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PAPA FRANCISCO 

0 conclave elegeu nesta quarta-feira (13) o cardeal Jorge Mario 
Bergoglio, argentino, como novo Papa, Francisco I, sucessor de 
Bento XVI à frente da Igreja Católica Apostólica Romana. 
Em sua primeira bênção, para uma Praça de São Pedro lotada. 
apesar da chuva, o argentino afirmou que "parece que seus colegas 
cardeais foram buscar o Papa no fim do mundo", em uma referên- 
cia à sua Argentina natal. 
Em tom sério, ele pediu aos cerca de 1.2 milhão de católicos do 
mundo a "empreender um caminho de fraternidade, de amor" e de 
"evangelização". 
Ele também agradeceu ao seu predecessor, o agora Papa Emérito 
Bento XVI, em um gesto sem precedentes na igreja moderna: um 
Papa agradecendo a um sucessor vivo. 
"Rezem por mim, e nos veremos em breve", disse, acrescentando 
que, nesta quinta (14), pretende rezar para Nossa Senhora. 
"Boa noite a todos e bom descanso", finalizou, na varanda da Basí- 
lica de São Pedro, sob aplausos da multidão. 
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POPULAR 

Anúncio 

O nome do escolhido pelos 115 cardeais foi anunciado pelo mais velho dos car- 
deais-diáconos, o francês Jean-Louis Tauran, e recebido com aplausos. Também 
houve festa na Basílica de Buenos Aires, em que 200 fiéis assistiam a missa no 
momento do anúncio. 
A decisão surpreendeu, pois o argentino, citado inicialmente, não aparecia nas 
últimas listas de favoritos, que incluíam o brasileiro Dom Odilo Scherer e o italiano 
Ângelo Scola. 
O novo Papa, um jesuíta de 75 anos, assume com a função de manter a unidade 
de uma igreja que, nas palavras de seu próprio antecessor, está dividida e imersa 
em crises. 
A fumaça branca apareceu por volta das 19h08 locais (15h08 de Brasília), efoi 
recebida com festa pela multidão que tomava a Praça de São Pedro. Os sinos da 
Basílica de São Pedro tocaram. 

Perfil 

Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina, Jorge Mario 
Bergoglio formou-se engenheiro químico, mas escolheu posteriormente o sacerdó- 
cio, entrando para o seminário em Villa Devoto. Em março de 1958, ingressou no 
noviciado da Companhia de Jesus (jesuítas). Em 1963, ele estudou humanidades 
no Chile, retornando posteriormente a Buenos Aires. 
Entre 1964 e 1965, Bergoglio foi professor de literatura e psicologia no Colégio 
Imaculada Conceição de Santa Fé e, em 1966, ensinou as mesmas matérias em 
um colégio de Buenos Aires. De 1967 a 1970, estudou teologia. 
Em 13 de dezembro de 1969, foi ordenado sacerdote. 
Bergoglio foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de San Miguel, entre 1980 
e 1986. 
Após completar sua tese de doutorado na Alemanha, serviu como confessor e dire- 
tor espiritual na cidade de Córdoba. 
Em 1992, Bergoglio foi nomeado bispo titular de Auca e auxiliar de Buenos Aires. 
Em 1997, ele foi nomeado arcebispo titular de Buenos Aires. 
Também atuou como presidente da Conferência Episcopal da Argentina de 2005 
até 2011. 
Foi criado cardeal pelo então Papa João Paulo II, no consistório de 21 de fevereiro 
de 2001. 

Fumaça Branca 

A fumaça branca se ergueu da chaminé no teto da Capela Sistina, no Vaticano, 
indicando que os 115 cardeais eleitores já escolheram o nome do novo líder dos 
católicos, provavelmente na quinta votação secreta do conclave. 
A fumaça apareceu por volta das 19h08 locais (15h08 de Brasília). 
Inicialmente, ela parecia negra, mas logo ficou branca e foi recebida com júbilo pela 
multidão que tomava a Praça de São Pedro, apesar da chuva e do frio. 
Os sinos da Basílica de São Pedro tocaram em festa pela escolha do 266° pontífice. 

Conclave 

O conclave, votação secreta que escolhe o novo pontífice, foi convocado após a 
renúncia de Bento XVI, anunciada em 11 de fevereiro e concretizada em 28 de 
fevereiro. 
Bento XVI saiu alegando que não tinha mais forças para a tarefa de liderar a igreja. 
Seu pontificado foi marcado por várias crises, pelo escândalo do acobertamento 
da pedofilia e pelo vazamento de documentos secretos no chamado escândalo 
VatiLeaks. 
O conclave ocorreu após dez congregações gerais de cardeais, nas quais os pro- 
blemas da igreja foram debatidos exaustivamente, em meio a muitas especulações 
e conversas de bastidores sobre os prováveis papáveis. 
A imprensa italiana afirmou que um dos principais temas das congregações foi um 
dossiê preparado no ano passado, a pedido do hoje Papa Emérito Bento XVI, sobre 
irregularidades na Cúria Romana. Cardeais estariam pressionando pelo acesso 
ao documento. Questionados abertamente, o Vaticano e cardeais minimizaram a 
importância do documento. 

Renúncia de Bento XYi 

O alemão Bento XVI, desde 28 de fevereiro Papa Emérito, anunciou em 11 de feve- 
reiro que havia decidido renunciar. 
Ele foi o primeiro pontífice a renunciar em mais de seis séculos, o que criou situa- 
ções praticamente inéditas para a Igreja Católica Apostólica Romana. 

Desde a renúncia, Bento XVI está em Castel Gandolfo, a residência de verão dos 
Papas, que fica a cerca de 25 km do Vaticano. Ele permanecerá lá por dois meses 
e depois ficará recluso num antigo convento sobre as colinas do Vaticano, com vista 
para a cúpula da Basílica de São Pedro. 

- PAGUE CONTAS? 
Os vereadores Hamilton Miranda e 
Chiquinho da Di Ferro fizeram uma 
indicação para que a Caixa Econômi- 
ca instalasse um caixa eletrônico na 
Câmara de Vereadores. A indicação 
foi aprovada por unanimidade pelos 
vereadores da casa e após a vota- 
ção, alguns edis ficaram comentando 
que agora não vão ter como escapar 
dos eleitores pidões que diariamente 
recorrem aos gabinetes dos verea- 
dores pedindo que lhes paguem uma 
continha de água ou de luz. Antes, os 
que se negavam a pagar alegando 
não ter dinheiro, agora serão prati- 
camente levados pelo braço pelos 
eleitores até o caixa eletrônico. É 
até mais fácil, coloca o boleto lá e a 
máquina já faz a leitura pelo código 
de barras. O medo agora é que se 
formem filas na boca do caixa, cada 
vereador com um cidadão do lado e, 
é claro, um ou dois boletos nas mãos. 

- DO MACEDO OU SOARES? 
A vereadora Teresinha Soares foi 
chamada pelo presidente da Câma- 
ra, Hamilton Miranda, para fazer o 
uso da tribuna. Na ocasião, Hamil- 
ton a chamou de Teresinha Soares, 
ex Teresinha do Macedo. A verea- 
dora ficou ligeiramente encabulada 
e resolveu explicar que apesar de 
ainda ser uma grande amiga do ex- 
-deputado Macedo (que deu origem 
ao seu 'sobrenome' no meio político), 
não usa mais o nome 'do Macedo', 
pois chegou a disputar duas eleições 
com o nome de Teresinha do Mace- 
do e não ganhou e quando resolveu 
mudar para Teresinha Soares venceu 
as eleições. Será que o ex-deputado 
é tão pé frio assim? 

- MUITOS PADRINHOS 
Um fato tem chamado a atenção na 
Câmara de Vereadores, apenas um 
vereador tem a idéia e toma a iniciati- 
va de fazer alguma indicação de pro- 
jeto, faz a apresentação e depois de 
aprovado todos os demais vereado- 
res querem subescrever a tal indica- 
ção. Na hora de ser 'pai' e colocar no 
mundo só aparece um. mas depois de 
aprovado o que é padrinho querendo 
ninar a indicaçãozinha recém-nasci- 
da não tá escrito, aliás, tá escrito sim. 
Subescrito, pra dizer a verdade. 

- SUMIU 
Agora que o vereador Buzuca já se 
apresentou na delegacia pra falar 
sobre o acidente, queremos saber 
quando ele vai voltar a participar das 
sessões da Câmara. Alguém sabe se 
vereador precisa apresentar atestado 
médico? 

-TIMIDEZ 

Deixa de timidez vereador Zé da Far- 
mácia, o povo quer saber quando 
você vai fazer o uso da tribuna. Até 
então o vereador só ficou ouvindo, 
caladinho, obervando, mas falar que 
é bom, nada. O vereador deve ser 
a voz do povo, Zé da Farmácia, e o 
povo clama, grita, reclama e protesía. 
Tá mais do que na hora de dar voz 
aos que lhe elegeram. Ah! E só pra 
lembrar, o Zé da Farmácia foi o único 
vereador que não quis dar entrevista 
ao Correio Popular na série de entre- 
vistas do início do ano com os novos 
vereadores. 
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Dupla leva moto de funcionária da CCPJ 

Antônio Pinheiro 

Na tarde de ontem (13), dois homens 
armados tomaram uma moto Pop de 
assalto na estrada do Embiral, já pró- 

ximo à Estrada do Arroz, de um casal que re- 
tornava do povoado. Segundo a mulher, um 
deles estava portando um revólver e outro 
uma espingarda. 

Ela falou que a dupla saiu de dentro do 
mato e, após tomarem a moto, fugiram senti- 
do Coquelândia. O veículo era uma pop ver- 
melha, de placa NNC-0071-lmperatriz -Ma. 

O proprietário da moto é Glandesvan Ramos 
Silva, morador da Rua São Domingos, bairro 
São José. 

A Polícia Militar deve fazer uma grande 
fiscalização nos locais onde, em finais de se- 
mana, acontecem enduros. Na semana que 
antecede tais competições, aumentam os 
roubos e furtos de motos. No próximo final 
de semana acontece um enduro na cidade 
de Cidelândia, local para onde teriam fugi- 
do os dois assaltantes que tomaram a moto 
Pop. Na segunda- feira (11), uma moto Fan 
também foi furtada na região do São José. 

Vereador Richard pede reativação do 

consultório dentário do povoado 1.700 
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O vereador fez o uso da tribuna nesta quarta-feira (13) 

Antônio Pinheiro 

O vereador Richard, que representa a re- 
gião da Grande Lagoa Verde, usou a tribu- 
na da Câmara na sessão desta quarta-feira 
(13) para pedir que a Secretaria de Saúde do 
Município faça com urgência a reativação do 
consultório dentário da 1.700, que se encon- 
tra fechado há um ano. Além da reativação 
do consultório, o parlamentar disse que está 
faltando remédios e médicos nos demais 
postos da região. Ele solicitou que a comis- 
são de saúde faça uma vistoria nos postos 
para verificar os problemas. 

No momento em que Richard discursa- 
va, o vereador Esmerahdson de Pinho pediu 
a fala, explicando que em poucos dias os 
problemas estarão resolvidos, pois os apro- 
vados no concurso serão chamados e irão 
suprir as necessidades nos postos de saú- 
de. O representante da Grande Lagoa Verde 
disse que, enquanto os problemas não forem 
resolvidos, ele irá cobrar. Richard apresen- 
tou uma indicação ao prefeito Madeira e ao 
secretário de Infraestrutura Robert Alencar 
sobre o piçarramento da estrada que liga a 
BR-010 à Vila Conceição I. 

Maranhense estava em 

bimotor que caiu no Pará 

O maranhense Jhonatan Aguiar de Sou- 
sa, de 22 anos, da cidade de Chapadinha, 
é uma das vítimas do avião bimotor, modelo 
Carajá, que caiu na noite dessa terça-feira 
(12), em Monte Dourado/PA. 

Jhonatan Aguiar era um dos funcionários 
da empresa de engenharia que atua na cons- 
trução de uma usina hidrelétrica. 

Pelo menos 10 pessoas morreram neste 
acidente. Segundo Josenilton Bilio, da cida- 
de de Fortuna e amigo de uma das vítimas, 
haviam mais cinco maranhenses no aciden- 
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te, sendo três da cidade de Fortuna e dois 
de Jatobá. A aeronave estava desaparecida 
desde a noite de terça-feira e foi encontrada 
na manhã de ontem (13) pela companhia de 
táxi aéreo Fretax, proprietária do veículo. 

O avião foi fretado pela companhia de en- 
genharia Cesbe e levava nove funcionários 
para a Usina Hidrelétrica Santo Antônio do 
Jari, no estado do Amapá. A queda aconte- 
ceu a 20 km do aeroporto de Monte Dourado. 
Além dos funcionários, o piloto da aeronave 
também morreu. 

sobrinha em Barra do Corda 

Investigadores lotados no Io Distrito 
Policial de Barra do Corda, com apoio de 
policiais militares do 5o BPM, efetuaram, 
manhã de ontem (13), a prisão de mais um 
homem suspeito de agredir uma mulher na- 
quele município. Valmir da Conceição da 
Silva, 39 anos. foi detido após agredir a so- 
brinha e ameaçar outros parentes. Na ter- 
ça-feira foi detido Raimundo Nonato França 
Loiola, 39 anos, por agredir a ex-mulher. 

Segundo informações policiais, Valmir, 
que é usuário de drogas, invadiu a residên- 
cia da sua sobrinha Gilzenir da Conceição 
da Silva. 24 anos, com quem mora e teria 
danificado vários móveis e eletrodomés- 

ticos. Ainda de acordo com a Polícia, ele 
teria feito diversas ameaças também aos 
outros moradores da casa. 

Após sofrer as ameaças, Gilzenir procu- 
rou o distrito policial e registrou o Boletim 
de Ocorrência, Em seguida, o delegado 
Marconi Caldas deslocou uma equipe até 
a residência que efetuou a prisão do agres- 
sor. 

Valmir da Conceição foi autuado em 
flagrante e no Artigo 147 do Código Penal 
Brasileiro na Lei Maria da Penha por ame- 
aças e danos materiais. Ele permanecerá 
custodiado no 1o Distrito Policial à disposi- 
ção da Justiça. 

Homem é preso por trafico de oito 

maranhenses para prostituição 

O prédio da casa noturna onde as mulheres estariam 
Oito mulheres provenientes do interior 

do Maranhão foram descobertas praticando 
prostituição em uma boate, no estado de São 
Paulo. O dono do estabelecimento, localizado 
na Avenida Pires do Rio com a rua Antônio 
Cajano, onde elas faziam programa, foi preso. 

A área de prostituição ficava no segundo 
andar da boate. Lorisvaldo Pereira de Jesus, 
proprietário da boate, foi preso sob acusação 
de praticar tráfico de pessoas. 

As oito mulheres disseram à polícia que 
sabiam que iriam se prostituir na capital pau- 
lista. As investigações iniciaram após denún- 
cias de uma das mulheres aliciadas, que con- 
seguiu fugir e voltar para o Estado. 

Lorisvaldo Pereira de Jesus ficava com 
aproximadamente 40% de cada programa fei- 
to na casa noturna. Em depoimento, as mu- 
lheres aliciadas disseram que não pretendem 
voltar para o Maranhão. 

Prefeitura realiza seletivo emergencial para 

contratação temporária de professores 

O último concurso realizado pela Prefeitu- 
ra de Imperatriz convocou, em duas etapas, 
569 professores para atuarem na Educação 
Infantil e Séries Iniciais e Finais do Ensino 
Fundamental. Dos candidatos convocados, 
boa parte ainda não se apresentou ao setor 
de posse, o que gerou um déficit de professo- 
res em escolas da Rede Municipal. 

Sobre o procedimento de posse no certa- 
me, o Secretário Municipal de Administração 
(SEAMO), Iramar Cândido Lima, explica que 
é necessário o cumprimento do período de 
convocação para que seja confirmada a de- 
sistência do candidato. 

"Já realizamos duas convocações do úl- 
timo concurso, onde a maior parte dos can- 
didatos chamados foi destinada à educação. 
Como o prazo da segunda chamada só en- 
cerra em 1o de Abril, o município é obrigado 
a esperar a devolução da correspondência 
oficial (AR) enviada ao endereço informado 

Vagos- Zona Urbana 

- Professor de Educação Infantil (Creche/ pré-es- 
cola) e anos iniciais do ensino fundamental -15 
- Professor de Ciências - 07 
- Professor de Matemática - 06 
- Professor de História - 01 
- Professor de Educação Física - 03 

pelo candidato no momento da inscrição para 
publicar uma nova convocação". 

Para garantir o cumprimento do ano leti- 
vo e evitar que os alunos da Rede Municipal 
sejam prejudicados, o Secretário Municipal 
de Educação, Zesiel Ribeiro, explica que a 
SEMED realiza processo seletivo em caráter 
emergencial e temporário. "Este é um seletivo 
temporário e emergencial que tem o prazo de 
validade de 45 dias e será composto de ape- 
nas uma etapa de prova de títulos de caráter 
classificatório. Ao todo, serão oferecidas 46 
vagas, e o Edital completo encontra-se nos 
murais da Prefeitura Municipal e da Secreta- 
ria Municipal de Educação", esclarece. 

Os professores selecionados irão atuar 
na educação infantil, anos iniciais e finais do 
ensino fundamental da rede municipal de en- 
sino. As inscrições encerram hoje e podem 
ser realizadas na sede da secretaria, na rua 
Simplício Moreira, Centro. 

Vaaas-Zona Rural 

- Professor de Educação Infantil (Creche/ pré-es- 
cola) e anos iniciais do ensino fundamental - 05 
- Professor de Língua Portuguesa - 02 
- Professor de Lingua Inglesa - 03 
- Professor de Matemática - 01 
- Professor de História - 01 
- Professor de Educação Física - 02 

Prazo para pagamento de alvará 

de táxis comeca dia 20 

Os taxistas de Imperatriz têm o prazo de 
trinta dias, a partir de terça-feira (20), para 
efetuar o pagamento do alvará que regulari- 
za a prestação de serviço. 

A taxa será no valor de R$ 38,00 e o 
pagamento poderá ser feito na agência do 
Banco do Brasil ou casas lotéricas. 

Segundo o presidente do Sindicato dos 
Taxistas, João Assunção Martins, atualmen- 
te na cidade existem 630 táxis, destes cerca 
de 320 são filiados a entidade classista. 

"Mas independentemente da filiação, to- 
dos devem renovar o alvará de circulação, 
uma vez que a documentação do veículo é 
renovada mediante o pagamento da taxa", 
adverte João Martins. 

O sindicalista lembra que fiscalização 
começa no dia 1o de maio e os taxistas que 
forem flagrados trafegando o licenciamento 
terá o veículo retido pela Secretaria Munici- 
pal de Trânsito. 
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A taxa será no valor de R$ 38,00 
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Moradores protestam contra buraco 
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Moradores deixam mensagem ao prefeito como forma de protesto 

Welbert Queiroz 

M 

oradores das ruas João Lisboa e João 
Paulo II, na Vila lobão, protestam con- 

I tra abertura de cratera afirmando que 
a mesma foi aberta devido ao rompimento de 
manilhas da rede de esgoto que perpassam 
pelo no cruzamento das ruas. 

As crateras abriram no leito da rua, que 
vem sendo motivo de manobras perigosas por 
parte dos usuários do trânsito naquele local, 
além de freqüentes acidentes relatados pelos 
populares da região. "Para evitar o esgoto que 
está correndo a céu aberto, desobstruímos 
mais um pouco para conectar o esgoto na cra- 
tera que já estava aberta. Nesses buracos já 
aconteceram alguns acidentes. Uma mulher 
já caiu de uma moto e no último sábado uma 
caminhonete caiu também. O dono teve muito 
trabalho para retirá-la", conta Francisco, mora- 
dor que se sente prejudicado com a situação. 

Segundo os populares, a situação já ultra- 
passa pelo menos um período de 8 meses e 
dizem que, recentemente, a situação ficou in- 
sustentável, obrigando-os a criarem soluções 
imediatas para minimizar a situação e pro- 
porcionar o escoamento do esgoto. "Devido a 
esses acidentes, os moradores em conjunto 

resolveram colocar entulhos para alertar e fi- 
car visível para os condutores e para protestar 
contra essa situação. Um vereador do bairro, 
nós solicitamos para ele vir fazer uma maté- 
ria e ele disse que não faria, pois ele ia resol- 
ver isso em caráter de urgência, mas até hoje 
nada foi resolvido", afirma Francisco. 

PROTESTO 
A criatividade da comunidade chegou ao 

nível de se instalar no local uma placa com 
a foto do prefeito Madeira com a mensagem 
"MADEIRA A CASA ESTÁ ARRUMADA", em 
alusão à campanha do prefeito de Imperatriz. 

O que os moradores exigem é que não 
sejam tomadas soluções paliativas de apenas 
encobrir o buraco com asfalto, pois segundo 
eles, "o asfalto voltará a ceder", mas sim que 
sejam consertadas a manilhas do sistema de 
esgoto. "Essas manilhas cederam causando 
entupimento na boca de lobo, causou a ero- 
são em dois buracos grandes em duas cra- 
teras, sendo que essa água do esgoto ficou 
correndo pela lateral da rua 'embrejando' (em- 
possando). Essa água incomoda todo o pes- 
soal aqui por perto, temos estabelecimentos, 
inclusive, restaurantes", finaliza em protesto a 
população. 

Segunda sessão da semana apresenta e 

aprova dez indicações 

Hemerson Pinto 

A sessão da última quarta-feira (13) na Câ- 
mara Municipal de Vereadores, em Imperatriz, 
foi marcada pela apresentação e a aprovação 
de dez indicações. A maioria das propostas es- 
tava relacionada à pavimentação de ruas e ado- 
ção de medidas capazes de melhorar o trânsito 
em trechos importantes da cidade. 

Entre as aprovações está a mudança do trá- 
fego nas ruas Dom Pedro I e Dom Pedro II, bair- 
ro Bacuri, para mão única, sendo que a primeira 
ficaria com o sentido Parque Anhanguera/Cen- 
tro, e a segunda no sentido contrário. A indica- 
ção do vereador Raimundo Roma foi subescrita 
pelos vereadores Carlos Hermes, Esmerahd- 
son de Pinho, Marco Aurélio e Zé da Farmácia. 

"A Dom Pedro I foi revitalizada recentemen- 
te, mesmo que não concluída, ela apresenta 
condições de trafegabilidade. A Dom Pedro II, 
quem trafega por ela, percebe o caos que se 
torna, no momento em que se encontram uma 
caçamba, ou qualquer outro carro grande e um 
pequeno em sentidos contrários. O caos está 
instalado ali. Como a Dom Pedro I já pode ser 
utilizada, e temos a Godofredo Viana, que tam- 
bém leva sentido Centro, nada mais justo do que 
deixar a Dom Pedro II apenas em um sentido, 
por isso a gente pede atenção do secretário (de 
Trânsito)", explica Raimundo Roma. 

Outras indicações- O vereador Chiquim da 
Diferro apresentou indicação cobrando a insta- 
lação de um caixa eletrônico da Caixa Econô- 
mica Federal, na Câmara de Vereadores, com 
o objetivo de oferecer mais uma opção de pa- 

gamentos de contas ou saques, o que poderia 
diminuir filas nas lotéricas e agências bancárias. 

O piçarramento da estrada que liga a BR- 
010 à Vila Conceição I foi a indicação do vere- 
ador Richard. A vereadora Teresinha Soares 
solicitou, por meio de indicação, a construção 
de um abrigo na parada de ônibus que fica lo- 
calizada na Avenida Newton Belo, em frente ao 
Instituto Federal do Maranhão - IFMA. 

O vereador Eudes foi o responsável pelo 
pedido de pavimentação asfáltica da rua Paulo 
Afonso, em toda a extensão, no Parque Santa 
Lúcia. A colocação de semáforos, com sinaliza- 
ções pertinentes entre as ruas Godofredo Via- 
na e Benedito Leite, Centro, foi sugerida pela 
indicação do vereador Antônio José. Hamilton 
Miranda, presidente da Câmara, indicou às em- 
presas VBL e Aparecida a extensão da linha de 
ônibus Imperatriz/João Lisboa, a fazer o percur- 
so pela Avenida Pedro Neiva de Santana, Aveni- 
da Jacob e Terminal Rodoviário Jackson Lago. 

Zé da Farmácia pediu sinalizações adequa- 
das para o cruzamento das ruas Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe com a rua Tamandaré, setor 
da antiga rodoviária, o que diminuiria os riscos 
de acidentes. A vereadora Fátima Avelino suge- 
riu a construção de um posto de saúde em um 
terreno de propriedade da Prefeitura de Impera- 
triz, no Parque Alvorada II. 

Para fechar, Aurélio Gomes indicou a re- 
cuperação da camada asfáltica da rua Luis 
Domingues, entre a BR-010 e a Rua da Paz, 
bairro Entroncamento e Jardim Oriental. O tre- 
cho indicado pelo vereador já foi apresentado 
no Correio Popular, reclamado por moradores e 
empresários que vivem o dia a dia naquele local. 

Chuva intensa aumenta nível do Rio 

Tocantins e risco de grandes inundaçõet 

■ 

"O rio mudou para a rua Alagoas", diz morador que publica foto do alagamento no Facebook 

Hyana Reis 

A chuva desta segunda-feira (12) foi uma 
das mais intensas de 2013, segundo o Corpo 
de Bombeiros de Imperatriz. O batalhão in- 
formou que, ao todo, choveu 55 milímetros. 
Além dos estragos pelas ruas, as constantes 
chuvas podem causar grandes inundações 
e contribuir para o aumento no nível do Rio 
Tocantins. 

Alagamentos, estragos no asfalto, lama 
e muita sujeira foram os resultados da chu- 
va desta segunda-feira. Cena que se repete 
sempre que chove em Imperatriz, segundo 
Ana Cardoso, moradora do centro da cidade. 
"A minha casa alaga, fica impossível passar 
na rua, uma simples chuva nesta cidade im- 
pede qualquer um de sair de casa ou ir a com- 
promissos", reclama. 

Várias pessoas recorreram às redes so- 
ciais para divulgar as condições da cidade 
após a chuva, uma delas publicou uma ima- 
gem da rua Amazonas completamente alaga- 
da e ainda brincou com a situação: "O rio se 
mudou para a rua Amazonas". Outros apro- 
veitaram a situação para criticar a prefeitura: 
"Ainda dizem que a casa está arrumada", co- 
mentou outro usuário. 

"Notamos que uma chuva de 40 milíme- 
tros aqui em Imperatriz já deixa o Centro de- 
baixo d'água, e na segunda choveu 55 [milí- 
metros], então causou ainda mais estragos, 
quanto mais a intensidade", afirma o tenente 

coronel Sandro Luis Silva Saraiva. Ele 
ta que receberam vários chamados dev 
chuva. "Recebemos ligações principaln 
de gente ilhada. Outras pessoas fican 
sesperadas com a situação de alagame 
ligam para nós". 

Somente em março já choveu o eq 
lente a 90 milímetros, número conside 
alto pelo Corpo de Bombeiros. A previí 
que chuvas mais fortes que esta caiam ; 
este mês em Imperatriz, segundo o ter 
coronel, situação que o preocupa: "Se 
mentar o tempo de chuva e quantidad 
milímetros, podemos ter inundações de 
que causarão sérios transtornos na cida 

O nível do Rio Tocantins também corr 
co de subir, de acordo com o Corpo de I 
beiros. Atualmente, o rio atinge 2,5m, "í 
consideramos baixo, pois o nível de ale 
6,5 metros", explica Saraiva. Mas ele res 
que pode subir a qualquer momento, "poi 
estamos monitorando". Em setembro dc 
passado, o nível chegou a 8 metros, ou 
2 metros acima do considerado normal. 

Por isso o tenente coronel alerta a p 
lação a redobrar os cuidados durante o 
odo chuvoso, principalmente quem mor 
trabalha no centro da cidade, local que o 
ma ser o mais atingido com inundações 
pessoas têm que entender que não pc 
colocar lixo em bueiros e ruas, as pes 
têm que ter cuidado para não ter maiores 
juízos no futuro".' 

Audiência Pública sobre Estrada 

do Arroz acontece hoje 

Hyana Reis 

Os estragos e as péssimas condições da 
Estrada do Arroz, há meses vêm sendo alvos 
de protestos de moradores de povoados vizi- 
nhos que usam a via como acesso a Impera- 
triz e a outras cidades. Para cobrar esclareci- 
mentos e debater mais sobre o assunto, será 
realizada, hoje, na Câmara de Vereadores, 
uma audiência pública. 

A reuniãp foi proposta pelo Fórum de De- 
fesa da Cidadania e do Desenvolvimento das 
Comunidades da Estrada do Arroz, com o in- 
tuito de discutir, junto aos representantes do 
poder público, íjuestões como infraestrutura, 
segurança, saúde e até educação, de acordo 
com a presidente Maria de Lourdes. 

Ela explica que uma das principais reivin- 
dicações será a construção de uma escola no 
povoado Olho D'água. "A construção dessa 
escola chegou a ser uma promessa de cam- 
panha. mas até hoje nunca foi construída pelo 
poder público", reclama. Os moradores da 
grande área da Estrada do Arroz também irão 
cobrar o início da pavimentação asfáltica da 
estrada e fim da construção da ponte. 

A segurança .também é um fator preocu- 
pante, já que a estrada agrega uma fama de 
"local de desova", segundo a presidente. Ela 
afirma que os perigos que a estrada oferece 

preocupam os moradores. "A questão do 
saltos e a disseminação das drogas assi 
maioria dos povoados e localidades às 
gens da Estrada do Arroz". 

Os vereadores elogiaram a iniciativa 6 
mam que estarão abertos à discussão. "I 
audiência é considerada de suma imports 
para todos os moradores dos povoados I 
lizados às margens da Estrada do Arroz i 
125), que interliga Imperatriz a Cidelár 
afirma Terezinha Soares. 

Já Fideles Uchoa garantiu que mais 
debater, é preciso cobrar. "Nós temos cc 
do, assim como os colegas Chiquim da Di 
e Terezinha Soares, pela pavimentação di 
importante rodovia estadual que dinamizí 
escoamento da produção agrícola e fortal 
rá a economia do município de Imperatriz 

COMISSÃO 
A audiência pública dessa quint 

(14) será dirigida pelo vereador-preí 
da Comissão de Obras e Serviços Pú 
José Fernandes de Oliveira, o Antônio. 
comissão é formada ainda pelos vere. 
Enoc Serafim (1o vice-presidente); Ter 
Soares (2o vice-presidente); Fidelis Ucl 
secretário); Richard Wagner (2o secn 
Edneusa Frazão (suplente) e pastor 
(suplente). 
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"Antes, a gente era como uma palha seca levada pelo vento, fácil de ser levada. Hoje 
ganhamos força dentro das comunidades e de parceiros de dentro da cidade. Somos 
fortes". Maria de Lourdes, presidente do Fórum da Estrada do Arroz. 

a 
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A voz da comunidade 

Comunidade se mobília para audiência na Câmara 

Criado cerca de dois anos atrás, o Fórum 
da Defesa da Cidadania e do Desenvol- 
vimento das Comunidades da Estrada 

do Arroz tem como objetivo cobrar, de forma 
organizada, atenção do poder público para os 
problemas da população que mora ao longo da 
estrada que liga os municípios de Imperatriz e 
Cidelândia-MA. 

O movimento que começou tímido, entre as 
paredes do salão da igrejinha católica no povo- 
ado Coquelândia, onde alguns poucos mora- 
dores se reuniram com lideranças religiosas e 
representantes de classes como a estudantil, 
professores, quebradeiras de coco, entre outras, 
entrou em 2013 com força total. Essa é a avalia- 

ção da presidente do Fórum, Maria de Lourdes, 
moradora do povoado Olho D'Água dos Martins. 

"Nosso movimento ganhou força com o 
apoio de várias entidades, conhecidas e influen- 
tes lá do centro da cidade. Antes, a gente era 
como uma palha seca levada pelo vento, fácil de 
ser levada", reflete a dona de casa, lembrando 
que o início do ano de 2013 foi decisivo para que 
a sociedade conhecesse a força do movimento. 
"Foi quando nos unimos e fechamos a Estrada 
do Arroz por algumas horas, cobrando principal- 
mente a recuperação da ponte do (Riacho) An- 
gical", que estava quebrada desde dezembro de 
2012. 

Outro ponto importante, segundo Maria de 
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Lourdes, foi a realização do seminário no início 
do mês de março. Foram três dias de reuniões 
que tiveram início em Imperatriz, com a presen- 
ça de lideranças comunitárias, políticas e de uni- 
versitários. Os mesmos grupos acompanharam 
o resultado final do seminário nos dias seguin- 
tes, em Coquelândia, onde tudo começou. 

Para a audiência pública que será realizada 
hoje (14), na Câmara Municipal de Imperatriz, 
Maria de Lourdes adianta que espera um bom 
número de pessoas e que os moradores das co- 
munidades ao longo da Estrada do Arroz estão 
organizados para seguirem em caravana até o 
Palácio Dorgival Pinheiro, na rua Simplício Mo- 
reira. 

"Vamos continuar cobrando melhorias para 
a estrada, para dentro dos povoados e para a 
própria população nas questões de saúde e edu- 
cação, por exemplo. Acredito que será um bom 
encontro entre nós e os vereadores", diz a presi- 
dente do Fórum. 

Maria de Lourdes lembrou que entre as co- 
branças que serão feitas na manhã de hoje na 
Câmara, está a instalação da escola de tempo 
integral, segundo ela prometida pela Prefeitura 
de Imperatriz. "Estão agora querendo transferir 
esse projeto para o bairro Ouro Verde, dentro 
da sede do município, mas queremos ela (esco- 
la) no povoado para onde foi prometida, o Olho 
D'Água", finaliza. 
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Manifestantes Interditaram a Estrada do Arroz em protesto pela recuperação de trechos comprometidos 

População durante inscrições para o seminário que aconteceu no Início deste mês 
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A cobrança pela recuperação da ponte sobre o Riacho Angical 
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í DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Plano de Saúde e condenado a custear internação em UTI dentro do prazo de carência 

O Juiz de Direito Substituto da 16a Vara Cível de Brasí- 
lia confirmou liminar que determinou que a Unimed custeie os 
procedimentos emergenciais relativos à internação de pacien- 
te segurado que precisa ser internado em UTI devido a uma 
queda. 

O autor é beneficiário do Plano de Saúde da Unimed desde 
agosto de 2010. No dia 11 de janeiro de 2011, ele sofreu uma 
queda e foi encaminhado de ambulância ao Hospital Planalto, 
conveniado ao Plano de Saúde. O plano de saúde se negou a 

cobrir a internação em UTI, alegando a necessidade de cum- 
primento do prazo de carência, apesar da urgência apresen- 
tada. 

A Unimed sustentou que a negativa do procedimento se 
deu em razão da submissão à carência contratual, que seria 
de 180 dias. Afirmou, ainda, que autorizou as despesas com a 
limitação das primeiras 12 horas, mas não o atendimento para 
internação, em razão do contrato estar sob a carência de 180 
dias. 

O Juiz de Direito Substituto decidiu que "como é cediço, o 
Colendo STJ possui entendimento pacífico no sentido de que 
o período de carência existente no contrato deve ser relevado 
quando ocorrem situações emergenciais. In casu, o autor com- 
provou pelos documentos acostados á inicial que se encon- 
trava com estado de saúde grave, com risco de morte, sendo 
necessária a internação de urgência na UTI. Por conseguinte, 
deve a requerida ser condenada a arcar com todos os procedi- 
mentos necessários à internação do autor". 

Seguro é devido se álcool não foi motivo exclusivo de acidente 

A 1a Câmara de Direito Civil do TJ acatou apelo de uma 
beneficiária de seguro por acidentes automobilísticos contra 
sentença que lhe negara a cobertura do benefício por em- 
briaguez do condutor do carro - seu falecido pai. A filha, in- 
conformada com a sentença de primeiro grau, apresentou 
apelação. Disse que não foram produzidas nos autos provas 
capazes de atestar a voluntariedade do estado de embria- 
guez da vítima, inexistindo, portanto, culpa grave ou agrava- 
mento do risco. 

A câmara admitiu a argumentação, pois entendeu que 

não houve demonstração, por parte da seguradora, de que o 
segurado, voluntariamente, ampliou o risco ao dirigir alcooli- 
zado. Para os integrantes do órgão, as cláusulas que restrin- 
gem ou limitam as garantias securitárias devem ser interpre- 
tadas de maneira restrita, sempre com norte na boa-fé, que é 
orientadora de todos os contratos, sobretudo em se tratando 
de relação de consumo. 

"A embriaguez do segurado, por si só, não é causa ex- 
cludente da obrigação de ressarcir assumida pela segurado- 
ra, mesmo havendo cláusula expressa em sentido contrário, 

salvo se o estado etílico é preordenado (voluntário) e com ó 
escopo de provocar acidente de trânsito ou qualquer outro 
incidente causador de dano", interpretou o desembargador 
Joel Dias Figueira Júnior, relator da apelação. 

Para o magistrado, se não houve prova de que a embria- 
guez foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro, 
infundada é a exclusão da cobertura, motivo pelo qual a se- 
guradora ré deve indenizar os danos causados no valor pre- 
visto no orçamento. A votação foi unânime (Apelação Civel n. 
2010.062696-0). 
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►17 MUNICÍPIOS 

Governadora autoriza projetos de estradas 

M 

ais de 550 quilômetros de estradas 
serão construídos pelo Governo do 
Estado para garantir acesso por as- 

falto a todos os municípios do Maranhão. 
A ordem de serviço para a elaboração dos 
projetos de obras para nove rodovias esta- 
duais (MAs) foi assinada ppla governadora 
Roseana Sarney; secretário de Estado de 
Infraestrutura, Luis Fernando Silva; repre- 
sentantes das empresas e prefeitos dos 
municípios beneficiados, na manhã desta 
quarta-feira (13), no Palácio dos Leões. 

A solenidade contou com a participa- 
ção do presidente da Assembléia Legislati- 
va, Arnaldo Melo; dos deputados estaduais 
Afonso Manoel, Eduardo Braide, Rigo Teles, 
Manoel Ribeiro. Stênio Rezende, Antonio 
Pereira, Roberto Costa. Vianey Bringel, Ro- 
gério Cafeteira, Magno Bacelar e Edilázio 
Júnior. Presentes ainda os secretários es- 
taduais Hildo Rocha (de Cidades e Desen- 
volvimento Urbano e de Assuntos Políticos), 
João Abreu (Casa Civil); Carlos Filho (Ju- 
ventude): e Sérgio Macêdo (Comunicação 
Social): empresários, entre outras autorida- 
des. 

"Dentro de dois meses os projetos esta- 
rão concluídos e seguem para licitação para 
darmos início às obras no segundo semestre 
deste ano, período que as chuvas já diminu- 
íram. Esperamos inaugurar as estradas até 
abril de 2014", declarou Roseana Sarney. 

A governadora disse que serão investi- 
dos R$ 600 milhões, recursos que serão dis- 

ponibilizados pelo programa Viva Maranhão. 
"Os investimentos serão possíveis graças 
ao crédito que obtivemos do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social). Dos R$ 3,8 bilhões, devemos dis- 
ponibilizar R$ 1 bilhão para a construção de 
hospitais e estradas", acrescentou. 

O secretário de Infraestrutura, Luis Fer- 
nando Silva, destacou o empenho do gover- 
no em realizar as obras. "O Maranhão deve- 
rá se tornar o primeiro estado nordestino a 
garantir acesso por asfalto a todos os seus 
municípios", afirmou. Luis Fernando Silva 
detalhou que, hoje, o Maranhão possui 4 mil 
quilômetros de rodovias estaduais pavimen- 
tadas. "A proposta é superar mais de 5 mil 
quilômetros de estradas pavimentadas até o 
final do governo, um incremento de 25% na 
malha viária", ressaltou. 

Para os prefeitos, o anúncio represen- 
ta a realização de um sonho. O prefeito de 
Afonso Cunha, José Leane de Pinho Bor- 
ges, disse não ver a hora de percorrer os 36 
quilômetros que ligam o município a Coelho 
Neto, pela MA-123. "A estrada vai melhorar 
o escoamento da produção e a circulação 
das pessoas", destacou ele. 

O prefeito de Primeira Cruz, Sérgio Al- 
buquerque, agradeceu a iniciativa do gover- 
no. "Nossa população terá uma nova via de 
acesso, agora por rodovia, além do acesso 
que temos por via marítima", comemorou. 
Com essa obra, Primeira Cruz terá acesso 
pela MA-320, trecho de 38 quilômetros li- 

Secretario Pedro Fernandes destaca 

programas desenvolvidos na Seduc 

O secretário disse que é preciso melhorar a gestão das escolas 
Uma escola com novo perfil, que moti- 

ve alunos e professores e que tenha o foco 
voltado para a oferta de ensino de qualidade 
como política pública educacional, foi uma 
das prioridades apontadas pelo secretário 
de Estado de Educação, Pedro Fernandes, 
durante entrevista concedida, na manhã des- 
ta terça-feira (12), numa emissora de rádio 
local. Na entrevista, ele ressaltou, ainda, a 
realização das conferências intermunicipais 
e estadual de educação e pontuou os progra- 
mas desenvolvidos pela Secretaria de Esta- 
do de Educação (Seduc). 

Para o secretário Pedro Fernandes é pre- 
ciso melhorar a gestão das escolas, qualifi- 
car cada vez mais os profissionais de edu- 
cação com o uso de avançada tecnologia e 
garantir os recursos para cobrar os compro- 
missos que visam ofertar ensino de excelên- 
cia. "Esta é uma das metas do Plano e da 
Conferência Estadual de Educação, além de 
melhorar a gestão e buscar parcerias para 
fortalecer a qualidade de ensino", disse. 

Pedro Fernandes assinalou sobre a ne- 
cessidade de um trabalho conjunto. "As con- 
ferências visam a busca pela qualidade do 
ensino. Estamos vivendo na Seduc um mo- 
mento de primar pela integração com todos 
os setores para que possamos aproximar a 
secretaria da escola e, consequentemente, 
da sala de aula", observou. 

Sobre o acordo de cooperação técnica 
firmado pelo Governo do Estado com o Mi- 
nistério da Educação (MEC) e o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud), Fernandes disse que a meta é erra- 
dicar o analfabetismo e melhorar os indica- 

dores educacionais com a implementação de 
práticas pedagógicas e avaliação, visando o 
fortalecimento do processo ensino-aprendi- 
zagem, a redução de índices históricos apre- 
sentados pela rede estadual de ensino como 
evasão escolar, repetência, distorção idade 
série e o analfabetismo. 

"Em parceria com a Universidade Fede- 
ral do Maranhão (Ufma) lançamos o Pacto 
Nacional pela Alfabetizaçâo na Idade Certa, 
que assegura que todas as crianças estejam 
alfabetizadas até os oito anos de idade, ao 
final do 3o ano do ensino fundamental", expli- 
cou Pedro Fernandes. 

O secretário pontuou algumas das ações 
desenvolvidas em sua gestão na Seduc 
como os programas de alfabetizaçâo, corre- 
ção de fluxo, gestão, conclusões de obras e 
reformas em escolas da rede estadual de en- 
sino, projeto de reforço escolar, institucionali- 
zação de escolas militares e política estadual 
de educação ambiental, entre outras. 

Ele frisa que é preciso também investir 
na parceria do Estado com os municípios e 
a União. "O Estado foca no ensino médio e 
auxilia os municípios, através da parceria, 
para melhorar o ensino fundamentai, porque 
senão a base sempre vai ser ruim, o que se 
refletirá no futuro", observou. 

Durante a entrevista, o secretário falou, 
ainda, sobre construção de novas escolas, 
vigilância e programas de incentivo, tanto 
para alunos como para professores. "Preci- 
samos envolver todos os entes da sociedade 
no fortalecimento da nossa Educação. Só 
assim os resultados irão aparecer", destacou 
Pedro Fernandes. 

À 

..... 
Prefeitos, deputados e secretários aplaudem a Iniciativa 

gando ao município de Santo Amaro. 
São Francisco do Maranhão é outro mu- 

nicípio que será beneficiado com pavimen- 
tação. Serão 68 quilômetros da MA-278 li- 
gando a cidade a Barão de Grajaú. "Essa 
estrada vai trazer um novo rumo econômico 
para nossa região", declarou o prefeito Val- 
divino Alves Nepomuceno. 

do governo 

Barragem do Bacanga 
Durante a solenidade, a gqvemadora 

Roseana Sarney e o secretário Luis Fer- 
nando Silva assinaram a Ordem de Servi- 
ços para início das obras de recuperação 
da Barragem do Bacanga. "Com essa obra, 
daremos segurança às famílias que moram 
nessa área", garantiu Luis Fernando. 

TRECHOS QUE SERÁO PAVIMENTADOS 

MA-123 - Coelho Neto - Afonso Cunha (36 Km) 

MA-138 - São Pedro dos Crentes - Fortaleza 
dos Nogueiras (51 Km) 

MA-272 - Barra do Corda - Fernando Falcão 
(99 Km) 

MA-278 - Barão de Grajaú - S. Francisco do 
Maranhão (68 Km) 

MA-282 - Lagoa do Mato - Gavião (36 Km) 

MA-307 - Presidente Médici - Centro do Gui- 
lherme (33 Km) 

MA-318 - Bom Jardim - São João do Caru (86 
Km) 

MA-320 - Santo Amaro - Primeira Cruz (38 Km) 

MA-320 - Entroncamento da BR 402 - Santo 
Amaro (47 Km) 

MA-334 - Riachâo - Feira Nova (60 Km) 
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O Shopping do coração da cidade! 
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Seaunda à Sábado das 

10:00h às 22:00h 

Domingos e Feriados das 

12:00h à s 22:00h 


