão que serão apresentadas na 5a Confe- 
rência Estadual das Cidades, nos dias 22, 23 e 
24 de agosto, no Centro de Convenções Pedro 
Neiva de Santana, em São Luís. 

"Temos que discutir o desenvolvimento ur- 
bano, questões municipais como habitação, sa- 
neamento básico, mobilidade, entre outros, que 
devem ser encaminhados para as discussões 

na Conferência Estadual", declarou o secretário 
Hildo Rocha. Ele disse que somente com a par- 
ticipação do povo será possível decidir quais as 
reais necessidades das cidades. 

"É um evento importante, pois une Muni- 
cípios, Estado e União em busca de soluções 
para as nossas cidades", declarou o prefeito 
de Buriti Bravo, Cid Costa. Ele ressaltou que 
entre os diversos problemas enfrentados pela 
sua administração, habitação é um dos maiores 
desafios. "Temos 23 mil habitantes e um gran- 
de déficit habitacional que deve ser combatido", 
assinalou. 

Entre os objetivos das conferências estão 
a proposta de interlocução entre autoridades 
e gestores públicos do Estado com os diver- 
sos segmentos da sociedade, sobre assuntos 
relacionados à Política Estadual de Desenvol- 
vimento Urbano; sensibilizar e mobilizar a so- 
ciedade maranhense para o estabelecimento 
de agendas, metas e planos de ação para en- 
frentar os problemas existentes nos municípios 
maranhenses, referentes às prerrogativas do 
Conselho Estadual das Cidades. 

"As cidades apresentam graves problemas, 
como déficit habitacional, mobilidade urbana, 
entre outros, e ainda não são sustentáveis", 
declarou o representante do Ministério das 
Cidades, Leonardo Almeida. Segundo ele, as 
conferências são abertas aos moradores das 
cidades, que são os atores que devem ser ou- 
vidos para dizer o que precisa mudar. "As ci- 
dades têm grandes problemas que devem ser 
atacados com propostas que vão sair das con- 
ferências", explicou. 

A 5a Conferência Nacional das Cidades, 
marcada para o mês de novembro em Brasí- 
lia, será composta de mesas redondas, painéis, 
grupos de debates e plenária. Na oportunidade, 
serão discutidos temas referentes ao sanea- 
mento ambiental, política habitacional e desen- 
volvimento urbano, mobilidade, acessibilidade 
e transporte público, entre outros. O encontro 
terá como temática: "Quem muda a cidade so- 
mos nós: Reforma Urbana já!". 

CAMERAS DE SEGURANÇA 

Aimportância do sistema de câmeras de segurança, ou circuito fechado 
de TV (CFTV) , instalados em pontos estratégicos é fundamental para 
indústrias, empresas, residências e condomínios, sendo um dos equipamentos 
eletrônicos de segurança mais utilizados na proteção. Esses equipamentos 
permitem que se tenha a visão de locais isolados ou que estejam fora do alcance do 
Porteiro ou mesmo do corpo de Segurança, e tem como uma de suas vantagens, 
principais o seu custo x benefício. 

Através da implantação do sistema de câmeras. as pessoas podem prevenir e até inibir 
atos de vandalismo ou qualquer outro delito que possa ocorrer no lado interior ou exterior das edificações. Através das 
câmeras, se tem uma visão global do patrimônio, visto que elas estão alerta 24 horas por dia.7 dias na semana e em tempo 
real. Sendo, este, considerado, 'vigia eletrônico" que fica sempre atento e de "olho" no que acontece. 

O sistema deve ser completo, ou seja, todas suas câmeras devem possuir gravação, serem monitoradas e estarem 
em pleno funcionamento, para que quando necessitem das imagens, estas possam ser utilizadas. 0 registro e a visualização 
dos pontos estratégicos ampliam sobremaneira a segurança de uma propriedade, permite reconhecimentos e registra fatos e 
atos de como e quando ocorreram. Podendo ser usado como prova criminal. 

* 
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Para ter um bom sistema de segurança através de câmeras, é necessário um analise de todo o local por técnicos 
especializados, Com avaliação dos pontos vulneráveis e dentro "dessas características, os profissionais realizaram a 
instalação do sistema de monitoramento. O circuito de CFTV TV Digital permite melhorias na segurança do ambiente. A 
visualização das imagens captadas pelas câmeras. podem ser feitas no local ou remotamente através da internet. Conta 
ainda, com a facilidade do seu funcionamento, qualquer pessoa ou funcionário treinado poderá monitorar um grande número 
de câmeras. 

COM SEGURANÇA NÁO SE BRINCA! 

dxctu&fyamerrt® 

Alartnes Monitorado 24h Portóos Automáticos - Corca Elétrica 
Oculto Fechado do TV • Câmeras • Interfone e Fechadura Eletrônica 

(99) 3525-7215 / 8154-3237 / 9157-0544 

www. centra/a/arme. com. br / centra\atarme@hotmail. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhão 

Márlon Reis percorre países falando da 

reforma política de iniciativa popular 

Durante este mês de março, o juiz eleito- 
ral Márlon Reis, representando o Movimento 
de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), 
acompanhado da esposa e também juíza. 
Ana Lucrécia Reis, percorrerá países da 
Ásia, África e Europa a convite de parla- 
mentares e entidades da sociedade civil 
organizada. Ambos estão usando as férias 
para fazer face aos compromissos sem atra- 
palhar os trabalhos nas comarcas em que 
atuam. 

Durante a passagem pela Malásia, Tu- 
nísia e Alemanha, serão apresentados os 
principais pontos da proposta de reforma 
política brasileira de iniciativa popular e das 
leis 9840/99 (combate à compra de votos e 
uso da máquina administrativa) ç Lei Com- 
plementar 135/10 (Lei da Ficha Limpa). 

A primeira parada será em Kuala Lum- 
pur, capital da Malásia, onde Márlon apre- 
sentará painel na Conferência Internacional 
sobre Eleições Gerais (International Confe- 
rence on Malaysia 13th General Elections), 
no Parlamento Federal daquele pais, duran- 
te os dias 4 e 5 de março. 

A Conferência é uma iniciativa de par- 
tidos de oposição ao governo e vai reunir 
diversos especialistas em democracia, a fim 
de auxiliar a Comissão Anti-Corrupção da 
Malásia a garantir eleições transparentes e 
livres no país, bem como promover reformas 
eleitorais. 

Márlon será painelista na sessão de 
número 6, que tem como tema; "Dinheiro 
na Política e Combate á Corrupção Eleito- 
ral à Luz das Eleições da Malásia", da qual 
também fazem parte o membro do Senado 
malaio, YB Syed Shahir Syed Mohamud, o 

Comissário-chefe da Comissão Anti-Cor- 
rupção da Malásia, Sri Dato 'Abu Kassim 
Mohamed e o professor Dr. Andrew Aeria, 
da Universidade Malaysia Sarawak. 

A intenção é que a Conferência tenha um 
clima de observatório internacional, onde 
especialistas apresentem iniciativas que te- 
nham obtido sucesso em seus países, como 
a Lei 9840 e a Lei da Ficha Limpa. "Espe- 
ro contribuir com a experiência adquirida 
na luta por eleições limpas no Brasil para 
o fortalecimento do debate aberto na Malá- 
sia acerca desse importante tema", explica 
o juiz. 

Márlon também apresentará o momento 
vivido no Brasil, onde as iniciativas popula- 
res têm tido papel fundamental no combate 
à corrupção. Assim como aconteceu com a 
vitoriosa campanha da Lei da Ficha Limpa, 
agora o MCCE está iniciando a coleta de 
propostas para elaborar um anteprojeto da 
reforma política de iniciativa popular, para o 
que já tem a adesão de mais de 35 entida- 
des. 

Além da Malásia, o juiz eleitoral foi con- 
vidado para discutir a participação da socie- 
dade em mudanças no legislativo eleitoral 
durante o "Fórum Mundial dos Parlamen- 
tares" e "Fórum Social Mundial", que acon- 
tecem na Tunísia. Na oportunidade, estará 
acompanhado também pelo advogado Lu- 
ciano Santos, integrante do MCCE de São 
Paulo. 

Em seguida, Márlon Reis partirá para 
Berlim, capital da Alemanha, onde vai se 
reunir com líderes de entidades da socie- 
dade civil em companhia do representante 
internacional do MCCE, Jan Molhes. 
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MEDITAÇÃO "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." (2 Pedro 5:6.7) 

PARAÍBA FASHION SHOW 

Uma noite glamourosa. Assim foi o Paraíba Fashion, que aconteceu no Centro de Convenções, local que ganhou uma decoração impecável com mega passarela, stands e lounges. O evento contou com um belíssimo 
desfile em que estiveram presentes a apresentadora e consultora de bem-estar, Solange Frazão, que há 5 anos assina a marca Houston, a modelo e atriz Suyanc Moreira c o ator e modelo Paulo Zulu, que estrela 
a marca da Onix, alem das performances dos modelos imperatrizenses c piauienses que desfilaram mais de 29 marcas de calçados, roupas c acessários, nacionais c internacionais, além de marcas esportivas, 
femininas, masculinas c infantis. A passarela foi abrilhantada, ainda, pelo show da cantora Nicky Valentinc, considerada uma das melhores vozes da housc music nacional. O show de "Pole e chair dance" abriu o 
desfile de moda íntima da marca Feminize. Confira flashes! 
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ANIVERSÁRIO 
Registro do evento em comemoração ao aniversário dos irmãos Júlia e Julian, na foto, ladeados pelos 
pais Julimar Alves Vaz Sampaio (Turbo Diesel), Dra. Karinc Vieira Sampaio (Dcrmopelle) c seu irmão 
Eduardo. O Jornal Correio Popular deseja parabéns aos dois. 

-sr 

•«r 

m. 

i *3 
V n* m '* . t 

À 
m 

m k kj 
V 



Iml-UrA Imperatriz-MA 
Quarta-feira, 06 março de 2013 

IjI 

■ 

■ 

Farmácias de Plantao 

DROGARIA SANTA MARIA (R. TAMANDARÉ, 871-ANTIGA RODOVIÁRIA) 
DROGARIA ALVES (RUA DA ASSEMBLÉIA, 171-VILA LOBÃO) 
DROGARIA NALÚ (RUA DEZESSEIS, 62-PARQUE DO BURITI) 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 

Técnico be um time 
Remetido ao seu destino 

Ajudante do pedrairo 
emcons- truçãa» 

Füholeda galinha 

Acomoda- se sobre a cadeira 
Concede 

Parta Inicial da viagem 
Alribuiral- gum dam a 

§ 

& 

L 

J) 

o 

T 

/9 

3 

& 

Natal a Ano Movo 

DiaposMvo como o 
radar 

N 

r 

Resumo de reuniões 

A 

7 

tf 

7 

S 

A 

Tipo de saigacSriho 
Alumínio (sim bolo) 

/? 

L, 

i- glamo" novo 

2> 

Aeronáuti- ca (abrov.) 

A 

£ 
(?) danlal, produto da htgiene bucal 

I 

Entermo 
A (?): ao i 

J 

IÍ 
Temor; 
receio 

Resposta posilívB 

11 
Amado com 

intensida- de 

rr 

—r~ 

0 

s 

H 

<2? 

Genitor 

/ 

a 

ii 
w 

A 

£L 

3 

£ 

£ 

A 

1 

A 

Surgem no céu durante a temg^- 

Absolvido dos pecados 
Beth Carvalho, cantora 

brasáaíra 

Puxado por outro vetado 

O 
10 multi- plicado por 

10 

<3 
Situação diBdl 

(gíria) 

ã 

£- 

C 
Botetpàm 

Mate 

c 
3 

Nesse 
te 

d 

MI 

A 

A 

£ 

A 

íL 

M 

(7 

O 

A 

3 

3 

Prendo oom cordas 

A 

3 
Oscar Schmidt, 

icone do basquete 

3 

3" 

piadas 

Preso outra vez 

Na delegacia, o delegado diz à um ladrãozinho bem conhecido nas redon- 
dezas: 

- Eu não lhe disse da última vez que esteve aqui, que não queria tornar a ver 
sua cara nesta delegacia? 

- Disse sim, senhor delegado! E por mais que eu falasse isso, aqueles poli- 
ciais ali fora não quiseram acreditar e insistiram em me prender! 

Saber o dia em que vai morrer 

Diz um amigo ao outro: 
- Sabe, o meu avô sabia exatamente o dia em que iria morrer! 
- Ahhh, sério?!!! 
- Sim! Ele sabia o ano, o mês e o dia... e até a hora! 
- Nossa! Seu avô era um vidente? 
- Não. 
- Então como ele poderia saber?... 
- O Juiz lhe disse quando aplicou a pena de morte... 

www coquetel com bifogos 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - O Vitor é um herói mesmo! O garoto doa sangue pra 
Lia e salva a marrentinha! É claro que o Lorenzo fica todo feliz e agra- 
dece muuuuuito! Pilha também tá mega feliz, mas é por outro motivo: 
o funkeiro arranjou uma novinha! Finalmente, hein! De volta pro hos- 
pital, Lia acorda e manda a real pra mãe (de novo). Raquel sente a 
pressão e pede desculpas por ter abandonado a filha. Ai, Vitinho, as- 
sim não dá. né? O motoqueiro vai continuar defendendo o Sal. Ele vai 
dizer pra Rosa que o irmão mais velho não tem a ver com as drogas 
que ele entregou sem saber. Marta quer conhecer melhor os loves dos 
filhotes! A mãe de Ju e Bruno vai organizar um megalmoço pra conhe- 
cer Gil e se desculpar com Patinha. Ai, que sogrinha fofa! Ela vai até 
comprar um presente especial pra Patinha. O que será que é? Vitor tá 
morrendo de saudades da Lia e vai entrar no hospital escondido pra 
visitar a marrentinha. Owwwnnnn! Que lindo!!! Sabe o presentinho de 
Marta pra Patinha? Então, é um vestidâo de grife nada a ver com o 
estilo "mara" da Fat. Claro que a diva vai transformar o vestidâo em um 
vestidinho megaestiloso. Como não amar?? Claro que Marta vai cair 
pra trás quando ver o modelito, né? KKKKKK Lia também vai cair pra 
trás! Vitinho vai pedir a marrentinha em namoro (DE NOVO). Será que 
agora vai? #QueremosLiTor! 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Kiko afirma a Roberta que desistiu de sabotar Nando 
e as roupas da coleção. Kiko exige que Carolina confirme sua ver- 
são para Roberta. Carolina convence o primo a não comentar que 
ela sabe de suas invenções. Roberta implora que Dino continue ten- 
tando fechar um contrato. Nieta decide unir Semíramis e Dino. Nando 
consegue um emprego de carregador na loja. Roberta perdoa Kiko. 
Dominguinhos pede para se encontrar com Charlo. Manoela sugere 
que Fábio e Juliana jantem com ela e Ciça em casa. Carolina revela a 
Felipe que está grávida. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - O piloto consegue tranqüilizar Wanda. Lívia avisa a 
Russo para tomar cuidado com Wanda. Élcio pede para entrar na 
equipe que competirá na Turquia. Nunes leva uma foto de Wanda para 
Helô e presta esclarecimentos pelos depósitos que fez em sua conta 
bancária. Rosângela é destratada pelas mulheres traficadas. Théo, 
Lucimar e Júnior se emocionam na missa em homenagem a Morena. 
Lucimar vê Lívia na rua e a ofende na frente de todos. Júnior pede 
para Thompson brincar com ele. Lívia fala para Haroldo que não reco- 
nheceu Alejandro em seu depoimento. Helô confirma que Alejandro e 
Russo são a mesma pessoa. Haroldo pede para Stenio conversar com 

Théo sobre as agressões de Lucimar a Lívia. Cyla estranha que More- 
na não se arrume para falar com Murat. Berna descobre os depósitos 
que Mustafa faz em um banco na Capadócia. Zyah e Demir deixam 
Ayla e Tamar em um bar e vão até a boate. 

T Áries 21-03/19-04 
Pequenas transformações podem trazer uma re- 
novação em sua vida profissional neste momento 
em que Lua e Piutâo formam conjunção no cir- 
cuito. Mesmo que pequenas, não subestime as 
mudanças que podem ter grandes efeitos! 

b Touro 20-04/20-05 
Ao se associarem em sua área espiritual, Lua e 
Plutão trazem momentos de turbulência emocio- 
nal hoje. Preserve-se, ficando mais calma e evi- 
tando atividades agitadas. Pense na vida e nas 
transformações que quer realizar! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Sua intuição é aguçada pela conjunção Lua- 
-Plutão. Você percebe aspectos que geralmente 
passam despercebidos para os outros. Isso lhe 
possibilita uma compreensão mais profunda que 
lhe ajuda a aperfeiçoar suas atitudes! 

S5 Câncer 22-06 / 22-07 
Que tal ficar mais recolhida hoje? Ainda que as 
pessoas estranhem, a conjunção Lua-Plutâo 
indica sua necessidade de se autoanalisar, 
buscando maneiras de melhorar seu convívio e 
percebendo seus reais desejos de vida! 

SL Leão 23-07 /22-08 
Você tende a ficar impaciente ao lidar com as 
questões do dia a dia como as contas, deman- 
das do lar e coisas deste tipo. A conjunção Lua- 
-Plutão lhe aconselha a ser mais prática e a não 
deixar que esse sentimento se agrave! 

1T9 Virgem 23-08/22-09 
Que tal rever a maneira como se coloca diante 
de grupos? A associação Lua-Plutãoem sua área 
social pede que você pare um pouco para apro- 
veitar momentos mais íntimos. Nutra os laços de 
confiança e curta quem você ama! 

sQ: Libra 23-09/22-10 
Ao se associarem em sua área familiar, Lua e 
Plutão estimulam mudanças em seu lar para 
deixa-lo mais aconchegante e funcional. Divida 
tarefas de maneira justa e eficiente, aumentando 
a qualidade de vida de todos! 

% Escorpião 23-10/21-11 
O autoconhecimento entra em foco com a asso- 
ciação de Lua e Plutão. Que tal ler um pouco e 
conversar com pessoas em que confia? Procure 
ouvir e conversar, pois isso ajudará a evitar 
qualquer tipo de mal-entendido. 

Sagitário 22-11 / 21-12 
Repense seus hábitos e procure otimizar o co- 
tidiano, deixando-o mais produtivo. Reveja prio- 
ridades e desfaça-se dos supérfluos, O trânsito 
da Lua por sua área material e a conjunção com 
Plutão pede maior auto exigência! 

I/S Capricórnio 22-12/19-01 
Você se mostra mais voltada para si mesma, 
pois a Lua passa por seu signo e se une a Plu- 
tão, lhe deixando introspectiva. Estimule a mente 
com assuntos prazerosos e ainda que as pesso- 
as lhe estranhem, defenda seus interesses! 

Aquário 20-01/18-02 
Bom momento para abordar de maneira profun- 
da assuntos mais complexos. A conjunção de 
Lua e Plutão em sua área de crise lhe incentiva 
a lidar com aspectos densos e profundas em 
seu íntimo, favorecendo, por exemplo, terapias! 

H Peixes 19-02/20-03 
Você poderá ajudar com seus conselhos alguns 
amigos com problemas mais sérios. A conjunção 
Lua-Plutâo no circuito lhe deixa mais serena e 
você expande esta paz para as pessoas a sua 
volta. Ofereça sua ajuda e apoio! 
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"Precisamos discutir sobre a mulher com deficiência, pois a sociedade civil tem muitas necessidades 
relacionadas a acessibilidade, lazer, saúde, educação Dierlane Carvalho, assistente social. 
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A voz da comunidade 

Mulheres com deficiência cobram atenção 

Elas marcaram presença na audiência 
pública realizada na manhã de ontem, 
na Câmara Municipal de Vereadores. 

Representantes do Centro de Apoio ao Ampu- 
tado e Deficiente Físico de Imperatriz - CENA- 
PA-Associação das Pessoas com Deficiência 
Visual, Fórum de Entidades de Pessoas com 
Deficiência e Patologias do Sul do Maranhão, 
entre outros, falaram aos vereadores sobre os 
principais problemas enfrentados, principal- 
mente por mulheres com deficiência física. 

"Tratar sobre a mulher com deficiência, 
pois a sociedade civil tem muitas necessi- 
dades relacionadas a acessibilidade, lazer, 
saúde, educação", disse a assistente social, 
Dierlane Carvalho, que durante sua fala na 
audiência, destacou a falta de acessibilidade 
em repartições públicas, escolas, estabeleci- 
mentos comerciais e nas ruas de Imperatriz. 
"Se quero, por exemplo, fazer uma academia, 
não encontro uma adaptada em Imperatriz", 
destaca. 

A representante da Associação de Pessoas 
com Deficiência Visual, Maria da Conceição, 
considerou boa a participação do público. "Foi 
de bom tamanho para um movimento que está 
começando, em relação a políticas públicas 
para pessoas com deficiência, principalmen- 
te para as mulheres. Mulher com deficiência 
também tem direito a Saúde e Educação. As 
autoridades que não puderam vir mandaram 
seus representantes. Nós cobramos a organi- 
zação ou reorganização das políticas públicas 

voltadas para a mulher com deficiência. Mas já 
temos muito para contar a respeito das secre- 
tarias de Saúde, Educáçâo, e Desenvolvimen- 
to Social, que têm algumas ações que benefi- 
ciam mulher com deficiência", declara. 

Para a vereadora Teresinha Soares, "é pre- 
ciso dar um basta nessa questão de desres- 
peito às mulheres, principalmente às mulheres 
com algum tipo de deficiência", diz, enquanto 
complementa: "eu quero agarrar essas causas 
com as duas mãos". 
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Público acompanhou audiência na Câmara de vereadores 
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Representantes de entidades e movimentos pela pessoa com deficiência usaram a tribuna Dierlane é cadelrante e De/se tem deficiência visual. Sâo mulheres que cobram atenção do poder público 
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Beneficiário tem dez anos para pedir ressarcimento de cobertura negada por plano de saúde 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
entendeu ser de dez anos o prazo prescricional para propor 
ação contra plano de saúde para o ressarcimento de despesas 
realizadas em razão de descumprimento de obrigações cons- 
tantes do contrato. 

No caso julgado, o autor realizou despesas com cirurgia 
cardíaca para implantação de stent (implante para desobstruir 
artérias), porque a Golden Cross se negou a autorizar o proce- 
dimento. A empresa, na contestação, afirmou que os implantes 
estariam excluídos de cobertura contratual. 

Em primeiro grau, o segurado não teve sucesso. Apelou, 
mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) man- 
teve o entendimento de que a hipótese era regida pelo artigo 
206, parágrafo 3o, V, do Código Civil. A regra diz que prescreve 
em três anos a pretensão de reparação civil. 

NATUREZA CONTRATUAL - O beneficiário do plano re- 
correu, então, ao STJ. Para o relator, ministro Sidnei Beneti, a 
relação analisada é de natureza contratual, conforme susten- 
tou a própria Golden Cross. Porém, Beneti esclareceu que a 
causa de pedir da ação "não decorre de contrato de seguro, 
mas da prestação de serviço de saúde, que deve receber tra- 
tamento próprio". 

Essa hipótese não está prevista no artigo 206, parágrafo 
1o, II, do Código Civil, que diz prescrever em um ano a preten- 
são do segurado contra segurador, ou a deste contra aquele. 

Os ministros afastaram, igualmente, a tese adotada pelo 
TJRS - de que o prazo seria de três anos. O entendimento da 
Terceira Turma leva em conta precedente da Quarta Turma - 
órgão também competente para o julgamento de matéria de 
direito privado no STJ -, no sentido de que o prazo de prescri- 

ção de três anos previsto no Código Civil não se aplica quando 
"a pretensão deriva do não cumprimento de obrigações e de- 
veres constantes do contrato" (REsp 1.121.243). 

SEM PREVISÃO - O entendimento unânime dos ministros 
é bem explicitado no voto de Beneti: "Não havendo previsão 
específica quanto ao prazo prescricional, incide o prazo geral 
de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, o qual 
começa a fluir a partir da data de sua vigência (11 de janeiro 
de 2003)." 

O ministro também lembrou que se deve respeitar a regra 
de transição do artigo 2.028 do novo Código Civil. Por ela, 
quando o prazo for reduzido pelo CC/02, se transcorrido mais 
da metade do prazo antigo (CC/16) quando da entrada em 
vigor da nova lei, vale o prazo da lei revogada. 
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Secretário João Abreu destacou Iniciativa da Sedei e a interiorização dos Jogos 

Os Jogos Escolares Maranhenses 
(JEMs) chegam à sua 41a edição mais 
forte e com a expectativa de que, em 

2013, a maior competição esportiva estudantil 
do estado supere em números de participa- 
ções de municípios, escolas e atletas, em re- 
lação às edições anteriores. Para isso, a Se- 
cretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedei) 
lançou, na manhã desta quinta-feira (07), os 
JEMs 2013, que terá o objetivo de interiorizar 
o esporte no Maranhão. 

A solenidade foi realizada no auditório do 
Palácio Henrique de La Rocque e contou com 
a participação dos secretários de Estado Che- 
fe da Casa Civil, João Abreu, que representou 
a governadora Roseana Sarney; de Esporte 
e Lazer, Joaquim Haickel; e de Pesca e Aqui- 

cultura, Dayvson de Sousa, além de outras 
autoridades dos municípios e escolas partici- 
pantes nos JEMs. 

A abertura da 41a edição dos JEMs foi 
realizada pelo secretário da Casa Civil, João 
Abreu, que elogiou a iniciativa do Governo do 
Estado e da Sedei em interiorizar a prática do 
esporte. Segundo Abreu, é necessário reali- 
zar os JEMs em todo o território maranhense. 

"É com imensa satisfação que abro esta 
edição dos Jogos Escolares Maranhenses. 
Além de ser relevante para o governo, o es- 
porte é uma possibilidade de tirar a juventude 
de um caminho não muito correto. O Estado 
está levando essas atividades para todo o seu 
território", destacou Abreu. 

O secretário de Esporte e Lazer, Joaquim 

Escola de Governo do Maranhão promove 

palestra sobre administração do tempo 

m 

m 

m 

m 
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Secretário João Abreu destacou iniciativa da Sedei e a interiorização dos Jogos 

"Como administrar seu tempo num mun- 
do em transformação" foi o tema de palestra 
que atraiu a atenção de um grande núme- 
ro de servidores estaduais ao auditório da 
Assembléia Legislativa, nesta quarta-feira 
(06). 

A palestra foi uma iniciativa da Secre- 
taria de Gestão e Previdência (Segep), por 
meio da Escola de Governo do Maranhão 
(EGMA), que convidou o especialista em 
administração do tempo e consultor em co- 
municação e sustentabilidade corporativa, 
Álvaro Esteves (RJ). 

Segundo Álvaro Esteves, a essência da 
administração do tempo é gerenciar esco- 
lhas e essa prática leva às transformações 
no ambiente de trabalho. "É com grande 
admiração que vejo que essa tendência de 
modernização da gestão tem chegado ao 
Maranhão", ressaltou o palestrante, "e para 
isso é preciso que, também no setor públi- 
co, o servidor entenda que seu maior con- 
corrente é o tempo e com essa convicção 

aprenda ferramentas que o levem a uma 
melhor produtividade". 

Os servidores de vários órgãos da admi- 
nistração pública estadual puderam perce- 
ber que a vida moderna proporciona novas 
opções para que as pessoas possam ter 
mais tempo, mas por mais que novas tec- 
nologias sejam inventadas, todos continuam 
com o mesmo problema: como ter mais tem- 
po para realizarem tudo o que querem. 

O palestrante propôs, ainda, que haja a 
definição do foco para que a nossa vida se 
propõe, uma consciência prática de quais 
são os obstáculos e uma reinvenção no sen- 
tido de organização e disciplina em relação 
ao tempo. 

Além da palestra, o diretor da Escola 
de Governo do Maranhão, Carlos Henrique 
Paixão e sua equipe, enumeraram várias 
ações desenvolvidas pela EGMA, dentre 
elas, a ida da sua Unidade Móvel à cidade 
de Pinheiro, onde está oferecendo cursos 
de informática para servidores públicos. 

Haickel, afirmou que os JEMs estão no cami- 
nho certo, uma vez que a Sedei tem priorizado 
a realização das disputas do maior evento es- 
portivo do estado nas cidades maranhenses, 
e não mais somente em São Luís. 

"Os jogos são um verdadeiro sucesso. 
Fico muito feliz em dar o pontapé inicial nesta 
41a edição dos Jogos Escolares Maranhen- 
ses. A novidade aconteceu em 2011, quando 
passamos a disputar os jogos em etapas, le- 
vando para o interior e trazendo do interior os 
participantes dos jogos. No tempo em que eu 
jogava, os JEMs eram somente em São Luís 
e agora não. Nós estamos interiorizando o es- 
porte. Ainda é uma coisa modesta, mas é efe- 
tiva. Este é o caminho. O caminho é atraves- 
sar o Estreito dos Mosquitos e levar esporte e 
lazer para o interior e trazer a participação de 
municípios para os JEMs", declarou Haickel. 

ajuda somente o esporte, mas também a edu- 
cação e a saúde. Queremos fazer parte da 
regional mais uma vez e estamos preparados 
para receber os atletas dos municípios vizi- 
nhos", declarou. 

O representante do Colégio Master, Riba- 
mar Fernandes, analisa como importante o 
crescimento dos JEMs. "Os Jogos Escolares 
têm uma importância devido à congregação 
de todas as escolas e alunos. Desde quando 
me entendo como aluno, participo dos jogos. 
Espero que os JEMs continuem, que meus fi- 
lhos venham a participar", afirmou. 

Em 2013, a Secretaria de Esporte e Lazer 
irá homenagear dois ícones do esporte ma- 
ranhense: Rubem Goulart e Ronald Carvalho. 
As duas personalidades darão os nomes aos 
troféus desta edição nas categorias Infantil 
(de 12 a 14 anos) e Infanto (de 15 a .17 anos). 

APROVAÇÃO CALENDÁRIO DOS JEMs 2013 
E a formula adotada pela Sedei para mte- 

riorizar o esporte no estado é visto com bons adeSS° <escolas e munic|Pios'" 
olhos pelos representantes das cidades que de ins es. de 2ra4 a 27/04 

aderiram aos JEMs deste ano^ Para o secre- .Reur,i5es regionais. 2,04 e 27/04 
táno municipal de Esporte e Juventude de -Etapa Metropolitana/Municipal - 1o/05 a 
Pastos Bons, Carlos Camaçari, é necessário 30/06 
a expansão da maior competição do estado e, -Etapas Regionais - 1o/07 a 29/07 
para isso, ele colocou à disposição da Sedei -Etapa Inter-Regional (Infantil) -10/08 e 02/08 
o município para sediar uma das etapas regio- -Etapa Estadual (Infantil) - 3/08 a 17/08 
nais dos JEMs -Paralimpíada Escolar - 3/08 a 17/08 

■É um grande passo que o secretário Jo- 2|%| Inter-Regional (Intento) - 19/09 e 
aquim Haickel está dando para o Maranhão, E!apa Estadua| (|n(anto). 21,09 a 04;10 

para expandir o JEMs no Estado. E isso não 

Jadilson Cirqueira profere palestra sobre 

Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Mais da metade dos 5.564 municípios 
brasileiros ainda possuem lixões e apenas 
14% destes fazem coleta seletiva de resídu- 
os sólidos. 

Os dados, do Instituto de Pesquisa Eco- 
nômica Aplicada (Ipea), foram apresentados 
pelo promotor de justiça de Meio Ambiente 
da Comarca de Imperatriz, Jadilson Cirquei- 
ra de Sousa, em palestra proferida em 5 de 
março, no auditório da Universidade Aberta 
do Brasil, no município, abordando a Lei n0 

12.305, de 2 de agosto de 2010, conhecida 
como a Lei da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 

De acordo com o representante do Mi- 
nistério Público do Maranhão (MPMA), a pa- 
lestra promovida por iniciativa do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente de Imperatriz 
foi uma prévia para a Conferência Regio- 
nal sobre Resíduos Sólidos que acontece 
no município, na primeira semana de junho 
deste ano, com a participação de todos os 
municípios da região tocantina. 

A conferência regional é parte da pro- 
gramação do Ministério de Meio Ambiente 
para a 4a Conferência Nacional que discutirá 
o tema, em Brasília, de 24 a 27 de outubro 

de 2013, com a participação de delegados 
indicados. 

Durante a palestra, o promotor de justiça 
apresentou os objetivos e os instrumentos 
da Lei da Política Nacional de Resíduos Só- 
lidos, enfatizando a necessidade da elabo- 
ração participativa do Planos Municipais de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sóli- 
dos e de Saneamento Básico. 

Jadilson Cirqueira também ressaltou que 
o dia 02 de agosto de 2014 é o prazo final 
para que todos os municípios brasileiros ex- 
tingam de vez os chamados lixões, sob pena 
de responsabilização legal. 

Cirqueira também alertou aos prefeitos 
da região tocantina para a necessidade ur- 
gente de adoção de medidas para que os 
planos municipais, mesmo após a perda do 
prazo, priorizem o recebimento de recursos 
públicos e a destinaçâo final ambientalmen- 
te correta dos resíduos sólidos. 

"O Ministério Público do Maranhão está 
atento e vai cumprir sua função institucional 
de responsabilizar os gestores omissos ao 
cumprimento da Lei da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos", finalizou o promotor. 

EDITAL DE CXTAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) 

A Juíza de Direito Ana Beatriz Jorge de 
Carvalho Maio, Titular da 2a Vara Cível da 
Comarca dc Imperatriz, Estado do 
Maranhão, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa perante este 
Juízo c Secretaria da 2a Vara Cível a ação dc Usucapião, n" 7637- 
•48.2008.8.10.0040. em que ABDERMAN DE SOUSA LIMA. move cm 
desfavor de CXD ROJAS DE CARVALHO E OUTROS, é o presente, para 
CITAR a requerida CID ROJAS DE CARVALHO e CLÁUDIO RODANTE, 
atualmente cm lugar incerto c ndo sabido, para na.prqzo dc,quinzc (15).dias, 
contados dò prazo assinado neste edital, respondc-la, sob pena dc revelia e 
demais cominaçcfo, ficando cientificada do que díspJe o artigo 285 CPC, que 
tem o seguinte teor: Art -285 NSo sendo contestada o oçHo se 
presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 
ator. E, para que Chegue ao conhecimento dos requeridos, cxpcdiu-sc o 
presente EDITAL, que serd afixado no lugar de costume e publicado duas 
vezes em jornal dc ampla circulação local e uma vez no Diário da Justiça 
Eletrônico. Dado c passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu 
cargo, nesta cidade dc Imperatriz Estado do Maranhão, aos OS (cinco) dc 
fevereiro de 2013. Eu, .Cristiane M. dc O. Melo Albuquerque, Secretária 
Judicial, que o fiz digitar, conferi c süfesçrcvo. 

Ana Beatriz J 
Juíza de Dire 

Carvalho Maia 
Vara Cível 
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ECONOMIA 

A Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) considerou acertada a ma- 
nutenção da taxa básica de juros (Selic) em 
7,25% ao ano. "O Brasil não precisa de au- 
mento de juros, mas de aumento de produção", 
disse, por meio de nota, o presidente da Fiesp, 
Paulo Skaf, sobre a decisão anunciada na noite 
de quarta-feira (06) pelo Comitê de Política Mo- 
netária do Banco Central (Copom). 

A Federação do Comércio de São Paulo 
(FecomercioSP) também aprovou a medida. "A 
atitude do Copom refletiu o papel que cabe ao 
Banco Central que é o de-defender a estabili- 
dade da moeda. Para a federação, na ausência 

de outros mecanismos eficazes para o exercí- 
cio dessa função, só resta a condução cuida- 
dosa da taxa de juros", destaca o comunicado 
da entidade. 

A decisão, entretanto, foi criticada pela For- 
ça Sindical, que cobrou a diminuição da taxa. 
"Consideramos que a política de juros baixos 
é uma das condições para estimular os inves- 
timentos na produção, na geração de empre- 
gos e no aumento do consumo. Reduzir a taxa 
Selic é fundamental para que isto ocorra, pois 
deverá ter conseqüência, também, na redução 
do spread bancário [a diferença entre o que os 
bancos pagam na captação de recursos e o 

que eles cobram ao conceder um empréstimo 
para uma pessoa física ou jurídica], tornando 
o dinheiro mais barato para o tomador", diz a 
nota da central sindical assinada pelo presi- 
dente da entidade, o deputado Paulo Pereira 
da Silva. 

A Confederação Nacional dos Trabalha- 
dores do Ramo Financeiro (Contraf) também 
pediu que o Copom volte a diminuir os juros. 
"Faltou coragem para dobrar a pressão do mer- 
cado/manceiro e retomar o bom caminho da 
redução da Selic. A manutenção da Selic em 
7,25% ao ano não ajuda o Brasil a crescer", de- 
clarou Carlos Cordeiro, presidente da entidade. 

Homens admitem que quem manda em casa é a mulher, diz pesquisa 

Estudo divulgado pelo Data Popular Instituto 
de Pesquisa, nesta quarta-feira (6), indica que 
a última palavra dentro de casa é do homem e, 
provavelmente, ela é algo na linha: "sim, senho- 
ra". De acordo com a pesquisa, 86% dos homens 
entrevistados dizem que são suas esposas que 
decidem as compras do supermercado. Outros 
79% reconhecem que é delas também a decisão 
a respeito da viagem de férias da família. 

Até mesmo a roupa que o marido vai vestir 

é decidida pela mulher, segundo 71% dos en- 
trevistados. Se engana quem acha que carro e 
computador é assunto de menino. São as mu- 
lheres que escolhem o carro da família (58%) e 
o computador (53%). 

A pesquisa ouviu 800 homens casados, em 
mais de 40 cidades, durante o último trimestre do 
ano passado. 

MATRIMÔNIO X DINHEIRO 

EDUCAÇÃO 

Quase 80% dos entrevistados afirmaram 
ter certeza que a esposa possui dinheiro 

guardado sem seu conhecimento. Mas 
61% deles garantiram que a esposa confe- 
re sua conta no banco e sabem exatamente 
quanto eles ganham. 

Por fim, para 71% dos homens casados 
ouvidos pela pesquisa do Data Popular, é pre- 
ferível mudar de opinião a brigar com a es- 
posa. 

O bom desempenho das chamadas escolas 
eficazes no ensino da matemática poderá servir 
de modelo para as unidades que apresentam 
baixo rendimento na disciplina. Nesta quarta- 
-feira (06), o movimento Todos pela Educação 
(TPE) divulgou os dados do relatório De Olho 
nas Metas que apontou o sucesso dos alunos 
dessas escolas no aprendizado da matemática. 

De acordo com Priscila Cruz, diretora exe- 
cutiva do movimento, um dos municípios que se 
destacaram pelo bom ensino da matemática foi 
Itamarati, no interior do Amazonas. Nas escolas 
dessa cidade, 78% dos alunos do nono ano ti- 
veram bom resultado na avaliação da disciplina. 

O município tem cerca de 8 mil habitantes, 
segundo o censo de 2012 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Itamarati tem 
116 alunos matriculados no nono ano do ensino 
fundamental. Segundo Priscila, a cidade vem 
mostrando uma evolução positiva nos números 
da aprendizagem desde 2005. 

"Pelo lado do Todos pela Educação, a gente 

que conseguem ter um resultado melhor para 
conseguir dar um pouco de pista, o que a gente 
pode fazer em termos de matemática", disse. "A 
gente tem que entender o que tem sido feito, as 
particularidades dessas escolas e o que pode 
ser aproveitado por outras escolas. Tem muitas 
lições que podem ser aprendidas", completou: 
Priscila. 

Segundo o balanço do TPE, a matemáti- 
ca foi a matéria que obteve o pior resultado na 
avaliação de defasagem no aprendizado. No 
terceiro ano do ensino médio, apenas 10,3% 
dos alunos brasileiros têm o conhecimento ade- 
quado de matemática. Em língua portuguesa, o 
desempenho foi um pouco melhor, com 29,2% 
dos estudantes mostrando aprendizagem satis- 
fatória. 

A mesma pesquisa feita entre os alunos do 
nono ano do ensino fundamental mostrou que 
16,9% tiveram ensino adequado em matemáti- 
ca. contra 27% em língua portuguesa. 

Para Priscila, além de melhorar o ensino 
dessa disciplina, o país precisa de um currículo 
nacional para orientar os professores. "Não ter 
um currículo nacional é um tremendo impediti- 
vo de melhoria [do ensino], porque se eu quero 
ter várias políticas que se articulam em torno 
da aprendizagem, eu tenho que saber qual é a 
aprendizagem que eu espero", disse. 

Na opinião da diretora executiva do movi- 
mento, falta uma padronização no que é exigido 
dos professores de todo o país e isso se reflete 
nos resultados negativos do relatório De Olho 
nas Metas. "É quase que um jogo, assim: eu vou 
fazer a avaliação, mas eu não vou te contar o 
que você tem que ensinar. Isso não é transpa- 
rente, isso não é justo nem com os professores, 
nem com quem trabalha de forma séria com a 
educação". 

Luis Carlos de Menezes, consultor da Orga- 
nização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco) e professor do 
Instituto de Física da Universidade de São Paulo 
(USP), acredita que o problema está no formato 
de aulas usado pelas instituições de ensino. "Os 
alunos ficam sentadinhos ouvindo o professor. 
Esse conceito de aula tem que acabar. Ou o jo- 
vem é protagonista do aprendizado dele ou não 
vai aprender", declarou. 

"Um bom modelo de aula é o da educação 
infantil. Você consegue imaginar um monte de 
crianças perfiladas com a professora discursan- 
do para eles? De jeito nenhum. Essa criança 
é o mesmo jovem do ensino médio. Ele [ado- 
lescente] precisa interagir, escrever, calcular e 
não ouvir dizer. Se nós não mudarmos a escola, 
esses números continuarão trágicos. A escola 
está equivocada", avalia o educador. 

Outro problema apresentado por Menezes 
foi a inexistência de uma carreira para os profes- 
sores. Ele argumenta que o professor que entra 
na profissão só tem como perspectivas terminar 
o exercício do magistério, ou seja, tornar-se ve- 
lho. "Isso é lamentável, é melancólico", disse. 

Fundado em 2006, o Todos pela Educação é 
um movimento da sociedade civil brasileira que | 
tem a missão de contribuir para que até 2022, 
ano do bicentenário da Independência do Brasil, 
o país assegure a todas as crianças e jovens o 
direito à educação básica de qualidade. 

FP 
No Brasil, 3,6 milhões de crianças e jovens 

entre 4 e 17 anos estão fora da escola. A maio- 
ria (2 milhões) tem entre 15 e 17 anos e deveria 
estar cursando o ensino médio. O déficit também 
é grande entre aqueles com idade entre 4 e 5 
anos (1 milhão), que deveriam estar na educa- 
ção infantil. 

Os dados foram divulgados quarta-feira (6) 
no relatório De Olho nas Metas, do movimento 
Todos pela Educação (TPE)*. A entidade esta- 
belece que até 2022, 98% ou mais dos jovens e 
crianças entre 4 e 17 anos estejam matriculados 
e freqüentando a escola. 

Para que essa meta seja cumprida, seria ne- 
cessário que em 2011, ano referente ao levan- 
tamento, 94,1% dos brasileiros dentro da faixa 
etária estivessem na escola. O número atual cor- 
responde a 92%. Em relação aos que ficam de 
fora, em números absolutos, o estudo os com- 
para a toda a população uruguaia (cerca de 3,4 
milhões de pessoas). 

De acordo com o relatório, houve melhora 
no índice, mas ele ainda é insuficiente. Alguns 
estados como Acre, Amazonas e Rondônia com 
índices pouco acima dos 70% em 2000, con- 
seguiram espaço em uma década e tiveram as 

maiores taxas de crescimento de matrículas. 
Em 2011, o Acre apresenta 88,9% dos jovens 
e crianças matriculados, o Amazonas, 88,7% e 
Rondônia, 86,3%. 

Esses estados e mais o Amapá, no entanto, 
ainda apresentam, em termos percentuais, os 
maiores índices de pessoas nessa faixa etária 
fora da escola, de 11% a 13% da população de 
4 a 17 anos. Em números absolutos, o estado 
mais rico, São Paulo, é o onde existe o maior 
número de jovens e crianças fora das salas de 
aula: 575 mil alunos, o que corresponde a 6,6%. 
Minas vem em segundo lugar, com 367 mil alu- 
nos (8,3%). 

As maiores defasagens encontram-se na 
"entrada", na pré-escola, e na "saída", no ensi- 
no médio, do sistema educacional. "A expan- 
são na oferta de vagas na educação básica, 
ocorrida nos últimos anos do século 20 e início 
do 21, concentrou-se principalmente no ensino 
fundamental. Nas pontas, ou seja, na educação 
infantil e no ensino médio, houve pouco avanço", 
diz o texto. Na pré-escola, "a cada cinco crianças 
brasileiras entre 4 e 5 anos de idade, uma não 
encontra vaga. O país precisaria criar 1.050.560 
vagas para atender todas as crianças nessa fai- 

xa etária". 
"A educação infantil passará a ser obrigatória 

a partir de 2016 e será o desafio dos próximos 
gestores municipais, Os dados não chegam a 
ser alarmantes, mas são preocupantes, existe 
1 milhão de crianças para serem incluídas no 
sistema de ensino em quatro anos", diz a dire- 
tora-executiva do Todos pela Educação, Priscila 
Cruz. 

No ensino médio, a taxa de evasão de 2010 
foi 10,3%, maior que as dos anos iniciais (1,8%) 
e finais (4,7%) do ensino fundamental. De acor- 
do com dados do Instituto de Pesquisa Econô- 
mica Aplicada (Ipea), citados no relatório, 40,3% 
dos jovens evadidos deixam o sistema alegando 
falta de interesse. O mesmo estudo mostra que 
parte considerável dos jovens entre 15 e 17 anos 
ainda não chegou no ensino médio, 31,6% estão 
no ensino fundamental. 

Segundo dados da Pesquisa Mensal de Em- 
pregos (PME), em artigo no relatório houve, de 
2004 a 2012, um avanço de 169% na freqüência 
de cursos de natureza profissionalizante por es- 
tudantes nessa faixa etária, o que leva a crer que 
alguns desses jovens deixam a escola para se { 
inserir no mercado de trabalho. 
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ALERGIA AALIMENTOS PODE 

PROVOCAR REAÇÕES GRAVES E 

ATÉ LEVARA MORTE 

Você já comeu algum alimento que 
te causou inchaço ou coceira nos lábios, 
diarréia, vômitos ou até mesmo rouquidão? 
Isso pode ter sido um sinal de alergia ali- 
mentar, uma resposta exagerada do orga- 
nismo a determinada substância presente 
em certos alimentos. 

Crustáceos, amendoim, leite de vaca 
e nozes são os campeões que mais pro- 
vocam reações graves nas pessoas, como 
explicou o alergista Fábio Castro. 

Quem é alérgico pode, portanto, ter re- 
ações na pele (urticária, inchaço, coceira e 
eczemas), no aparelho digestivo (diarréia, 
dores abdominais e vômitos) e também 
no sistema respiratório (tosse, rouquidão 
e chiado no peito). Porém, em casos mais 
graves, pode levar também a uma queda 
da pressão arterial a zero e arritmia cardí- 
aca, o que prejudica a irrigação de vários 
órgãos - o chamado choque anafilático - e, 
por isso, o paciente deve ficar atento aos 
sintomas. 

Esse choque é uma reação súbita que 
ocorre em poucos minutos e que pode até 
mesmo levar à morte. A dica do alergista 
Fábio Castro é perceber os primeiros sinais 
- no caso de língua dormente, por exemplo, 
o paciente deve tomar um remédio anti-his- 
tamínico e ir imediatamente ao hospital. 

Por isso, quem tem alergia a algum ali- 
mento deve obrigatoriamente evitá-lo. Se o 
alimento que causa a reação for extrema- 
mente importante para o organismo, como 
por exemplo, o leite, a pessoa deve procu- 
rar orientação médica para conseguir repor 
a falta desse nutriente. 

Existem casos também de pessoas que 
têm reações apenas pelo fato de tocar ou 
sentir o cheiro do alimento. Nos adultos, é 
mais comum que eles sejam alérgicos a 
frutos do mar e frutas tropicais, como kiwi, 
manga, pêssego e banana. Já as crianças 
costumam ter alergia a leite, trigo e ovo 
- porém, esse problema pode desapare- 
cer sozinho após os 3 anos de idade. As 
chances dos pequenos serem alérgicos 
aumentam em quase 80% se o pai e a mãe 
também forem. 

Os médicos alertaram também que os 
alimentos podem provocar reações cruza- 
das, ou seja, o paciente alérgico a cama- 
rão pode também não tolerar outros crus- 
táceos, da mesma maneira que se ele tiver 
alergia ao amendoim, pode também não 
conseguir comer soja, ervilha ou outros 
feijões. 

Por isso, quem é alérgico deve tomar 
muito cuidado na hora de comer fora e per- 
guntar sempre se o prato não tem algum 
alimento que possa causar alguma reação. 
Isso porque até um mínimo rastro já é su- 
ficiente para fazer mal - por exemplo, se o 
alérgico a camarão comer uma batata que 
tenha sido frita no mesmo óleo, ele pode 
ter reação. 

Existem casos também em que a mani- 
festação da alergia ocorre imediatamente 
após o contato do alimento com a mucosa 
da boca. Nesses casos, o paciente pode 
ter coceira e inchaço nos lábios, palato e 
faringe. Segundo o alergista Fábio Castro, 
isso é mais comum em quem tem alergia 
a pólens ou alimentos como melão, me- 
lancia, banana, pêssego, cereja, batata, 
cenoura, ameixa, amêndoa, avelã e aipo. 

O paciente que tem dúvida se tem aler- 
gia a determinado alimento deve procurar 
um médico. A principal maneira de identifi- 
car o problema é através do exame clinico, 
mas existem outros que também podem 
ajudar no diagnóstico, como os de sangue, 
testes cutâneos e também algumas provo- 
cações, que são feitas com cápsulas de 
placebo e com alimentos que podem ser a 
causa da alergia. 

Porém, é importante que esse último 
exame seja feito em um hospital com mé- 
dicos especializados já que a pessoa pode 
ter uma reação anafilática. 

Além da alergia alimentar, o paciente 
pode ter também intolerância ou intoxica- 
ção - todos têm sintomas semelhantes, 
mas os mecanismos e tratamentos são di- 
ferentes. 

Por exemplo, no caso da intoxicação, o 
problema é causado por bactérias e fungos 
presentes nos alimentos e o paciente pode 
ter, além da diarréia e vômito, febre. Já a 
intolerância provoca distensão abdominal 
e, assim como nos outros dois casos, tam- 
bém causa diarréia e vômito se a pessoa 
ingerir o alimento. 

Segundo os médicos, a alergia alimen- 
tar não pode ser evitada com medicamen- 
tos. Se for diagnosticada, o paciente deve 
tratá-la com anti-histamínicos durante as 
crises. 



Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 08 março de 2013 

AAESSI DIZ 

12 J, 

9 

ii 

Real, Dortniund e Bayern são favoritos ao titulo da Liga1 

Não que Lionel Messi tenha jogado a to- 
alha na Liga dos Campeões. Mas, nes- 
ta quinta-feira, o argentino deu o seu 

palpite sobre o desfecho da maior competição 
de clubes da Europa e, curiosamente, não in- 
cluiu o seu Barcelona - que ainda segue na 
disputa - como um dos favoritos ao título. 

UÉ praticamente certo que Bayern e Dort- 
mund estarão nas semifinais. Ambos estão 
em grande forma e merecem aquilo que estão 
conseguindo. O Real Madrid está se provan- 
do muito forte e é candidato ao título", disse o 
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Messi apontou Real, Dortmund e Bayem como favoritos ao título da Liga dos Campeões 

atacante. 
Na próxima semana, no Camp Nou, o Bar- 

celona tenta reverter o quadro adverso diante 
do Milan. Na primeira partida, o time rossone- 
ro venceu por 2 x 0 e, para avançar, a equipe 
catalã precisa de uma vitória por três gols de 
diferença. 

"Será complicado, mas teremos nossas 
chances de avançar. Faremos tudo para ten- 
tar vencê-los, como fizeram contra nós. Os ita- 
lianos são muito organizados e não costumam 
deixar espaços na defesa", afirmou Messi. 

Botafoguenses minimizam vantagem 

histórica no clássico com o Vasco 
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Torcida do Botafogo está confiante contra o Vasco 
Se depender do histórico dos times quando 

se encontram em decisão, o Botafogo já pode 
comemorar a vitória sobre o Vasco no duelo 
deste domingo, às 16 horas (de Brasília), no 
Engenhão, pela decisão da Taça Guanabara. 
A vantagem botafoguense é uma das maiores 
envolvendo grandes clubes em todo o mundo. 
Até aqui, em nove decisões entre eles, o time 
de General Severiano foi campeão oito vezes, 
perdendo apenas a Taça Guanabara de 1965, 
quando os vascainos ganharam por 2x0. Ape- 
sar deste amplo domínio, os botafoguenses 
não parecem levar isso muito em consideração, 
pelo menos não em termos de qualquer influên- 
cia na final deste domingo. 

"Não acredito que possa existir nenhum tipo 
de influência. As decisões passadas ficaram no 
passado e hoje as duas equipes têm condições 
de conquistar o titulo. Acredito em um jogo mui- 

to equilibrado, aberto, com qualquer um poden- 
do ser campeão. A nossa preocupação é com o 
momento dos times e não com o que aconteceu 
até aqui quando eles duelaram em decisões", 
disse o volante Marcelo Mattos. 

O zagueiro Dória concorda com o compa- 
nheiro. "Quando a bola começa a rolar, os joga- 
dores sequer lembram de números de jogos, vi- 
tória, de tabu ou jejum. Todos pensam em fazer 
de tudo para vencer e conquistar a taça. O Vas- 
co tem a vantagem do empate e um bom time. 
O Botafogo também já mostrou que tem plenas 
condições de brigar por esse caneco. Portanto, 
acredito que esteja tudo aberto e qualquer um 
pode ser campeão", analisou o defensor. 

O último encontro em decisões aconteceu 
na Taça Rio do ano passado e o Botafogo deu 
um verdadeiro baile no Vasco, ganhando por 3 
x 1. O jogo ficou marcado pela reposição rápida 
de bola por parte da gandula Fernanda Maia, 
que originou o primeiro tento dos cariocas. 

Dentro de campo, o elenco do Botafogo 
volta a treinar na manhã desta sexta-feira (08), 
no Engenhão, quando o técnico Oswaldo de 
Oliveira deverá dar um esboço do time que vai 
enfrentar o Vasco. No sábado pela manhã, tam- 
bém no Engenhão, um recreativo fecha a pre- 
paração e dá início ao período de concentração 
para o clássico. Por ter feito melhor campanha 
na fase de classificação, o Cruz-maltino joga 
pelo empate para ser campeão. 

Palmeiras não marca como visitante 

na Libertadores há quatro jogos 

ber, Valdívia, Charles e Patrick Vieira não con- 
seguiram concluir as chances que tiveram. O 
castigo veio no último lance da partida, quando 
o Tigre marcou seu gol. Assim,.o gol heroico 
de Cleiton Xavier, aos 42 minutos do segun- 
do tempo, que deu a vaga ao Palmeiras na 
segunda fase do torneio no dia 30 de abril de 
2009, segue sendo o último gol marcado pelo 
time como visitante. 

EM CASA, O RETROSPECTO É POSITIVO 
Como mandante, a história é outra. O Pal- 

meiras marcou ao menos um gol em cada uma 
das últimas nove partidas pela Copa Liberta- 
dores. Nesse intervalo, foram quatro vitórias, 
três empates e duas derrotas. 

O último jogo em que o Palmeiras não mar- 
cou foi na edição de 2006, no empate em 0 x 
0 com o Rosário Central no dia 15 de março, 
pela primeira fase da competição. Naquela 
edição do torneio, o Palmeiras classificou-se 
como segundo colocado do grupo, mas foi eli- 
minado pelo São Paulo nas oitavas de final da 
competição. 

A média do Palmeiras nesses últimos nove 
jogos é de 1,77 gol por partida, muito elevado 
pela goleada de 5 x T sobre o Real Potosi na 
"pré-Libertadores" de 2009. Em cinco partidas 
nesse período, o Palmeiras fez apenas um gol 
nos jogos. 

Kléber chegou ao quarto Jogo seguido sem gols 

Ao passar em branco contra o Tigre, o Pal- 
meiras chegou a quatro jogos consecutivos 
sem marcar gols como visitante na Copa Li- 
bertadores. Desde a última partida da primeira 
fase de 2009, com o gol histórico de Cleiton 
Xavier contra o Colo-Colo, o Palmeiras não 
marca fora de casa. 

Desde então, o Palmeiras não marcou gols 
como visitante. Foram duas partidas em 2009, 
pelas oitavas e quartas de final, e duas nessa 
edição de 2013, pela primeira fase do torneio. 
Nessas quatro partidas, foram três derrotas e 
apenas um empate, mas com sabor de der- 
rota. Nas quartas, o empate em 0 x 0 com o 
Nacional eliminou o Palmeiras da competição 
daquele ano. 

Nessa quarta (06), o Palmeiras teve diver- 
sas chances de quebrar esse tabu, mas Klé- 
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Os produtos do FAZENDA PURO LEITE 

propordonom à suo família 

um alimento nutritivo e saudável 


