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Diferente do Brasil 

O jovem T.J. Lane, de 18 anos, foi condenado á prisão perpétua sem J 
possibilidade de condicional por matar três estudantes em um ataque / V 
a uma escola de ensino médio numa pequena cidade a leste de Cie- ^ ^8/ 

veland, Ohio. Segundo o juiz, o réu não sente remorso pelos crimes, * \' ^ -jk. BSàm/Êk 
ocorridos em fevereiro do ano passado. O adolescente, que também 
feriu outros três estudantes no ataque na cafeteria da escola, usou ^ ■WFl 
uma camiseta com a palavra "killer" (assassino), durante o anúncio -x^ 
da sentença. Lane sentou-se encarando os familiares das pessoas 
contra as quais ele disparou e fez uma breve declaração profana. Ele fez um gesto obsceno aos familiares das vítimas antes de o juiz David 
Fuhry, do condado de Geauga, pronunciar a sentença. O adolescente declarou-se culpado de todas as acusações que pesavam contra ele 
no dia 26 de fevereiro, um dia antes do aniversário de um ano do ataque na Chardon High School. Ele foi indiciado como um adulto, mas 
como tinha 17 anos à época do ataque, não podia ser condenado à morte. 
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Crocodilo Gigante 

Um crocodilo gigante de 4,5 
metros de comprimento foi 
capturado e baleado pela 
polícia da pequena vila de 
Palumpa, na Austrália. Se- 
gundo moradores do local, 
o animal vivia à espreita na 
Reserva do Rio Daly há cer- 
ca de dois anos, ameaçando    , 
crianças que tentavam atravessar uma ponte para ir à escola. O guar- 
da florestal Tommy Nichols contou que a polícia armou uma armadilha 
e atirou no crocodilo gigante nos arredores do rio. O animal é o segun- 
do exemplar com mais de quatro metros capturado em Palumpa em 
apenas uma semana. "Nós tivemos um relato que havia um grande 
crocodilo ameaçando crianças", disse Nichols, confirmando as denún- 
cias dos moradores da vila australiana. O outro crocodilo foi capturado 
após relatos de que ele tinha atacado um cavalo. 

Cópia 

YLT abandonado 

Uma equipe de O Estado fla- 
grou ontem (18), como os va- 
gões do Veículo Leve Sobre 
Trilhos (VLT) adquiridos na 
gestão João Castelo (PSDB) 
em São Luís estão abando- 
nados pela atual adminis- 
tração. Sem pelo menos um 
vigilante no local onde está 
estacionado, o trem foi vítima de vândalos, que picharam a parte dian- 
teira do veiculo. Durante toda a campanha, o atual prefeito. Edivaldo 
Holanda Júnior (PTC), não pareceu muito afeito a levar adiante o proje- 
to tucano. No mês de fevereiro, fontes da Prefeitura de São Luís chega- 
ram a afirmar que um projeto alternativo, que levasse as composições 
para a área Itaqui-Bacanga, estava sendo estudado pelo Município. 
Mas, das duas uma; ou o prefeito manda um vigilante para fazer a se- 
gurança do VLT, ou conclui logo esse estudo para dar algum destino a 
ele. Afinal, os vagões custaram R$ 7 milhões. 

Em Imperatriz, na reunião do movimento "Diálogos pelo Maranhão", lançado para fazer campanha antecipada da oposição ao Governo do Estado 
o deputado estadual Cadinhos Amorim (PDT), disse que "Imperatriz sempre se destacou pela sua independência e. hoje. sendo o marco do início 
desse projeto inovador de fazer política ouvindo a população...". Além de assumir declaradamente que não tem mesmo projeto, agora a oposição 
faz cópia do jeito de governar implantado no Estado pelo hoje secretário de Estado de Infraestrutura, Luis Fernando Silva. Só para refrescar a 
memória da "turma do gogó" uma das primeiras ações no Estado do então chefe da Casa Civil, em conjunto com o secretário de Articulação Po- 
lítica, Hildo Rocha, foi a realização de nada menos que 11 Seminários Regionais de Lideranças, além de um Seminário de Integração do Estado 
com Municípios. O objetivo dos encontros era justamente ouvir a população por meio das lideranças políticas, comunitárias e empresariais sobre 
as demandas dos municípios. Prova do sucesso da empreitada foi que dos 11 seminários surgiram mais de mil propostas de soluções que foram 
incluídas no Plano Plunanual 2012-2015. A oposição quer usar. então, o discurso do diálogo, não há problema. Agora, tentar vender isso como 
se fosse um estilo próprio de fazer política é mais uma prova do jeito de querer ganhar no "gogó". E. pior. "furtando" práticas alheias sem dar os 
devidos créditos. 

COLUNA DO SANCHES 

"UM TRÂNSITO QUE CHOCA" 

RESPEITO 

un/IORTE 
VOCÊ ESCOLHE OCiUVim 

Dia 16 passado, sábado, com o título acima a 
coluna trouxe informações e reflexões sobre 
a violência no trânsito -- de Imperatriz e do 
país. Ontem, três dias depois, a abertura do 
texto da matéria principal da página 3, aqui no 
"Correio Popular", destacou: "O ano de 2013 
podè entrar para as estatísticas como o mais 
violento no trânsito de Imperatriz de todos os 
tempos". 

Ainda dá tempo prevenir -- espera-se. Outras 
informações do repórter Antônio Pinheiro 
dão conta de que, em menos de nove horas, 
dois pilotos de motocicletas (um mototaxista 
e um motociclista) morreram em dois dos 23 
acidentes no fim de semana correspondente 
aos dias 11 e 12, 23 acidentes foram registra- 
dos.. Quinze pessoas já morreram este ano 
no trânsito imperatrizense. 

TRÂNSITO: SUPERAMOS OS 100.000 
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Imperatriz supera o número de 100 mil 
veículos emplacados no próprio município. 
Até 17 de março eram exatamente 103.426 
veículos, entre os quais 42.255 automóveis, 
caminhões e caminhonetes e. entre outros. 

572 ônibus e microônibus. Com mais de 16 
mil unidades a mais vêm a família "ciclo": 
58.721 motocicletas, motonetas, ciclomotores 
e triciclos. No total geral tem os de menor 
quantidade: "side-car", tratores, reboques etc. 
(Dia 19 o número total de veículos aumentou 
de 103.426 para 103.513, ou seja; 87 novos 
veículos foram emplacados em menos de 
dois dias.) 
Estima-se que haja pelo menos 20 mil veícu- 
los com placas "de fora" além de milhares de 
veículos que entram e saem a todo instante 
do município. 
E mais de 100 mil bicicletas -- que também 
são veículos, segundo o Código de Trânsito 
Brasileiro. 
E ainda as carroças... 
Os animais desgarrados, "pastando" no 
asfalto... 
Os carrinhos de mão, transportando alimen- 
tos e coisas, ou as embalagens destas pelas 
mãos dos catadores de material reciclável... 
E ainda nós outros humanos, pedestres -- a 
parte mais frágil dessa longa corrente que a 
cada instante vê e sente perdér-se um elo... 
Oremos uns pelos outros, pois campanha de 
educação no trânsito não salva. O que salva é 
educação - respeito -- no ser humano... 

LEI DO LIVRO 
Como destacado na coluna de ontem, dia 19 
de março é o Dia do Livro Imperatrizense, 
conforme a Lei n0 1.468/2012, de 03/05/2012, 
de autoria do ex-vereador Edmilson Sanches. 
Aos que pediram, segue o texto completo da 
Lei: 
"Art. 1o Fica instituído o "Dia do Livro Impera- 
trizense", comemorado em 19 de março. 

Parágrafo Io - Considera-se livro, para efeito 
desta lei, a definição dada pelo Art. 2o e seu 
parágrafo único da Lei federal 10.753. de 30 
de outubro de 2003, que instituiu a Política 
Nacional do Livro. 

Edmilson Sanches 

Parágrafo 2o - Para efeito desta lei, consi- 
dera-se livro imperatrizense ou integrante da 
história bibliográfica ou bibliológica imperatri- 
zense; 
I - livro de autor nascido ou residente em 
Imperatriz, independentemente do idioma, gê- 
nero, local de edição, impressão, selo editorial 
e primeiro lançamento; e 
II - livro de autor não nascido e não residente 
em Imperatriz, com tema de Imperatriz ou que 
dela ou sobre qualquer aspecto dela tenha re- 
gistro com destaque, independentemente do 
idioma, gênero, local de edição, selo editorial, 
impressão e primeiro lançamento; 

Parágrafo 3o - Integra a história da produção 
gráfica e editorial imperatrizense o livro que 
tenha selo editorial local ou que tenha rece- 
bido a contribuição especializada local em 
uma ou mais de suas fases (revisão, projeto 
gráfico-editorial, impressão e acabamento). 
Art. 2o São objetivos do "Dia do Livro Impera- 
trizense": 
I - realizar atividades voltadas para o forta- 
lecimento das políticas públicas, da cultura 
literária, da leitura e da produção editorial; e 
II - reconhecer o livro como o meio insubsti- 
tuível da difusão da cultura e transmissão do 
conhecimento, do fomento à pesquisa social 
e científica, do fortalecimento da identidade 
imperatrizense, da transformação e aperfei- 
çoamento social e da melhoria da qualidade 
de vida. 

Parágrafo único - As iniciativas previstas 
nos incisos I e II do Art. 2o serão coordena- 
das pela Fundação Cultural de Imperatriz, 
em parceria com órgãos e Poderes públicos, 
entidades, grupos e movimentos culturais e 
empresas e entidades privadas. 
Art. 3o Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário." 

- POSTO DE SAÚDE MÓVEL 
O secretário de comunicação da pre- 
feitura, Elson Araújo, publicou a se- 
guinte novidade em seu facebook: 
"Não têm sido poucas as idas e vindas 
do prefeito Madeira e da Secretária de 
Saúde, Conceição Madeira para con- 
seguir investimentos para o sistema de 
saúde de Imperatriz e os resultados têm 
sido extremamente positivos. Numa des- 
sas idas à Brasília, numa conversa para 
lá de proveitosa, com gente graúda do 
Ministério da Saúde, o prefeito acabou 
conseguindo, numa parceria com a Fun- 
dação Pio XII, a Vale e o Ministério da 
Saúde, um ônibus daqueles de dois pa- 
vimentes, todo equipado, para fazer tra- 
balho preventivo contra o câncer e que 
vai beneficiar homens e mulheres. A fase 
agora é de vencimento da burocracia 
para que o veículo chegue, e seja colo- 
cado à disposição da população". 

- SUZANO OU SUGANO? 
O presidente da Câmara de Vereadores, 
Hamilton Miranda, deu uma boa "puxa- 
da de orelha" na Suzano na sessão re- 
alizada ontem, terça-feira (19). Hamilton 
disse que a Suzano chegou em Impe- 
ratriz com uma proposta de desenvolvi- 
mento da cidade, mas até agora só tem 
sugado nossas migalhas. O presidente 
alertou que a fábrica está devendo me- 
tade de Imperatriz, são comércios, casas 
de aluguel, hotéis e serviços gerais ter- 
ceirizados, tudo está em atraso. Quem é 
leitor dessa coluna no Correio Popular, 
reparou que no domingo a corneta foi 
toda dedicada aos prejuízos que o grupo 
Suzano teve no ano de 2012, levando in- 
clusive ao cancelamento da construção 
de uma fábrica no Piauí. Será que os 
maus ventos da empresa estão também 
chegando à Imperatriz? No fundo espe- 
ramos que essa seja só uma fase, e que 
a promessa de mais desenvolvimento 
e aumento da nossa economia chegue 
logo. 

- DO LADO DOS GRANDÕES 
O vereador Zé Carlos, líder do governo 
na Câmara, fez o uso da tribuna nesta 
terça-feira (19), após seu colega Hamil- 
ton criticar a Suzano. Zé Carlos disse 
que tem vereador que diz que é do lado 
do povo e que ele admite que prefere 
o lado das empresas, para o vereador 
isso é fazer política. "Por isso eu fico é 
do lado das empresas, eu fico do lado 
da Suzano, Estilos Motel, Atacadâo, Ma- 
teus, Liliane. A economia são as empre- 
sas, pois sem as empresa onde o povo 
vai trabalhar? As empresas trazem be- 
nefícios pra cidade", foi o que o vereador 
proferiu durante sua fala na tribuna. O 
jornal acredita que tudo bem se Zé Car- 
los quer ser do lado das empresas, mas 
a honestidade deve estar em primeiro 
lugar. E empresa que não respeita seus 
funcionários, seus fornecedores e nem 
os cidadãos da cidade, não merece ter 
ninguém a seu favor. 

- SOB NOVA DIREÇÃO 

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

O vereador e apresentador de televisão, 
Fidélis Uchôa, será o novo diretor da TV 
Band Imperatriz. O anúncio foi feito na 
manhã desta terça-feira 19/03, pelo dire- 
tor presidente da empresa, o ex-prefeito 
Chico do Rádio. A TV Band está passan- 
do por uma grande reeslruíurnçcio, cuo 
vai desde o espaço físico até os equi- 
pamentos utilizados nas iransmissõos. 
Com novos aparelhos de úliiaia gora- 
ção, o sinal da Band, já podo sor vislo 
com ótima qualidade, em vários cidodos 
da Região Tocantina. Fidélis Uchôa pro- 
mete fazer grandes mudanças e inova- 
ções na comunicação e no jornalismo ria 
emissora. Desejamos boa sode ao ve- 
reador e que ele possa acresconlar mais 
qualidade ao jornalismo local. 



ftl-i-jdrgí Imperatriz-MA J Quarta.fejra( 20 de março de 2013 

►COM SEIS BANANAS DE DINAMITE 

03. 
i w 

Polícia prende suspeitos de explodir caixas 
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Dinamites, celulares e a chave da saveiro foram apreendidos 

Antônio Pinheiro 

Policiais civis, sobre o comando do de- 
legado Thiago Bardai e policiais milita- 
res da Força Tática e GOE, prenderam 

uma dupla em uma chácara no povoado Alto 
da Pipira com 06 bananas de dinamites e um 
saveiro prata de placa PEY- 1326. 

Os dois homens presos são Wellington de 
Sousa Lima, conhecido por gigante, e Arios- 
valdo da Silva Lima, eles são suspeitos de 
integraram o bando que explodiu na madru- 
gada de segunda-feira os caixas eletrônicos 
do Bradesco de Senador La Roque. Segun- 
do a polícia. Wellington já tem passagem por 
roubo explosão de caixas eletrônicos e roubo 
de cargas de cigarro. 

Os policias conseguiram chegar até a du- 
pla depois de receberem informações de que 

uma saveiro prata foi vista rodando na zona 
rural de Senador La Roque. 

Os dois são de Imperatriz e moradores 
do Bairro Bacuri, Wellington disse que tra- 
balha com vendas de carros, já Ariosvaldo 
disse que é motorista. Além desta dupla os 
policiais conduziram até a Delegacia Regio- 
nal a proprietária da chácara e um irmão de 
Ariosvaldo da Silva Lima, a mulher estava em 
Senador La Roque enquanto e o outro con- 
duzido foi localizado em Imperatriz. Os dois 
foram ouvidos, mas devem ser liberados. Já 
Wellington e Ariosvaldo foram autuados em 
flagrante por roubo. 

A Polícia Civil continua a procura dos ou- 
tros comparsas que teriam fugido com o di- 
nheiro do Bradesco, a dupla foi trazida para 
Imperatriz, mas ainda na manhã de ontem foi 
levada para a delegacia de João Lisboa. 

aponta abuso de autoridade de defensor público 

Na tarde desta segunda-feira, 18 de mar- 
ço de 2013, a Coordenação da Assessoria 
Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde 
apresentou parecer conclusivo que aponta 
abuso de autoridade do defensor público 
Fábio Machado. 

O documento, assinado pelo coorde- 
nador Jurídico da Secretaria de Saúde, Dr. 
Valeriano Jaques Guimarães Júnior, sugere, 
ainda, a apuração da conduta do referido 
defensor ao argumento de que ele agira em 
desacordo com a lei em claro abuso de au- 
toridade. 

"Inegável que o defensor agiu com abso- 
luta ilegalidade, vilipendiando o Princípio da 
Tripartição dos Poderes e da Autonomia do 
Ente Federado, já que não é atribuição da 
Defensoria Pública Estadual adentrar em lo- 
cais reservados a funcionários, apossar-se 
de documentos do município e fazer a oitiva 
de servidores, o que, por si só, demonstra 
não apenas a ilegalidade do ato, mas, sobre- 
tudo, o caráter intervencionista da medida", 
aduziu o parecer do advogado da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

No parecer, a Coordenação Jurídica da 
Saúde Municipal acentua, por exemplo, que 
o defensor público exorbitou, abusando de 
uma autoridade que a lei não lhe confere, 
interferindo e intervindo na Administração 
Pública, a ponto de melindrar a autoridade 
legal e legitimamente constituída pelo povo 
de Imperatriz. 

O Coordenador Jurídico da Saúde, Dr. 
Valeriano Jaques Guimarães/ao elaborar o 
parecer conclusivo, se baseou na certidão 
expedida por diretores de postos de Saúde 
de Imperatriz, cujo documento atesta que 
pessoas estranhas ao quadro de servidores 
do Município e da própria Defensoria, que 
se diziam nomeadas pelo defensor Fábio 
Machado, adentraram aos postos, vistoriam 
ambientes médicos, locais reservados aos 
funcionários, vasculharam armários, realiza- 
ram fotografias, examinaram documentos e 
colheram depoimentos de funcionários. 

"Absurdo. Não há dúvida que o aludido 
defensor agira com excesso, com abuso de 
autoridade, merecendo, pois, a apuração 
de tal conduta pela Corregedoria Geral da 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão 
para fins de reguardar direito de outrem ou 

mesmo os postulados da República", desta- 
ca o parecer 006/2013, de 18 de março de 
2013, da Coordenadoria Jurídica da Secre- 
taria Municipal de Saúde. 

O advogado da Secretaria de Saúde ex- 
plicou que o acesso de defensores públicos 
ou de qualquer pessoa nos postos de Saúde 
e demais repartições continua livre, limita- 
do ao ambiente comum ao atendimento. "O 
defensor público, na qualidade de advogado 
remunerado pelo Estado para fins de defe- 
sa daqueles que se acham em situação de 
hipossuficiência, pode visitar postos de saú- 
de e requisitar documentos, mas não pode 
devassar repartições públicas e adentrar em 
ambientes que são restritos aos funcioná- 
rios e as autoridades municipais", destacou 
o Dr. Valeriano Júnior, convicto que o ato 
praticado pelo referido defensor não tem 
guarida nem na legislação que criou a De- 
fensoria Pública Estadual nem na Portaria 
76/2013, editada pelo Defensor Geral, que 
sugere a criação de grupo de trabalho, for- 
mado por defensores, para discutir a Saúde 
no Estado. 

"Esse documento, referido pelo defen- 
sor Fábio Machado, para vasculhar postos 
de Saúde de Imperatriz, se reporta, objeti- 
vamente, a nomeação de defensores para 
compor grupo de trabalho com intuito de dis- 
cutir mecanismos de atuação institucional 
do direito à saúde no Estado do Maranhão, 
o que de longe não se assemelha ao ato im- 
pugnado, que pretende, em verdade, através 
de terceiros, devassar postos e unidades de 
Saúde de Imperatriz", acrescentou. 

Nesta quarta-feira, 20 de março de 2013, 
o Município de Imperatriz estará formalizan- 
do representação em face do ato conside- 
rado autoritário e intervencionista, que, se- 
gundo o Procurador Geral do Município, Dr. 
Gilson Ramalho, ofende o Estado Democrá- 
tico e a própria autoridade do Prefeito. 

Para a Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura o caso vem sendo politizado, as- 
sumindo contornos que não condizem com a 
realidade dos fatos, já que o ato da Excelen- 
tíssima Secretária Municipal de Saúde não 
afeta a atribuição e o trabalho da Defenso- 
ria, limitando-se, apenas, a resguardar a au- 
toridade e a autonomia que o Poder Executi- 
vo tem para gerir e conduzir a coisa pública. 

Mulher queimada afirma à Delegada da 

Mulher que marido ateou fogo nela 

Antônio Pinheiro 

Mesmo internada na UTI da UNIMED, 
Elielda Miranda Almeida, 33 anos, já fora 
de coma induzido e apresentando melhora, 
conseguiu prestar depoimento na tarde de 
ontem à Kelly Kioca, Delegada da Mulher. 
Elielda contou todos os detalhes sobre o 
que aconteceu no final da tarde de domingo 
quando se encontrava com o esposo dentro 
de casa e teve o corpo queimado. 

A vítima contou que antes do episódio 
teve uma discussão com o esposo Doalcei 
Silva Meneses, quando ele se dirigiu até o 
armário e pegou um litro de álcool e um is- 
queiro. De acordo com a vítima antes de jo- 
gar álcool nela o marido teria dito: "tu acabou 
com minha vida!", em seguida teria jogado 
álcool na esposa. Ainda de acordo com Eliel- 
da o fogo primeiro atingiu o braço e a mão de 
seu esposo, somente em seguida teria pas- 
sado para o seu corpo. A vítima contou que 
o marido ao perceber seu desespero e ao 
ouvir seus gritos por socorro, saiu correndo 
pedindo ajuda a uma vizinha na tentativa de 
tentar ajudar a apagar o fogo que se alastra- 
va pelo corpo dela. 

Hoje a delegada Kelly deve intimar a mu- 
lher que entrou na residência quando o fogo 
estava queimando Elielda. Ontem, terça- 
-feira (19) o mesmo médico do IML esteve 
no hospital da UNIMED, onde iria ver os 
laudos sobre o estado de saúde da vítima. 
O inquérito sobre o caso ficará por conta da 
Delegacia da Mulher. Na segunda- feira (18) 

Elielda saiu do coma induzido, mas permanece na UTI 

a secretária da mulher, Conceição Formiga, 
esteve com familiares de Elielda na Dele- 
gacia da Mulher. O esposo encontra-se em 
liberdade, mas deve ser intimado a prestar 
novo depoimento na Delegacia da Mulher. 

IA 

Seis novas unidades escolares estão em construção 

Reforma e ampliação da Escola Municipal Wady 

Fiquene será entregue hoje à comunidade 

Fundada há 25 anos. a Escola Municipal 
Wady Fiquene, que atende 700 alunos da Edu- 
cação Infantil e Ensino Fundamental, será rei- 
naugurada hoje pela manhã. A escola foi refor- 
mada e ampliada pela Prefeitura de Imperatriz. 

De acordo com a gestora da escola, Cleo- 
mar Conceição, a instituição foi fundada em 12 
de novembro de 1988 pelo prefeito Ribamar 
Fiquene e construída em um terreno doado 
pelo Dr. João Jacob. "Hoje funcionamos dois 
turnos e atendemos 700 alunos da Educação 
Infantil ao 9o ano do Ensino Fundamental. Com 
a reforma e ampliação feita na atual adminis- 
tração do prefeito Madeira, a escola passou a 
ter total acessibilidade para alunos com defici- 
ência e conta com laboratório de informática, 
biblioteca, sala de recursos, 11 salas de aulas, 
cantina, pátio aberto, espaço para atividades 
extraclasse, cozinha, dispensa, e banheiros". 

De acordo com o Secretário Municipal de 
Educação, Zesiel Ribeiro, a Prefeitura trabalha 
na construção de seis novas unidades escola- 
res modelo pró-infância nos bairros Conjunto 
Planalto, Vila Cafeteira, Vilinha, Bairro Santa 
Inês, Parque Senharol e Vila Mariana. "Além 
disso, temos também em andamento as licita- 
ções para reforma das escolas Sousa Lima e 
Castro Alves; construção e cobertura de qua- 
dras nas escolas Paulo Freire (Parque Ama- 
zonas), Elisa Nunes (Santa Rita) e Madalena 
de Canossa (Parque Senharol); construção 
de poço artesiano na Escola Bernardo Sayâo 
(Riacho do Meio), Santo Amaro (Matança) e 
Pedro Abreu (Vila Fiquene)". 

Sobre a política de investimento em recur- 
sos materiais e humanos, Zesiel Ribeiro afirma 
que o investimento do município em estrutu- 
ra física e recursos didáticos alavancaram os 
níveis de desempenho das escolas da Rede 
Municipal nos últimos anos. "Em 2012, foram 
56 escolas que atingiram e superaram as 
projeções do MEC. Promover educação com 
qualidade foi a determinação do Prefeito Ma- 
deira desde o início de sua gestão. Além da 
estrutura física e material, a Secretaria Munici- 
pal de Educação tem investido principalmente 
em recursos humanos com a qualificação dos 
profissionais ofertando cursos de graduação, 
especialização, participação em congressos, e 
com valorização profissional", ressalta. 

MAIS DE 40 ESCOLAS RECEBERAM 
MELHORIAS EM ESTRUTURA FÍSICA 

Sobre as ações de melhoria da infraestru- 
tura das escolas da Rede Municipal, o secre- 
tário destaca a reforma, ampliação e constru- 
ção de novas unidades na primeira gestão do 
Prefeito Sebastião Madeira. "No final de qua- 
tro anos, contabilizamos mais de 35 escolas 
que receberam estas ações. Hoje, temos em 
andamento seis unidades escolares modelo 
pró-infância em parceria com o Ministério da 
Educação (MEC). Dentre estas, uma já está 
em fase de conclusão". 

Das instituições que já foram beneficia- 
das, ele lembra que as ações se estenderam 
também à zona rural. "As escolas Juscelino 
Kubitschek (Povoado Petrolina), São Félix 
(Povoado São Félix), Humberto de Campos 
(Povoado Açaizal), João Guimarães (Povoado 
Água Boa), Senhor Jesus (Vila Conceição II), 
Amizade (Povoado Bom Jesus) Enoque Alves 
Bezerra (Povoado Imbiral), Dom Marcelino 
(Coquelândia) e João Lisboa (Povoado Ca- 
cauzinho), foram reformadas e ampliadas". 

Na zona urbana, Zesiel cita que as esco- 
las Madalena de Canossa, Paulo Freire, Santa 
Tereza, Frei Tadeu, Darcy Ribeiro, Raimundo 
Ribeiro (Vila Machado), Elisa Nunes, Santa 
Laura (Bacuri), Santa Maria (Nova Imperatriz), 
Creche Irma Dulce, São Sebastião (Bairro da 
Caema) e Raimundo Correia (Coca da Mata), 
foram revitalizadas e ampliadas. "Além das 
reformas foram construídas as escolas Ma- 
ria das Neves (Vila Cafeteira) e Prof0 José de 
Queiroz (Conjunto Vitória)". 
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►MELHORIAS NO TRÂNSITO 

Câmara de Vereadores desenvolve projetos 
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foram encaminhados dois projetos que pretendem diminuir os 

Hyana Reis 

Mais de 15 pessoas morreram no pri- 
meiro semestre de 2013 decorrentes 
de acidentes de trânsito, de acordo 

com o Serviço de Atendimento Móvel de Ur- 
gência, SAMU, que também informou que só 
no final de semana foram registrados mais 23 
acidentes. Devido ao número alto de ocor- 
rências desse tipo, a Câmara de Vereadores 
encaminhou dois projetos para melhorias no 
trânsito. 

Na edição de ontem (segunda-feira, 18) do 
Correio Popular, mostramos que neste final de 
semana, o trânsito de Imperatriz fez duas ví- 
timas fatais: o moto taxista João Nascimen- 

Indices de acidentes no trânsito de Imperatriz. 

to, atropelado por um carro na Rua A. Bairro 
Novo Horizonte: e Júnior Souza, motorista, 
que morreu ao ser atropelado no cruzamento 
da Antônio de Miranda com Sousa Lima. 

Segundo a edição do jornal, que desta- 
cava os acidentes de trânsito, o vereador 
Fideles Uchoa usou a Tribuna para frisar a 
urgência de se tomar providências. Ele falou 
sobre o projeto que encaminhou á Câmara de 
videomonitoramento. O vereador acredita que 
câmeras espalhadas pelas ruas da cidade ini- 
birão e diminuirão a violência no trânsito. 

"Eu tenho observado nas manchetes, in- 
clusive as do Correio Popular, mortes e aci- 
dentes terríveis no trânsito, e não podemos 
deixar que esta situação se agrave ainda 

mais. Não podemos esperar para tomar de- 
cisões', afirma o vereador, que garante que 
o seu projeto pode diminuir também os índi- 
ces de outros crimes da Região Tocantina, 
inclusive "essa onda de assaltos a bancos"! 
acrescenta. 

Em São Luís, o videomonitoramento redu- 
ziu em 29% dos índices de criminalidade de 
acordo com o Centro Integrado de Operações 
de Segurança (Ciops). O equipamento foi 
instalado em setembro de 2012 e conta com 
110 câmeras, e segundo a Secretaria de Se- 
gurança Pública do Estado, serão instaladas 
mais 200 câmeras na capital até o mês de 
julho. 

LOMBADAS ELETRÔNICAS 
Durante a sessão desta terça-feira (19), a 

vereadora Terezinha Fernandes também en- 
caminhou uma indicação à Câmara visando a 
melhoria no trânsito. A vereadora propôs que 
se implantassem lombadas eletrônicas nas 
principais avenidas de Imperatriz. O equipa- 
mento registra automaticamente infrações de 
excesso de velocidade. 

Terezinha disse na sessão que acredita que 
esta ação irá diminuir os índices de acidentes 
em Imperatriz, causados principalmente por 
excesso de velocidade. O projeto será encami- 
nhado ao secretário de trânsito Cabo J. Riba- 
mar para análise e uma possível implantação. 

Campanha em combate a Hanseníase 

é realizada nas escolas 

Secretaria de Regularização 

Fundiária inicia atividades 

Foi lançada nesta segunda-feira (18), a cam- 
panha "Hanseníase e Verminoses têm cura. É 
hora de prevenir e tratar". O objetivo da campa- 
nha é diagnosticar doenças como hanseníase e 
verminoses em jovens estudantes das escolas 
municipais de Imperatriz. 

A campanha que se encerra no próximo dia 
22, durante essa semana por meio da equipe 
instituída pelo Centro de Referência em Derma- 
tologia Sanitária de Imperatriz, será realizada nas 
escolas Hebe Cortez (hoje às 14h), Darcy Ribei- 
ro (quarta- feira 20, ás 16h), Sinopse (quinta-feira 
21, às 10h) e Mutirão (sexta-feira 22, às 17h). 

No decorrer das visitas serão feitos encontros 
com pais e professores, onde eles serão orienta- 
dos sobre as doenças, e receberão formulários 
(ficha de autoimagem), para que façam a identi- 
ficação das crianças e preencham os dados com 
as observações sobre possíveis sintomas mani- 
festados no corpo das mesmas. A medicação 
será aplicada pela própria equipe do Centro de 
Referência, na próxima semana após análise clí- 
nica e das fichas devidamente preenchidas. 

Caso seja identificada a suspeita da doença 
nos estudantes, a equipe os encaminhará a Uni- 

dade Básica de Saúde - UBS, para que sejam 
examinados. Se for confirmada a hanseníase, os 
estudantes serão tratados pelo Centro de Refe- 
rência em Dermatologia Sanitária. 

Devido à hanseníase ser uma doença infec- 
ciosa, crônica, causada pelo bacilo Mycobac- 
terium leprae e transmitida entre pessoas após 
contato direto e prolongado, nas escolas o conta- 
do entre alunos é mais freqüente e a tendência é 
que a doença se propague rapidamente. 

Geralmente a doença acarreta manchas no 
corpo com perda e redução da sensibilidade. 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA: 
A geohelmintíase reúne um grupo de doen- 

ças verminosas intestinais, entre as quais a po- 
pular "lombriga". É transmitida por água e alimen- 
tos contaminados e pode ter impacto no quadro 
nutricional e nos processos cognitivos e causar 
obstrução intestinal. 

Por fim, o tracoma é uma doença bacteriana 
transmitida de pessoa para pessoa, por meio de 
objetos contaminados ou insetos como a mosca. 
Acontece por infecções no olho, podendo causar 
alterações na cómea e levar á cegueira. 

Secretário garante que a partir da próxima semana serão feitas visitas aos locais que precisam regularizar títulos. 

Carla Dutra 

Aberta oficialmente as atividades da Secre- 
taria Municipal de Regularização Fundiária Ur- 
bana. A solenidade de abertura aconteceu na 
manhã desta terça-feira (19), com a presença do 
secretário de Regularização Fundiária, procura- 
dor do município, prefeito da cidade, represen- 
tantes do Judiciário, Governo do Estado, entre 
outros. 

Na ocasião, Daniel Souza, secretário de Re- 
gularização Fundiária firmou seu compromisso 
em fazer um bom trabalho durante sua gestão, 
além de agradecer a confiança do prefeito da 
cidade em seu trabalho. O secretário garante 
que a partir da próxima semana a população 
será beneficiada com o trabalho da secretaria, 
que terá a visita da equipe e será comunicada 
a respeito de como serão os procedimentos a 
serem tomados e todas as estratégias adotadas 
pela entidade para expedir os títulos da maioria 
desses imóveis. 

Através da secretaria, a população que ha- 
bita nos bairros e assentamentos terá acesso 
ao titulo definitivo de sua moradia, "até então 
era inatingível por razão da burocracia, do cus- 
to financeiro e das dificuldades que o processo 
exige", explica Daniel Souza. Ele afirma que a 
secretaria vai dar subsídios e arcar com toda a 
problemática que envolve o processo, para que 
os títulos das propriedades sejam expedidos 
com mais rapidez. 

Pensando na melhoria da moradia das famí- 
lias menos favorecidas da cidade, o prefeito Se- 
bastião Madeira, afirma que foi esse um dos mo- 
tivos que o impulsionou a implantar a Secretaria 
de Regularização Fundiária em Imperatriz, pois 
na cidade milhares de famílias vivem em suas 
casas com insegurança porque não têm o do- 
cumento de seu imóvel. "Essa secretaria é para 
procurar uma maneira de regularizar a situação 
dessas famílias para que tenham segurança e 
o título definitivo de suas propriedades", afirma 
o prefeito. 

Antes de começar com o trabalho, a secreta- 
ria está preparando sua equipe, em paralelo está 
fazendo um levantamento das áreas que preci- 
sam desse apoio. Segundo o secretário, só no 
terceiro momento serão expedidos os títulos das 
propriedades através das audiências públicas. 
"Sabemos que 70% dos bairros e assentamen-' 
tos urbanos de Imperatriz vão necessitar desse 
trabalho", assegura Daniel Souza. 

"Nós estamos nos cercando de experiência 
de outros estados, onde essa experiência foi 
exitosa. Estamos conversando com pessoas do 
setor e através de uma grande articulação com 
a sociedade e órgãos democráticos de direito, 
podemos executar essa tarefa", garante o se- 
cretário. Ele acrescenta que essa é uma tarefa 
complexa, mas possível de se realizar, pois tem 
a vontade político do prefeito da cidade em reali- 
zar e executar esse trabalho. 

FUNÇÃO 
A Secretaria de Regularização Fundiária Ur- 

bana possibilita aos assentamentos que passem 
a fazer parte dos cadastros municipais através 
do processo de regularização. Um processo que 
abarca medidas jurídicas, urbanísticas, ambien- 
tais e sociais. Além disso, a secretaria também 
possibilita a regularização de propriedades lo- 
calizadas em bairros que estão irregulares, en- 
tre outras. Somente tem direito de reivindicar a 
posse da propriedade, quem tem mais de cinco 
anos morando e habitando na área. 

LEI 
De acordo com a Lei Federal n0 11.977, de 

2009, a regularização fundiária é realizada em 
todo o país. A finalidade é propiciar a compatibi- 
lização do direito a moradia com a recuperação 
de áreas degradadas e com a preservação am- 
biental. Em Imperatriz o serviço ao público terá 
início com os processos que já estão em tramita- 
ção, através da Secretaria da Fazenda e Gestão 
Orçamentária (Sefazgo), e todos os trabalhos 
serão gratuitos. 

Prefeitura pode suspender ou 

rescindir contrato com a YBL 

SW»iÍI 

Procurador Geral do Município, Gilson Ramaiho 

IMPERATRIZ 
O Procurador Geral do Município, Gilson Ra- 

maiho, assegurou nessa terça-feira (19), à nossa 
reportagem que esgotou no domingo (17). o pra- 
zo concedido a empresa Viaçâo Branca do Leste 
(VBL), detentora da maioria das linhas do trans- 
porte público de passageiros de Imperatriz, para 
que viabilize a melhoria dos veículos, o cumpri- 
mento de itinerários e horários. 

"O município concedeu prazo de dez dias 

úteis para que os diretores da empresa VBL 
apresentem defesa em relação ao não cumpri- 
mento dos itens solicitados por meio de proces- 
so administrativo", disse ele, ao observar que o 
município julgará se a defesa é consistente ou 
inconsistente. 

Ele afirmou que o município poderá substi- 
tuir a empresa que explora o serviço público de 
transporte de passageiros. "Temos que finalizar 
esse processo administrativo que vai se iniciar 
agora, pois temos que ter cuidado para darmos 
todos os passos de maneira legal, sob pena de 
alguém querer apontar um vício ou uma nulidade 
do processo e a empresa permanecer por força 
de uma decisão judicial", disse. 

Gilson Ramaiho ressaltou que os diretores da 
empresa terão a chance ainda de apresentar um 
"plano de solução" para que o serviço de trans- 
porte coletivo de passageiros seja oferecido de 
qualidade, evitando assim transtornos á coletivi- 
dade de Imperatriz. "A prescrição legal prevê a 
quebra de contrato, caso a empresa não ofereça 
um transporte público eficiente e de qualidade, 
pois não restará outra alternativa ao município 
que rescindi-lo", concluiu. 

CEMAR inaugura nova 

Agência em Estrela 

Com o objetivo de atender os consumidores 
com mais conforto e agilidade, além de promo- 
ver a proximidade com seus clientes, a CEMAR 
entrega mais uma Agência de Atendimento Pre- 
sencial na cidade de Estreito. A inauguração 
acontece nesta sexta-feira (22), ás 16h, na Rua 
Projetada II, bairro Centro. O evento contará com 
a presença de representantes da CEMAR, lide- 
ranças comunitárias, políticas e empresariais do 

município, além de clientes c a comunidade cm 
geral. 

Agora com a nova agência do Estreito, a 
CEMAR chega 222 Agências do Atendimento 
Presencial. Entre outros benefícios, esta nova 
agência proporcionará atendimento com maior 
rapidez, ambiente climatizado, atendimento indi- 
vidual, sistema eletrônico de senhas com monito- 
ramento do tempo e um cana! do comunicação. 



ftfippjlffn Imperatriz-MA 
mÊÊmmBSMm Quarta-feira, 20 de março de 2013 

.0.5 
i W 

►DIA DO ARTESÃO 

Carteira Nadonal começa a ser implementada 

Welbert Queiroz 

Em comemoração ao dia nacional do 
artesão, que ocorreu nesta terça-feira 
(19), a Secretaria de Estado do Turismo 

implementou a Carteira Nacional do Artesão. 
Entretanto, em Imperatriz o que existe é ape- 
nas uma carteira municipal de cadastro junto 
a Associação dos Artesãos de Imperatriz (AS- 
SARI). 

"Temos essa carteira que nos representa 
no âmbito municipal, e é fundamental tê-la 
para participar dos eventos de fora. É muito 
importante, pois a carteira é quem nos repre- 
senta", afirma Francisca Veras, que além de 
ter participado da fundação da associação é 
sócia e vice-presidente em vigência da AS- 
SARI. 

O novo documento comprova a profissão 
e passa a ser uma realidade entre os profis- 
sionais do estado, além de atender a uma 
antiga solicitação da categoria. "Já iniciamos 
as etapas de cadastro e triagem da documen- 
tação dos profissionais da grande São Luis. É 
importante frisar que terá direito ao beneficio 
apenas artesãos comprovados", explica o Se- 
cretário de Turismo, Jura Filho. 

A artesã Cristiane Rogéria Lima Lemos, 
mais conhecida como "Cris do Biscuit", tra- 
balha com a modelagem de porcelana fria e 
fala sobre a importância da regulamentação 
da categoria por meio desta carteira. "Acre- 
dito que esta carteira vem beneficiar muito, 
pois já passamos da época de contribuir, e 
não podemos contar com nenhum benefício. 
Em um possível caso de acidente ou de apo- 
sentadoria, estamos desprotegidos, pois não 
podemos parar de trabalhar", ressalta. 

O secretário ainda diz que todo o procedi- 
mento de cadastro junto aos artesãos já está 
sendo feito pelo Centro de Produção Artesa- 
nal do Maranhão, CEPRAMA. "O Ceprama 
cadastra o artesão, realiza triagem do produto 
confeccionado e posteriormente é feita a ava- 
liação técnica. Concluídas as etapas, todos os 
dados são enviados para o Sistema de Infor- 
mações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, 
SICAB, órgão que chancela o documento", 
acrescenta. 

De acordo com a coordenadora do Ce- 
prama, Fátima Moucherek, nos próximos dias 
cerca de 100 artesãos de vários polos turísti- 
cos serão cadastrados. "Faremos inicialmente 
o cadastro e a triagem desse número, porém, 

As peças de artesanato em Imperatriz variam de 1,50 a 1.000 reais 

pretendemos alcançar até o final deste ano to- 
dos os profissionais do nosso estado com o 
benefício", pontua. 

CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO 
É um benefício assegurado a todos os pro- 

fissionais cadastrados que garante entre ou- 
tros benefícios: aposentadoria, participação 
em feiras e congressos regulamentados de 
âmbito nacional e internacional. O registro já 
funciona em São Luís e agora avança também 

para os demais municípios do Estado. 

DIA DO ARTESÃO 
A Secretaria de Estado do Turismo em 

parceria com o SEBRAE, também celebra a 
data com palestras que serão ministradas no 
auditório do órgão, no Jaracaty, em São Luis. 
Entre os temas abordados temos a história do 
artesanato com apresentação de um glossá- 
rio com as técnicas artesanais brasileiras e 
conceito. 

Páscoa chega mais cedo 

no comércio local 

Yoos para Imperatriz são 

cancelados devido à chuva 

Hyana Reis 

Passada a temporada de Carnaval, o co- 
mércio já se prepara para as vendas da Pás- 
coa. As lojas e supermercados ganham um 
colorido todo especial com a chegada dos 
ovos de chocolate às prateleiras. De acordo 
com a Associação Brasileira da Indústria de 
Chocolates. Cacau, Amendoim, Balas e De- 
rivados (Abicab), desde o dia 15 de feverei- 
ro, aproximadamente 80 milhões de unidades 
de ovos começaram a invadir as gôndolas de 
cerca de 800 mil pontos de vendas em todo 
o Brasil. 

Em Imperatriz, a principal rede de super- 
mercados começou a receber e expor os ovos 
de páscoa logo após a quarta-feira de cinzas. 
"Nossos ovos de chocolate já estão todos ex- 
postos! Comercializamos em média quatro 
marcas de ovos e 10% de chocolates caseiros 
locais", explicou o gerente de abastecimento 
de um dos estabelecimentos da rede, Joilson 
Brito de Aquino. 

Quem também já está preparada para a 
Páscoa é Camila Carvalho, proprietária de 
uma franquia de bombons no Timbira Shop- 
ping. Ela conta que a loja está bem abastecida 
com muitos itens e novidades para o público 
e que este ano o pedido foi alto, tudo isso à 
espera dos clientes. A loja vende em média 
3 mil ovos só no período de páscoa. Camila 

não exclui a possibilidade de contratar pesso- 
al para trabalhar durante o período, caso haja 
a necessidade. 

Expectativa - Apesar da Associação Bra- 
sileira da Indústria de Chocolates, Cacau, 
Amendoim, Balas e Derivados (Abicab) não 
ter divulgado a projeção de vendas para 2013, 
a expectativa dos fabricantes associados é de 
um aumento de cerca de 30%em relação a 
2012 e o setor ainda vai gerar 20 mil empregos 
temporários no Brasil este ano. 

Para a distribuidora imperatrizense Doces 
São Luis, a expectativa para 2013 é que sejam 
comercializados cerca de 4 mil caixas de ovos 
de chocolates, o que corresponde a 42 mil 
ovos distribuídos. "Atualmente, nós somos a 
única fornecedora de ovos chocolates da mar- 
ca Lacta na região Sul do Estado, o que favo- 
rece com que nossas vendas superem as do 
mesmo período do ano passado, onde foram 
comercializadas 2.900 caixas de ovos", ga- 
rantiu o gerente de vendas, Vagner Barreira. 

Novidades - Para chamar a atenção dos 
clientes, os fabricantes de chocolate estão 
apostando em novidades, que vão de emba- 
lagens inspiradas em personagens de games 
e desenhos animados, brindes surpresas, a 
variedade nos sabores dos recheios, textura 
e visual do produto. 

Devido à forte chuva da madrugada de se- 
gunda (18) para terça (19), dois voos de São 
Luís com destino a Imperatriz tiveram que ser 
cancelados. Os aviões já haviam decolado, 
mas quando chegaram ao aeroporto Renato 
Cortez Moreira, tiveram que retornar a capital 
por falta de condições de pouso. 

De acordo com a Infraero, os problemas fo- 
ram ocasionados por uma forte neblina na pista 
do aeroporto de Imperatriz. Informou ainda du- 
rante esta terça (09) dos três voos com destino 
a Imperatriz, um foi cancelado e outro partiu 
com atraso devido à chuva, dentre os voos pre- 
judicados estavam o da TAM e um da Gol. O 
temporal também causou o atraso de mais três 
voos que saiam de São Luís e o cancelamento 
de mais um com destino à Brasília. 

As empresas de transporte aéreo informa- 
ram que os passageiros dos voos cancelados 
puderam remarcar suas passagens para os 
próximos voos. Os que não quiseram remarcar 
tem o direito de pedir a restituição do dinheiro 
das passagens. Os voos com atraso, apesar de 
ter decolado horas depois do previsto, pousa- 
ram com segurança. 

Indenização- Há poucos dias as duas em- 
presas que prestam serviços aéreos em Im- 
peratriz, Tam e Gol, tiverem que pagar inde- 
nização à passageiros devido á transtornos 
causados em viagens. O Tribunal de Justiça do 

Voos foram cancelados ou pousaram com atraso 

Maranhão (TJ-MA) condenou as companhias a 
pagar de indenizações o valor de R$ 8 mil na 
ação contra a TAM e R$ 5,2 mil contra a Gol. 
A Tam foi condenada por atrasos, e a Gol por 
extravio de bagagem. 

AMPLIAÇÃO 
Apesar dos transtornos no pouso desta se- 

mana, recentemente o aeroproto de Imperatriz 
passou por reformas para melhorar as condi- 
ções de estrutura. A Infraero concluiu no inicio 
deste mês a ampliação do saguão do terminal 
de passageiros, expandido a área de 229 para 
412 m2. 

O aeroporto também passou por reformas 
nas instalações elétricas e eletrônicas, substi- 
tuiu cobertura e forro, implantou nova sinaliza- 
ção para o terminal de passageiros e realizou o 
tratamento e pintura das paredes. A reforma foi 
iniciada em janeiro e finalizada em março. 

Sandrinha, ela resolve 

"Comecei com propaganda em porta de loja, até chegar a animador de palanque' 

Hemerson Pinto 

Deixar o conforto da casa da família, em um dos maiores 
bairros de Imperatriz, pela falta de estrutura de um pequeno ca- 
sebre à beira de uma estrada cheia de buracos, lama, poeira e 
reclamações. É apenas um dos sacrifícios que, hora por outra, 
a líder comunitária Sandrinha precisa fazer para ficar ao lado de 
quem depende da atenção dispensada por ela. 

Sandra Barbosa da Silva não ver problemas em revelar a 
idade. São 40 anos batalhados desde o começo da vida. Na 
roça aprendeu plantar, colher e viver. Fora dela, não se desli- 
gou do homem do campo e enfrenta a dura realidade de quem 
busca doar parte do tempo, ou praticamente ele inteiro, ao tra- 
balho social, e sem ganhar dinheiro por isso. Ganha o reconhe- 
cimento. 

Imperatrizense, Sandrinha nasceu na sede do Município, 
e, se quisesse, não precisaria ter se envolvido com as causas 
alheias. Ainda criança foi morar em Barra do Corda, Maranhão. 
Seis anos mais tarde retornou à terra natal, mas ainda ficou em 
um povoado próximo onde hoje é o município de São Francisco 
do Brejão. Mais tarde os pais decidiram que o melhor para os 

sete filhos (hoje seis), era Imperatriz, onde poderiam estudar e 
trabalhar. 

"Sempre fui acostumada com a roça, com a mão na ter- 
ra, plantando, colhendo. Trabalhei na feira com o pai, quan- 
do tinha de acordar bem cedo, antes das cinco da manhã". 
Hoje é vice-presidente da Associação dos Pequenos Produto- 
res Rurais da Estrada do Arroz. Vive entre o centro da cidade 
e o acampamento Eldorado, que atualmente abriga 69 famílias 
de pessoas que buscam garantir um pedaço de chão, entre os 
povoados Petrolina e São Félix, Estrada do Arroz. "Há nove 
anos nesta causa para ver se a gente consegue um pedaço 
de terra". 

O interesse pelas causas de terceiros começou através de 
uma amiga, "quando ela me levou em um desses locais e eu 
gostei quando soube que poderia ajudar de alguma forma". 
O envolvimento com a vida de pessoas que passaram a tê-la 
como referência, destinou Sandrinha aos rumos da política. Foi 
candidata a vereadora em 2008, apoiada pelo ex-candidato a 
prefeito e ex-deputado estadual, João Batista. "Ele me apre- 
sentou lugares e pessoas", Sandrinha passou a ser vista 
como uma ponte. É assim até hoje. "Não me incomodo, gosto 

a 

de ajudar, parece que está no sangue, estou sompro dis- 
ponível". 

O novo projeto da líder comunitária é uma escolinha de fu- 
tebol que atende meninos do povoado Petrolina. O objetivo ó 
expandir a oportunidade a garotada de todos os povoados liga- 
dos pela Estrada do Arroz. 
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►IMPERATRIZ, SANTA INÊS E PINHEIRO 

Serat 

Roseana autoriza construção de hospitais hoje 

A assinatura, pela governadora Roseana 
Sarney e pelo secretário Ricardo Mu- 
rad, das Ordens de Serviço para início 

da construção dos Hospitais Macrorregionais 
de Santa Inês e Pinheiro, acontecerá nesta 
quarta-feira (20), às 11h, no Palácio dos Leões 
(Centro). Na ocasião, a governadora Rosea- 
na também autoriza as obras de edificação da 
unidade de Imperatriz. 

O ato referente a Pinheiro e Santa Inês, 
assim como a inauguração do Hospital de 
Tufilândia, aconteceria nesta terça-feira (19). 
naqueles municípios, porém foi transferido 
por causa das chuvas intensas que caíram, 
no início da manhã, em São Luís e no interior 
do estado. A Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) informou que uma nova data de entrega 
da unidade de Tufilândia será definida e divul- 
gada. 

Financiados pelo Banco de Desenvolvi- 
mento Econômico e Social (BNDES), os Hos- 
pitais Macrorregionais de Imperatriz, Santa 

Inês e Pinheiro têm projeto arquitetônico idên- 
ticos, assim como os que serão construídos 
em Caxias e Imperatriz. Cada um terá 100 
leitos de internação em enfermarias, 12 leitos 
de UTI, quatro salas de cirurgia, uma Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) funcionando 24 
horas, e central de imagem com exames de 
ultrassom, raio-x, endoscopia e mamografia, 
além de laboratório de análises clínicas. Dis- 
põe, ainda, de lavanderia, cozinha, reservató- 
rios de água, tratamento de esgoto, subesta- 
ção e poços artesianos próprios. 

O Governo do Estado, por meio da SES, 
também colocou em operação os hospitais de 
50 leitos construídos pelo Programa Saúde é 
Vida em Barreirinhas, Grajaú, Alto Alegre do 
Maranhão, Peritoró, Coroatá e Timbiras, e 10 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) - 5 
na ilha de São Luís e as outras em Imperatriz, 
Timon, Codó, Coroatá e São João dos Patos. 
Todas essas unidades funcionam 24 horas e 
atendem milhares de pessoas por mês. 

Roseana assina convênio para promover 

ressocialização de presos 

Governadora Roseana Samey assina convênio, ao lado 

A governadora Roseana Sarney assinou, 
na tarde desta segunda-feira (18), no Palácio 
dos Leões, convênio para desenvolvimento 
de um sistema integrado de fornecimento 
de blanks (placas semi-elaboradas), placas 
e tarjetas automotivas, cuja tecnologia pode 
reduzir em até 100% os crimes de clonagem 
de placas automotivas no Maranhão e contri- 
buirá para a reinserção social de presos de 
justiça. A parceria foi firmada entre o Depar- 
tamento Estadual de Trânsito (Detran-MA) e 
Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados (Apac). 

Com a decisão, os atos administrativos, 
controle, gestão das placas produzidas, dis- 
ponibilização de base de dados e informação 
à Apac ficarão sob a responsabilidade do 
Detran-MA. Já o suporte de tecnologia para 
as empresas locais, ficará aos cuidados da 
multinacional Utsch Brasil, especializada na 
produção de placas veiculares. O convênio 
garantirá a capacitação dos apenados que se 
encontram sob a administração do método 
Apac, os quais poderão ter suas penas redu- 
zidas com o trabalho (a cada três dias traba- 
lhados, a pena é reduzida em um dia). 

"O Maranhão dá hoje mais um importan- 
te passo no processo de ressocialização de 
apenados e egressos do sistema penitenci- 
ário do estado. De acordo com pesquisa do 
Departamento Penitenciário Nacional, somos 
um dos estados onde os detentos mais tra- 
balham. São 19,17% da população carcerá- 
ria. Nós estamos á frente de 11 estados da 
federação, entre os quais o Rio de Janeiro, 
onde apenas 2,14% da população carcerária 
trabalham. Esse convênio é mais um avanço 
na política estadual de ressocialização", dis- 
se a governadora. 

REDUÇÃO DE FALSIFICAÇÕES 
De acordo com o diretor do Detran-MA, 

André Campos, o sistema será de suma im- 
portância para a redução de crimes de fal- 
sificação. Ele revelou que serão produzidas 
240 mil placas por ano. "O Governo do Mara- 
nhão está mostrando que é possível associar 
medidas importantes como essa ao caráter 
social, pois uma das maiores preocupações 
da atual administração é o ser humano. Esse 

de outras autoridades, no Palácio dos Leões 

convênio, além de proteger e garantir uma 
maior segurança ao consumidor, possui tam- 
bém um objetivo social, que é o trabalho de 
reinserção social dos apenados", assinalou 
André Campos. 

A Apac ficará com a responsabilidade de 
fornecimento de placas e tarjetas em confor- 
midade com a Portaria n0 1265/2011, do De- 
tran-MA; pela utilização de mão de obra pri- 
sional, remunerada: e pela arrecadação dos 
valores cobrados pelos produtos e serviços, 
promovendo o repasse às partes envolvidas 
no processo. "A pessoa humana é importante 
mesmo quando erra, e não pode ser margina- 
lizada: pelo contrário, deve ser reinserida na 
sociedade, para, juntamente com as outras 
pessoas, construir um mundo mais justo", 
declarou Dom Xavier Gilles, bispo emérito de 
Viana e presidente da Apac. 

Segundo o sócio-diretor da Utsch Brasil, 
Roberto Appel, que capacitará os apenados, 
a intenção é evitar problemas de interme- 
diação de placas e sonegação de impostos. 
"Nossa empresa trabalha com um conceito 
de segurança e o sistema será interligado à 
base de dados do Detran-MA. Trata-se de 
uma excelente medida de combate à crimina- 
lidade", destacou. 

As chapas e tarjetas destinadas a produ- 
ção das placas deverão conter números de 
série, os respectivos códigos de barras, além 
da personalização do Detran-MA e data de 
fabricação, de maneira a identificar individu- 
almente cada unidade destinada à produção 
de placas veiculares no Maranhão, permitin- 
do, assim, o acompanhamento das rotinas de 
distribuição, produção e auditoria das empre- 
sas fabricantes de placas credenciadas pelo 
órgão estadual de trânsito. 

A cerimônia de assinatura do convênio foi 
prestigiada pelos secretários de Estado chefe 
da Casa Civil. João Abreu, de Justiça e Admi- 
nistração Penitenciária, delegado Sebastião 
Uchoa, bem como pelo deputado estadual 
Roberto Costa e por representantes de em- 
presas fabricantes locais de placas. Sebas- 
tião Uchoa parabenizou a iniciativa em prol 
da ressocialização de apenados. "Este é um 
compromisso de se levantar a bandeira da 
ressocialização", frisou. 

Comissão articula enfrentamento 

ao tráfico de pessoas no Maranhão 

. v-. 

Secretárias Lulza Oliveira e Catharina Bacelar com equipe técnica da Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

Foi realizada, na Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos, Assistência Social e Cida- 
dania (Sedihc), a primeira reunião de trabalho 
da Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas no Maranhão. A comissão, que re- 
cebeu parecer favorável da Procuradoria Ge- 
ral do Estado (PGE), é fruto da relação entre 
diversos órgãos, e tem como objetivo articu- 
lar uma rede de combate ao tráfico de seres 
humanos em todo o estado. 

A Comissão Intersetorial, de caráter tem- 
porário, é um estágio que antecede a articu- 
lação do Núcleo Permanente de Combate ao 
Tráfico de Pessoas, que necessita da criação 
de um projeto de lei e, posteriormente, fun- 
cionará na sede da Sedihc. Enquanto isso 
não ocorre, a Comissão receberá as de- 
mandas da matéria e encaminhará para os 
órgãos responsáveis, bem como articulará, 
em sua rede, colaborações das secretarias 
em questão. 

Participaram da primeira reunião, a secre- 
tária de Estado dos Direitos Humanos, Assis- 
tência Social e Cidadania, Luíza Oliveira; a 
secretária de Estado da Mulher, Catharina 
Bacelar: além de demais representações das 

- « < " tr 

organizações que foram à Comissão. Na reu- 
nião, foram discutidas as possíveis articula- 
ções e como cada secretaria pode contribuir 
na luta contra o tráfico de pessoas. 

De acordo com a secretária de Direitos 
Humanos, Luíza Oliveira, o trabalho integra- 
do entre as secretarias e órgãos fortalece as 
ações de combate a esses crimes. "Com o 
núcleo, estaremos integrados com as polícias 
Federal e Rodoviária Federal e com o siste- 
ma de inteligência da Segurança Pública. Se- 
remos um conjunto de forças articuladas em 
prol do combate a esse crime", explicou. 

No sentido de fortalecer os laços institu- 
cionais, foi marcada a próxima reunião para o 
dia 2 de abril. O Governo do Maranhão dispo- 
nibiliza telefones para receber denúncias de 
violência contra a mulher e tráfico de pesso- 
as, entre outros crimes. 

Ouvidoria da Mulher; (98)3235-3415 
Ouvidoria da Sedihc: (98) 3198-5006 
Disque Denúncia: Capital (98) 3235-5800/ 
Interior: 0300 3135800 
Defensoria Pública do Estado: (98) 3221- 
6110/ 3231-0958 
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MEDITAÇÃO Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa sim será louvada." (Provérbios 31:10,11, 30) 
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Numa trajetória dc sucesso o colunista Jonas 
Ribeiro recepcionou a socicty Impcratrizensc para 
brindar os 26 anos dc colunismo social. A noite vai 
ser regada a um coquetel requintado pelo buffct 
do Colonial Eventos, que acontecerá no dia 24 dc 
abril. Aguarde! 

MODA 

INVERNO 

O assunto dc hoje é moda, mais precisamente 
moda inverno 2013. Com esse calor infernal, já 
está me batendo àquela vontade de dias frescos 
c isso me fa2 começar a olhar tudo que vem por aí 
para a próxima estação. Comecei então a destrin- 
char tudo que rolou nos desfiles do final do ano 
passado e nos que estão rolando agora também. 
Alem dc ler frencticamcntc o que os gurus da 
moda andam dizendo que vai fazer sucesso em 
2013, principalmente no quesito roupa. O milita- 
rismo ou a moda militar é uma das tendências for- 
tes para o próximo inverno e vem toda trabalhada 
em casacos, jaquetas, coturnos, botões, ombrei- 
ras c as cores caqui, verde c preto. Mesmo peças 
leves ganham ares pesados, conseguidos através 
do tom verde militar c de detalhes na roupa. Ü 

iiii 

Na moda de rua, encontramos os mulheres fazen- 
do a combinação dc militarismo eij\ cimo e algo 
bem feminino no parte de baixo. E importante 
essa oposição de peças para que o look não fique 
pesado demais nem andrógino demais. 
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Farmácias de Plantão 

DROGRIA ECONÔMICA (AV.GETÚLIO VARGAS, 1760-CENTRO) 

DROGARIA SANTA CRUZ II (RUA PADRE CÍCERO, 431-SANTA RITA) 

DROGARIA LIENA FARMA (RUA PERNAMBUCO, 1293-NOVA IMP) 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Se conselho fosse bom... 

O carinha saiu passear de mãos dadas com sua nova namorada, e quando 
eles passaram por uma obra ouviram uns pedreiros gritarem: 

- Ôô babaca, larga de ser tonto e leva a mocinha aí para um lugar escuro e 
come! 

O jovem, muito constrangido, seguiu o seu caminho com a namorada e pas- 
sam por uma praça onde estão vários idosos jogando baralho. Um deles co- 
menta: 

- Humm! De mãozinha dada com a gata, hein? Se eu tivesse sua idade leva- 
ria ela pra um motel, isso sim! 

Então ele, ainda mais envergonhado com os comentários, decide levar a 
namorada para casa. Já no portão, ele se despede sussurando no ouvido dela: 

- Então tá. Até amanhã meu amorzinho! 
E ela responde bem alto: 
-Até amanhã, SEU SURDO!!! Tchau! 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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U NOVELAS 

Maihação 
Globo, 17h45 - CLIMAO! A Morg e o Orelha se beijaram na frente de 
todo mundo, né? Mas agora os dois estão morrendo de vergonha! 
Ah, fala sério! Pegou tem que assumir kkkkk VISH! A Lia, a Ju e a 
Patinha vão ver um monte de roxo no braço da Luana. Claro que a 
gata nâo vai contar a verdade, né? Só que a Lia não vai acreditar 
nela nâo...E, por falar em Sal, o Gil vai acabar convidando o #Vida- 
Loka pra festinha do Quadrante sem saber que o mano do Vitor é 
bad boy. Será que vai dar treta? Sério, gnt.o Orelha tá apx de vdd? 
O nerd vai pedir conselhos pro Leandro!!! É muito amor. Brasil!!! 
PARA TUDO! O Nando é amigo do Di Ferrero, do NX Zero? COMO 
ASSIM??? Claro que a Lia e o Gil nem acreditam, né? E imagina a 
cara deles quando o Nando convida o Di e a galera do NX Zero pra 
levar um som na festa do Quadrante? MARAÜ! Claro que os caras 
topam, né? Melhor festa do Quadrante EVERÜÜ Mas sempre tem 
um pra atrapalhar, né? O Sal resolveu arranjar mais confusão e vai 
provocar MUITOOO o Bruninho. Fala sério! A parada vai ficar feia, 
lek! Os dois vão discutir na frente de geral. O Sal e o Bruno vão qua- 
se sair na mão! Até o Vitinho vai se meter! :0 Pra piorar, a Patinha 
vai falar pra tudo mundo que o Sal bate em mulher. Tenso, hein? 

Flor do Caribe 

Globo, 18h15 - Alberto liga para Dom Rafael para pedir o corpo de 
Cassiano para levar para o Brasil. Cassiano tenta convencer Du- 
que a fugir com ele. Quirino beija Doralice. Duque decide fugir com 
Cassiano. Alberto mente para Ester e diz que Cassiano pediu que 
ele fosse ao Caribe. Juliano aprova o namoro de Quirino e Doralice. 
Bibiana avisa a Hélio que Donato saiu da cadeia. Ester recebe os 
pertences de Cassiano das mãos de Dom Rafael e pede a ele que 
conte a verdade sobre o que aconteceu com seu noivo. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Felipe acredita que Dominguinhos nâo é Otávio. 
Charlô confirma que existe um primo português. Juliana tenta con- 
vencer Fábio de que nâo está interessada em Nando. Ulisses pen- 
sa em como terminar com a namorada. Lucilene elogia Vânia. Frô 
arremessa a boneca russa pela janela. Nando e Ulisses discutem 
com Nenê, que acaba jogando a bonequinha de volta para a casa 
de Ulisses. Felipe garante a Charlô que Dominguinhos nâo é Otá- 
vio, mas ela nâo acredita. Felipe conversa com Isadora. Zenon vê 
Analú conversando com Nenê. Nando combina com Ricky, Mon- 
tanha e Ulisses sua despedida de solteiro. Felipe decide levar as 
promissórias para Roberta antes de seu casamento. Juliana pensa 
em Nando. Charlô tem uma idéia para tentar desmascarar Domin- 

guinhos e Baltazar fica preocupado. Nieta deixa Semíramis e Dino 
sozinhos conversando. Roberta estranha a visita de Felipe. Juliana 
confessa que está apaixonada por Nando. Charlô faz uma proposta 
a Dominguinhos. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Helô confirma sua desconfiança de que Lívia é a 
chefe da quadrilha. Wanda e Irina chegam ao restaurante de Cyla e 
sâo fotografadas por Almir. Morena sente uma pontada na barriga e 
Cyla não a deixa ir trabalhar. Théo pensa em Morena. Érica reclama 
de Áurea. Lívia e Russo comemoram a morte de Helô, mas a dele- 
gada surge na frente de Lívia. Stenio recebe Helô no aeroporto. O 
suposto corpo de Morena chega ao Brasil e Lucimar é avisada. Cyla 
questiona Zyah sobre Almir. Ciro fala para Théo que Lívia está apai- 
xonada por ele. Lucimar recebe o suposto corpo de Morena e Helô 
a acompanha. Rosângela aborda pessoas na praia com promessas 
de emprego falsas. Helô passa a noite com Stenio. Vanúbia sobe 
no palco da Estudantina e provoca as mulheres do Alemão. Théo 
afirma a Ciro que descobrirá como Lívia mandou Morena para Tur- 
quia. Helô recebe de Jô a notícia de que o exame de DNA do corpo 
que chegou ao Brasil deu negativo. A delegada finge não saber que 
Morena está viva. 

Áries 21-03/19-04 
Seus relacionamentos pessoais são favorecidos 
pela entrada do Sol em seu signo. Você mostra 
seu lado mais carismático e magnético, o que tor- 
na o momento ideal para expandir os horizontes 
no trabalho e na vida social! 

b Touro 20-04/20-05 
Um momento de importante fortalecimento inter- 
no é trazido pelo Sol, ao entrar em sua área de 
crise. Você perceberá com mais clareza o que 
precisa mudar em sua vida. e terá força para en- 
carar desafios e implantar mudanças! 

Ha meos 21-05/21-06 
Você tende a se aproximar das pessoas que gos- 
ta, pois o Sol entra hoje em sua área de amiza- 
des. Curta os próximos dias, buscando atividades 
que estimulem a colaboração. As diferenças se- 
rão vistas de modo construtivo! 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
Ao entrar em sua área profissional, o Sol 
impulsiona sua produtividade e empolgaçâo no 
trabalho. Boas oportunidades devem surgir, por- 
tanto esteja aberta para o novo. Encare com boa 
vontade as mudanças que se apresentam! 

SI Leão 23-07/22-08 
O autoconhecimento ganha maior destaque em 
sua vida, neste momento em que o Sol entra em 
sua área espiritual, estimulando sua capacidade 
de análise e reflexão. Que tal viajar? Você estará 
mais aberta para oportunidades! 

TH? Virgem 23-08/22-09 
Sua harmonia interior e energia sexual sâo forta- 
lecidas pela entrada do Sol em sua oitava casa. 
Você está mais atenciosa às próprias demandas 
e as necessidades das pessoas próximas, o que 
inclui questões patrimoniais! 

^ Libra 23-09/22-10 
Que tal dar um passo além na vida afetiva? 
Ao entrar em sua sétima casa, o Sol estimula 
o amadurecimento emocional e de vínculos 
afetivos. Os próximos dias sâo favoráveis para 
oficializar uniões ou iniciar uma nova relação! 

Escorpião 23-10/21-11 
Mais energia e vigor para lidar com o cotidiano 
são trazidos pela entrada do Sol em sua sexta 
casa. Nutra a harmonia interna, isso fortalecerá 
sua saúde integral. Busque exercícios físicos e 
atividades de autoconhecimento. 

y Sagitário 22-11/21-12 
Sua vida social fica mais agitada com a presença 
solar em sua quinta casa, que estimula as amiza- 
des e prazeres. Você se mostra aberta para in- 
teragir com as pessoas, demonstrando seu jeito 
espontâneo e articulado! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Que tal deixar seu lar mais aconchegante e 
charmoso? O Sol adentra sua quarta casa, 
estimulando seus relacionamentos próximos e 
favorecendo as mudanças. Pequenas ações 
poderão fazer uma grande diferença, aproveite! 

^Aquário 20-01 /18-02 
Seu intelecto é estimulado pelo Sol, que enlm 
hoje em sua terceira casa. Você busca novos 
desafios intelectuais e deve estar aborta para 
oportunidades. Boas parcerias podem ser alrai- 
das pelo seu poder de articulação! 

K Peixes 19-02/20-03 
Deixe sua vida mais prática e funcional, promo- 
vendo mudanças nos próximos dias. Ao entrar 
em sua área material, o Sol abre um poriodo po- 
sitivo para rever suas rotinas e finanças. Procure 
definir metas mais viáveis. 
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"Minhas vendas caíram 50% por cansa do esgoto, pois é um mau cheiro que Incomoda, por 
isso os clientes se afastaram". Deiglan da Silva Santos, autônomo. 

a Btanea? 

A voz da comunidade 

Esgoto é incômodo na Avenida Industrial 

Hemerson Pinto 

Da porta do comércio de Deiglan, é 
possível sentir o cheiro ruim provoca- 
do pelo esgoto que corre a céu aber- 

to desde que uma boca de lobo estourou 
na Avenida Industrial, bairro Bonsucesso. O 
cruzamento com a Rua Santa Teresinha se 
transformou em uma poça de problemas, pois 
além de dificultar a passagem de ciclistas, 
motociclistas e pedestres, afastou os clientes 
do braseiro mantido pelo autônomo. 

"Minhas vendas caíram 50% por causa do 
esgoto, pois é um mau cheiro que incomoda, 
por isso os clientes se afastaram", informou o 
pequeno empresário, quando disse que por 
várias vezes tentou contato com a Compa- 
nhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, 
Caema. "Sempre a ligação vai para São Luís, 
se o problema é aqui", reclama. 

Deiglan conta que o lixo que muitas vezes 
se espalha na rua também contribui com au- 
mento das reclamações dos moradores, "pois 
vai tudo para a rede de esgoto e o resultado 
é esse. água suja na frente de casa 24 horas 
por dia", desabafa. 

Do outro lado da rua. outros moradores 
também reclamam o esgoto que passa a pou- 
cos centímetros da calçada, como é o caso 
da comerciante que mora no mesmo cruza- 
mento. A mulher pediu para não gravar entre- 
vista, mas nos levou de uma ponta a outra da 
calçada, mostrando o caminho por onde corre 
o esgoto, misturado a fezes. "É uma vergonha 
isso na porta de nossas casas", comenta. 

Nossa reportagem tentou contato com o 
responsável pelo setor que trabalha na ma- 
nutenção da rede de esgotos em Imperatriz, 
mas não foi atendida. O problema na Avenida 
Industrial completa hoje 11 dias. 
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O esgoto que corre direto para a sarjeta também Incomoda 
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Plano de saúde é condenado por negar angioplastia de emergencia 

A Juíza de Direito Substituta da ir Vara Cível de Brasí- 
lia condenou o Plano de Saúde Sulamérica a arcar com os 
custos de angioplastia de emergência, a ressarcir o valor de 
r$ 2.400,00, e a pagar indenização, por danos morais, no 
valor de R$ 5.000,00 a paciente. 

O paciente afirmou ser conveniado da Sulamérica desde 
setembro de 2011 e que em junho de 2012 passou mal, sen- 
do diagnosticado com 95% de comprometimento de uma ar- 
téria do coração. Foi solicitado pelo médico que lhe atendeu 
uma angioplastia de emergência, que foi negada pelo plano 
de saúde. No mesmo dia, em razão de seu quadro médico, 
foi obrigado a realizar um exame de cateterismo cardíaco, 
cujo pagamento também foi negado pela Sulamérica, tendo 
arcado com a despesa de R$ 2.400,00. 

A Sulamérica não apresentou contestação, foi então 
decretada à revelia, sendo considerados verídicos os fatos 
alegados pelo autor com relação a sua pessoa. Foi realiza- 

da uma audiência de instrução e julgamento, na qual foi co- 
lhido o depoimento pessoal do autor e de uma testemunha, 
ouvida como informante. 

A Juíza decidiu que "o que ocorreu ao autor se tratou 
claramente de um quadro de emergência. Não foi uma cirur- 
gia eletiva, mas sim de urgência, que drasticamente se im- 
pôs para salvar a sua vida. (...) Pasme-se; o médico respon- 
sável requer uma cirurgia de emergência sob risco de morte 
e o seguro saúde se manifesta no sentido de que há de se 
esperar por mais de um ano ainda. (...) Situações como esta 
atentam contra a lei. É a própria Lei n0 9.656/98 que, ao es- 
tabelecer as garantias mínimas que deverão haver em todo 
contrato de plano de saúde, dispõe sobre o prazo máximo 
de vinte e quatro horas em se tratando de cobertura para 
casos de urgência e emergência. (...) Logo, cláusulas que 
impeçam a cobertura imediata de situações de emergência 
são tidas por abusivas e. portanto, nulas segundo a inteli- 

gência do Código de Defesa do Consumidor. (...) Assim, o 
valor desembolsado pelo autor lhe deve ser restituido". 

Com relação aos danos morais causados em razão da 
negativa de cobertura, "a jurisprudência vem reconhecendo 
o direito à indenização. Considera-se ser um dissabor que 
extrapola a mera imposição de cláusula abusiva o falo do 
o doente, já debilitado pela situação médica que vivência, 
ser submetido a mais estresse e angústia diante da noticia 
de que seu plano de saúde não lhe acobeilará, lovando-so 
em conta que o plano de saúde - no mais das vezes pago 
em dia e sem falhas - foi contratado exatamente para dar 
ao contratante que vem a adoecer maior tranqüilidade cm 
horas de aflição como essa. Comum é que o consumidor/ 
paciente não tenha recursos para custear o que precisa c 
isso o leve a um compreensível estado de desespero, in- 
denizável pela via do dano moral. (...) Assim, procedente o 
dano moral", decidiu. 
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►MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Concurso é autorizado pelo Governo Federal 

O preenchimento de vagas por meio 
de concurso público no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen- 

to (Mapa) foi autorizado pela Portaria n0 74, 
publicada nessa segunda-feira (18), no Diário 
Oficial da União. Estão previstas 422 vagas 
para reposição de pessoal e 314 para substi- 
tuição de terceirizados. 

Quanto à reposição de cargos no Mapa, 
foram autorizados os preenchimentos de 172 
vagas para os cargos de fiscal federal agro- 
pecuário, além de 100 para o de agente de 
inspeção sanitária e industrial de produtos de 
origem animal e mais 50 para agente de ati- 
vidades agropecuárias. Outros cargos descri- 
tos na portaria são os de administrador (23), 
agente administrativo (50), bibliotecário (2), 

contador (6), economista (4), engenheiro (3), 
engenheiro agrônomo (2), geógrafo (3), psicó- 
logo (2) e técnico em contabilidade (5). 

Já os cargos destinados à substituição de 
terceirizados são os de auxiliar de laboratório 
(70), técnico de laboratório (184) e agente ad- 
ministrativo (60). 

O prazo para a publicação dos editais de 
abertura dos concursos públicos é de até seis 
meses. A responsabilidade pela realização 
destes concursos caberá ao Ministério da 
Agricultura, que deverá baixar as respectivas 
normas, mediante a publicação de editais, 
portarias ou outros atos administrativos. O 
provimento de cargos, no entanto, dependerá 
de prévia autorização do Ministério do Plane- 
jamento e Gestão (Mpeg). 

Secretário Pedro Fernandes se reúne com 

representante do Governo Canadense 

■ 
Secretário Pedro Fernandes reunido com representantes do Governo do Canadá 

O Secretário de Estado da Educação, 
Pedro Fernandes, e o comissário Tim Ho- 
pkins, responsável pelo escritório comercial 
do Governo do Canadá em Recife, que co- 
ordena as relações institucionais com as re- 
giões Norte e Nordeste, se reuniram, nesta 
segunda-feira (18), na sede da Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc). 

A reunião teve o objetivo de apresentar 
ao secretário os produtos e projetos educa- 

cionais oferecidos pelo governo canadense, 
que podem viabilizar futuras parcerias de 
fomento à educação no Maranhão por meio 
de métodos de aprendizagem, programas de 
intercâmbio e apoio à pesquisa científica e 
tecnológica. 

Para Tim Hopkins, o encontro foi bastan- 
te positivo, podendo se transformar em exce- 
lentes parcerias entre o Governo do Canadá 
e a Seduc, em prol da educação do Estado. 

H 
, 

ACAILANDIA - Recomendações do MPMA visam 
« M 

à regularização da situação de presos de Justiça 

A 6a Promotoria de Justiça da Comarca de 
Açailândia expediu, em 13 e 14 de março, as 
Recomendações n0 001/2013 e n0 002/2013, 
respectivamente, com o objetivo de regulari- 
zar a situação dos presos do município, loca- 
lizado a 559 km de São Luís. Os documentos 
foram expedidos pela promotora de justiça 
Samira Mercês dos Santos. 

A primeira manifestação - destinada ao 
delegado regional de Açailândia, Vital de Car- 
valho, e a delegada da Mulher, Clemir Reis - 
recomenda o não recebimento de presos de 
outras comarcas e a transferência de todos os 
presos provisórios ou condenados em defini- 
tivo para as respectivas comarcas, nas quais 
respondem processo ou onde tenham sido 
condenados. 

A promotora de justiça afirmou que não 
compete às autoridades policiais nem judiciais 
da comarca a investigação, processamento, 
julgamento e execução da pena de presos de 
outras localidades. 

Também foi recomendado o encaminha- 
mento dos presos provisórios para o Centro 
de Detenção Provisória de Açailândia. 

A recomendação foi motivada pelo des- 
cumprimento da interdição da Delegacia de 
Açailândia, determinada, em 2010, pela Jus- 
tiça, em virtude da carceragem do estabele- 
cimento continuar a receber presos, inclusive, 
de outras comarcas. Outro problema refere- 
-se às instalações precárias do local, que con- 
tribuem para a fuga constante de detentos. 

PROVISÓRIOS 
A outra recomendação - expedida ao dire- 

tor do Centro de Detenção Provisória de Açai- 

Fachada das Promotorias de Açailândia 

lândia, Alberto Dumont Bello Neto - orienta 
que seja feita, no prazo de 60 dias, a separa- 
ção dos presos provisórios e condenados de 
primários e reincidentes, e dos maiores de 60 
anos, conforme determina a Lei de Execução 
Penal. 

Também foi sugerido que seja possibilita- 
do o acompanhamento do preso para prepa- 
rá-lo para o convívio em sociedade com im- 
plementação de assistência social. 

Igualmente deve ser oferecido aos presos 
atendimento médico, farmacêutico e odonto- 
lógico, em caráter preventivo e curativo. Os 
presos devem ser encaminhados para a ins- 
trução escolar e formação profissional, reali- 
zar trabalhos internos, com jornada não infe- 
rior a seis horas e não superior a oito, com 
descanso nos domingos e feriados. 

Em caso de descumprimento das reco- 
mendações. o Ministério Público do Maranhão 
adotará as medidas legais cabíveis. 

Projeto "Melhor Idade" do 

CBMMA é aberto com palestra 

Projeto do CBMMA reuniu dezenas de idosos em palestra 

O Corpo de Bombeiros Militar do Mara- 
nhão (CBMMA) desenvolveu nesta segunda- 
-feira (18), no auditório da Caixa Beneficen- 
te, localizada na Avenida Kennedy, o Projeto 
"Melhor Idade". O evento foi aberto com pa- 
lestra da professora de Educação Física, a 
paulista Maria Alice Corazza, especialista em 
atividade física geriátrica. 

A palestra teve a participação do coronel 
Célio Roberto, que representou o coman- 
dante geral, coronel João Vanderley Costa 
Pereira e do major Carlos Mendes, coordena- 
dor geral dos projetos sociais da corporação, 
além de oficiais e praças do CBMMA. 

Para o major Carlos Mendes, todo o traba- 
lho teórico e prático desenvolvido no projeto 
tem como objetivo "ensinar ao idoso ser feliz 
na idade que tem". Nas atividades, diversos 
conhecimentos são repassados, entre eles, 
prevenção em acidentes domésticos, primei- 
ros socorros, hábitos saudáveis de vida, ativi- 
dades recreativas, prática de exercícios físi- 
cos, viagens e passeios durante todo o ano. 

"O programa é uma maneira de estarmos 
mais próximo da sociedade, pois assim esta- 
mos partilhando diversas formas de prevenir 
acidentes e ao mesmo tempo contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida dos nossos 
membros da melhor idade", ressaltou o major. 

"Nascer é vital. Viver é natural, mas sa- 
ber envelhecer com qualidade de vida é um 
privilégio". Com essas palavras. Maria Alice 
Corazza, que desenvolveu um método espe- 

cialmente para atender as necessidades do 
idoso, trabalhando o lado físico, psíquico e 
social, iniciou sua palestra. 

"Quando iniciei o meu trabalho, ainda na 
década de 70, buscava a qualidade de vida 
do idoso, pois acreditava que se ele fizesse 
atividade física iria deixar de morrer tanto, e 
hoje sei que estava certa, pois naquela época 
o Brasil possuía o 12° lugar em número de 
idosos e, atualmente, estamos caminhando 
para a 6a colocação no ranking mundial", dis- 
se a palestrante. 

Dezenas de idosos lotaram o auditório e 
aplaudiram de pé os ensinamentos repas- 
sados. Para a aposentada Angelita da Silva 
Nunes, 69 anos, moradora do Tibiri, integran- 
te do grupo da Seção de Combate a Incên- 
dio, coordenado pelo sargento João de Deus 
Chagas, o projeto mudou a vida dela. 

"Estava muito doente. Já havia feito vários 
tratamentos, inclusive de acupuntura e fisio- 
terapia, mas não conseguia, sequer, fechar 
uma blusa, tudo tinha que pedir aos meus 
filhos, entretanto com o trabalho desenvolvi- 
do no projeto tive melhoras significativas. Eu 
agradeço à iniciativa do Corpo de Bombeiros 
do Maranhão", enfatizou a aposentada. 

A dona de casa Maria de Nazaré Cardo- 
so, 68 anos, moradora da Vila Palmeira, e 
integrante do grupo do GBMAR, ratificou a 
iniciativa do CBMMA. "Por meio das ativida- 
des desenvolvidas aqui me recuperei de um 
AVC", afirmou. 
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ECONOMIA 

Cheques sem fundos recuam em fevereirOp mostra Serasa 

Em fevereiro, 1,90% dos cheques emi- 
tidos em todo o país foram devolvidos, 
segundo o Indicador Serasa Experian de 
Cheques Sem Fundos, divulgado nesta ter- 
ça-feira (19). No mês anterior, o percentual 
era de 2,02% e. em fevereiro de 2012, de 
2,00%. 

Na comparação entre os acumulados de 
janeiro e fevereiro de 2013 e 2012, o per- 
centual de cheques devolvidos recuou. No 

primeiro bimestre de 2013 houve 1,96% de 
devoluções, ao passo que em igual período 
do ano anterior houve 1,97%. 

Na avaliação dos economistas do Se- 
rasa Experian, o resultado de fevereiro 
"acompanha de perto a trajetória de que- 
da da inadimplência total. Com a melho- 
ria gradual nas finanças do consumidor, 
fundamentada no baixo desemprego, na 
evolução da renda e nas renegociações de 

dívidas, a regularização dos cheques sem 
fundos, consequentemente, também fica 
beneficiada". 

Roraima foi o estado com o maior per- 
centual de cheques sem fundos (13,03%) e 
São Paulo apresentou o menor, com 1,42%. 
Entre as regiões, a Norte foi a que apresen- 
tou o maior percentual de devolução de 
cheques (4,14%), enquanto a região Sudes- 
te foi a que teve o menor índice, com 1.54%. 

m 

O supervisor comercial Edilson Banzai, 
42 anos, ficou menos de dez dias procuran- 
do emprego após se demitir. 

A assistente financeira Amanda Zani, 29 
anos, conseguiu vaga em 15 dias, depois de 
mais de um ano parada cuidando do filho pe- 
queno. 

Tanto Banzai quanto Amanda retratam 
uma tendência do mercado de trabalho; a 
queda no tempo de procura por trabalho. 

Em 2003, o brasileiro ficava, em média, 
17,8 semanas desocupado. O número de 
semanas em busca de uma nova colocação 
caiu para 12,4 em 2012, com declínio cons- 
tante, mostram dados do IBGE. 

O gerente da Pesquisa Mensal de Em- 
prego, Cimar Azeredo Pereira, diz que a 
procura mais breve está relacionada à maior 
rotatividade, num período em que a oferta de 
vagas e a renda cresceram. 

Trabalhadores insatisfeitos têm mais con- 
fiança para buscar novas oportunidades. Foi 

o que aconteceu com Banzai, após 12 anos 
na mesma empresa, decidiu sair. "Meu ciclo 
tinha terminado e eles souberam entender." 

O supervisor comercial conta que não 
teve medo de ficar desempregado. "Sempre 
me relacionei muito bem com clientes e con- 
correntes. Eles me falavam que, se um dia 
eu saísse de onde estava, tinha que procurá- 
-los." 

O apoio da mulher, que trabalha, e o fato 
de não ter filhos ajudaram na decisão. Hoje, 
ele atua em uma importadora de acessórios 
para instrumentos musicais. 

MENOR CONTINGENTE 
A redução da espera pelo emprego refle- 

te também a queda do próprio contingente 
de desempregados. 

"Há mais gente ocupada, menos pessoas 
disponíveis para ocupar novas vagas. Desse 
modo, quem procura emprego o encontra 
mais rapidamente", afirma o especialista do 

IBGE. 
A assistente financeira Amanda cadas- 

trou o currículo em um site de seleção no 
inicio do ano. "Pesquisei as vagas e vi que 
tinha bastante opção, mas achava que ia 
demorar para me empregar. Fiquei surpresa 
com a rapidez. Achei que poderia ter pro- 
blemas por ter filho pequeno, mas isso não 
aconteceu." 

Para ela, a experiência em multinacionais 
facilitou a recolocaçâo, mas a remuneração 
foi um ponto negativo. "Há muitas vagas, 
mas a maioria tem salários baixos." 

Roberto Picino, diretor-executivo da em- 
presa de recrutamento Page Personnel, diz 
que há mais oportunidades para profissio- 
nais de nível júnior que para cargos de che- 
fia. Segundo o especialista, há atualmente 
áreas com forte carência de trabalhadores, 
como tecnologia, contabilidade com conhe- 
cimento em inglês, engenharia civil e plane- 
jamento financeiro. 

EDUCAÇÃO 

A recepção dos calouros do curso de Di- 
reito da Universidade Federal de Minas Ge- 
rais (UFMG) acabou se transformando em 
polêmica e virando assunto nas redes so- 
ciais nos últimos dias. As manifestações são 
contrárias ao trote dos estudantes e giram 
entorno de duas fotos: em uma delas, uma 
jovem aparece pintada de preto e tem uma 
placa de papel pendurada no pescoço com 
os dizeres "caloura Chica da Silva", as mãos 
dela estão acorrentadas e um rapaz segura 
essa corrente: na outra imagem, três jovens, 
um deles com um pequeno bigode, fazem um 
gesto típico dos nazistas - a mão esticada 
para frente - ao lado de um rapaz amarrado 
a uma pilasíra. 

Segundo o Centro Acadêmico Afonso 
Pena (CAAP) - da Faculdade de Direito da 
UFMG em Belo Horizonte -, as fotografias fo- 
ram tiradas na última sexta-feira (15), durante 

a recepção de calouros do turno da manhã. 
O evento foi realizado dentro da unidade, em 
uma área denominada "Território Livre José 
Carlos da Mata Machado". 

A vice-reitora da universidade, Rocksane 
de Carvalho Norton, afirmou que o trote é uma 
prática proibida na instituição. Segundo ela, a 
reitoria tomou conhecimento das fotos nesta 
segunda-feira (18), e após uma reunião, foi 
decido que haverá uma apuração para escla- 
recer os fatos que envolvem as imagens po- 
lêmicas. "A direção da Faculdade de Direito 
vai iniciar um processo de apuração dos fatos 
e ficar responsável pela aplicação das pena- 
lidades que sejam cabíveis ao caso", disse. 

Os universitários também se mobilizam 
para obter mais informações sobre o acon- 
tecido. O estudante de Ciências Econômicas 
e coordenador-geral do Diretório Central dos 
Estudantes (DCE), João Vítor Leite Rodri- 

Engenheiros e arquitetos portugueses 
poderão ter o diploma reconhecido de forma 
quase automática no Brasil. 

A mudança, no primeiro momento, ficará 
restrita a um grupo de universidades federais - 
cabe às instituições públicas reconhecerem o 
diploma de graduação de estrangeiros. É um 
primeiro passo que pode repercutir em outros 
cursos. 

A intenção é assinar convênio entre uni- 
versidades nacionais e portuguesas na próxi- 
ma semana, durante visita ao Brasil do minis- 
tro de Educação e Ciência de Portugal, Nuno 
Crato. O Ministério da Educação brasileiro 
apoia a iniciativa. 

Na prática, a alteração será sentida "em 
três, quatro meses", estima o reitor da UFS- 
Car (Universidade Federal de São Carlos). 
Targino Araújo, presidente da comissão de 
Relações Internacionais da Andifes (associa- 

ção de reitores). "É para facilitar esse proces- 
so. A questão da internacionalização dos pro- 
fissionais é um fato." 

Nos anos 1990, restrições a dentistas 
brasileiros em Portugal criaram rusgas diplo- 
máticas. O imbróglio levou dez anos para ser 
resolvido. 

A demanda para acelerar o reconheci- 
mento de diplomas portugueses é antiga, mas 
ganhou força diante da crise econômica na 
Europa. 

A revalidação não garantirá ao profissional 
o direito de atuar no país: isso depende de re- 
gistro profissional dado pelos conselhos regio- 
nais. O Confea (Conselho Federal de Enge- 
nharia e Agronomia) diz que não fará objeção 
ao pedido de registro de portugueses. 

Em média, a entrega do registro acontece 
em três meses, independentemente da nacio- 
nalidade do profissional. 

gues, afirmou que a entidade é contra o tro- 
te. "Hoje não tem mais espaço para atitudes 
desse jeito, para trotes opressivos dentro da 
universidade", declarou. 

O CAAP tem uma reunião marcada para 
esta segunda-feira (18), de acordo com o 
presidente Felipe Franca. "Hoje vai ter uma 
reunião interna para averiguar os fatos e a 
partir disso, vamos tomar um posicionamento 
público", afirmou. 

Tanto a reitoria, quanto o DCE e o CAAP 
se posicionaram com repúdio as atitudes ra- 
cistas e nazistas retratadas nas imagens. Se- 
gundo a vice-reitora, mesmo com a proibição 
e as campanhas promovidas contra os trotes, 
eles continuam acontecendo. Sobre as fotos 
que circulam na internet, Rocksane destacou 
o que impressionou a reitoria. "O conteúdo 
desse trote que nos chamou mais atenção 
pelo teor preconceituoso", concluiu. 

arquitetos portugueses 

A entidade reconhece que o ritmo de for- 
mação de engenheiros está abaixo da de- 
manda dos próximos anos. com investimen- 
tos em Copa e Olimpíadas. Pondera, porém, 
que a procura por cursos de exatas tem sido 
cada vez maior. 

SISTEMA ONLINE 
Quando um estrangeiro quer revalidar seu 

diploma no Brasil, independentemente do 
curso, o processo cabe às universidades pú- 
blicas. A Andifes quer criar um sistema online 
para que essas instituições tenham acesso a 
processos em análise em todo o país e, as- 
sim, reduzam o tempo gasto. 

Exemplo: uma universidade no AM pode- 
rá ver que outra do RS já revalidou diploma 
de jornalismo de uma faculdade estrangeira. 
Esse histórico poderá acelerar o trâmite do 
pedido de outro aluno da mesma instituição. 
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SODA CÁUSTICA DILUÍDA PROVOCA 
QUEIMADURA SUPERFICIAL, DIZ 

MÉDICO 

A ingestão da bebida de soja Ades 
com resíduo de hidróxido de sódio 
(soda cáustica), a princípio, pode cau- 
sar apenas queimaduras superficiais na 
mucosa da boca e do esôfago, segundo 
o toxicologista Anthony Wong, do Cen- 
tro de Assistência Toxicológica (Ceatox) 
do Hospital das Clinicas de São Paulo. 

Nesta segunda-feira (18), como me- 
dida preventiva, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou 
a suspensão da fabricação, distribui- 
ção, venda e consumo de todos os lotes 
de produtos da marca - de diferentes 
sabores e tamanhos - fabricados em 
uma linha da Unilever em Pouso Alegre 
(MG). 

PRODUTO FOI ENVASADO COM SODA CÁUSTICA 
A Unilever informou, por meio de sua 

assessoria de imprensa, que a solução 
de limpeza envasada nas embalagens 
do lote com problema é soda cáustica 
a 2,5%. Isso significa que a substância 
está diluída na concentração de 2.5% 
do total de líquido. 

A Secretaria Nacional do Consumi- 
dor (Senacon) do Ministério da Justiça, 
que está acompanhando o recall, infor- 
mou em comunicado divulgado na sex- 
ta-feira (15), que o lote com problema 
não contém o produto, mas uma solu- 
ção de limpeza imprópria para o consu- 
mo. "Ainda de acordo com a empresa, o 
conteúdo apresenta Ph elevado (aproxi- 
madamente 13) e pode representar ris- 
co de queimadura ou sensação de forte 
ardência na boca, caso venha a ser in- 
gerido", afirma a secretaria. 

Questionada pela redação, a Unile- 
ver não esclareceu se o lote do recall 
foi envasado apenas com a solução de 
hidróxido de sódio ou com suco Ades 
misturado com a solução de limpeza. 

Segundo o toxicologista Ernani Pinto 
Júnior, professor do curso de Farmácia 
da Universidade de São Paulo (USP), é 
provável que a soda cáustica estivesse 
misturada com a bebida, do contrário o 
produto seria intragável. 

"Se fosse apenas solução de hidró- 
xido de sódio, sem suco, seria muito 
desconfortável, o gosto seria péssimo, 
a aparência ficaria viscosa. Se a subs- 
tância estivesse pura, sem ser diluída 
no Ades, o consumidor não conseguiria 
tomar de jeito nenhum. Seria um caso 
muito grave, com ardor intenso e uma 
grande irritação do trato gastrointesti- 
nal. Não é possível uma pessoa beber 
isso achando que é suco. Iria cuspir, 
não conseguiria engolir", afirma. 

"A queimadura causada pela solu- 
ção de soda cáustica nos lábios, na lín- 
gua e na garganta não é grave, é como 
se fosse uma pequena afta. A maioria 
das pessoas só vai sentir um gosto ruim, 
metálico, na boca e formigamento na 
língua. Isso se recupera em 24 horas, 
mas é sempre bom procurar um médico 
se houver sintomas", explica Wong. 

Segundo os toxicologistas, os sinais 
podem incluir ainda ardência na boca, 
náusea e vômito. E tudo isso aparece 
instantaneamente - não há efeitos tar- 
dios. 

"Os sintomas indicam que o produto 
de limpeza usado seja uma substância 
básica, como a soda cáustica. A prote- 
ína do leite de soja, nesse caso, pode 
neutralizarem parte os efeitos da alcali- 
nidade da soda", ressalta Wong. 

O médico destaca que, em um pron- 
to socorro ou consultório, são feitos 
apenas um exame clinico e uma limpe- 
za local ou outro tratamento paliativo, 
e não uma lavagem, já que esse é um 
procedimento muito invasivo e se trata 
de uma ingestão de pequena quantida- 
de de produto de limpeza. 

Pinto Júnior recomenda também fa- 
zer repouso e tomar bastante água. Se 
o caso for muito grave, o paciente deve 
ficar em observação. Em última instân- 
cia, se houver uma grande intoxicação, 
é indicada a lavagem. 
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R$ 2.726,93 
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Por cada segundo de posse de bola pelo Hu 

Custo-benefício significa o valor real e 
necessário para se alcançar um de- 
terminado fim. Mas na relação entre 

o meia Felipe e o Fluminense esta simples 
palavra, fundamental para qualquer tipo de 
planejamento, está bem longe de existir. Des- 
de que chegou às Laranjeiras, há exatos dois 
meses, o apoiador disputou seis jogos, todos 
pelo Campeonato Carioca, e teve a posse de 
bola em apenas 2 minutos e 52 segundos. Ou 
seja, para cada segundo com a bola ele ga- 
nhou nada menos que R$ 2.726,93. 

A matemática é bem simples. Felipe re- 
cebe R$ 300 mil mensais - tudo pago pela 
empresa de planos de saúde que patrocina 
o clube. Como o anúncio oficial aconteceu 
no dia 18 de janeiro e o vencimento é todo 
dia 5, ele recebeu o equivalente a 18 dias no 
primeiro mês e o valor integral no segundo. 
No total, foram R$ 474.193,54. Se dividir isso 
pelos 172 segundos que ele tocou na bola a 
quantia bate com os R$ 2.726,93. 

Mesmo tendo entrado poucas vezes em 
campo, o assunto Felipe é um dos mais co- 
mentados nas Laranjeiras. A contratação, a 
princípio, não foi uma unanimidade entre as 
lideranças do elenco. Boa parte da torcida 
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Valorização e pouca oportunidade 

também questionou a necessidade do acerto 
com o meia. Com dois meses de clube, ele 
sequer foi relacionado para as quatro partidas 
que a equipe disputou na Copa Libertadores. 

Nas poucas vezes que tocou na bola, a 
produtividade também não foi das melhores. 
Durante a carreira, o apoiador sempre se des- 
tacou com os bons passes e as assistências 
para gols. No entanto, nos seis jogos que 
disputou pelo Flu, ele sequer conseguiu dar 
assistências e ainda não marcou nenhum gol. 
Para completar, foi titular apenas uma vez - 
na estreia, contra o Friburguense. 

Apesar dos números negativos. Felipe 
vem se destacando nos treinamentos e pare- 
ce estar se relacionando bem com os demais 
atletas do elenco, principalmente Fred, Thia- 
go Neves e Fábio - os mais colados com ele 
nos treinos. Além disso, tanto ele quanto Abel 
Braga não cansam de afirmar que têm uma 
relação de amizade fora do campo. O meia 
também nutre ótima relação com Celso Sar- 
ros, presidente da parceira do clube, e tam- 
bém com o departamento de futebol. Agora, 
resta apenas ter oportunidades de mostrar 
futebol dentro de campo e melhorar o custo- 
-benefício. 

Léo Moura, sobre chegada de Jorginho: 'Pediu 

para que eu seja o elo entre ele e o grupo' 

Timão tem média de público quase duas 

vezes maior do que o 2° melhor 

Lateral-direito do Flamengo há oito anos, 
Léo Moura é um dos jogadores mais experien- 
tes do elenco rubro-negro. Por conta disso, 
Jorginho, que já trabalhou com o camisa 2 na 
Seleção Brasileira, quando era auxiliar técnico 
de Dunga, procurou o atleta de 34 anos para 
uma conversa antes de ter contato com os de- 
mais atletas do time. 

Conforme explicitou o jogador, o novo téc- 
nico do clube da Gávea quer que Léo Moura 
faça o elo entre ele e o elenco, já que o mes- 
mo está há muito tempo no clube. "Eu já pude 
conversar um pouco com o Jorginho. Ele me 
pediu pra que eu seja esse elo entre o técnico 
e o time. Estou aqui pra ajudá-lo no que ele 
precisar", externou o lateral. 

Embora tenha gostado da contratação de 
Jorginho, Léo Moura lamentou bastante a sa- 
ída de Dorival Júnior. "Estou feliz com a che- 
gada do Jorginho. Mas, ao mesmo tempo, fico 
triste pela saída do Dorival. Ele é um ótimo 
profissional, que sempre nos deu muito apoio 
e confiança. Nós, jogadores, temos de acatar 
as decisões da diretoria, que sabe o que é me- 
lhor para o clube" comentou. 

Ciente da responsabilidade que Jorginho 
terá daqui para frente, o experiente jogador 
citou qual será a maior dificuldade que o novo 
treinador terá no comando do Rubro-Negro. 

Léo Moura deve ser o elo entre o técnico e o time 

"Acho que o grande desafio do Jorginho será 
fazer com que a gente assemelhe a filosofia 
de trabalho dele e a proposta de jogo que ele 
irá implantar ao time", concluiu. 

Apesar de jogar a Copa Libertadores e 
não fazer grande campanha no Campeonato 
Paulista, o Corinthians tem disparado a me- 
lhor média de público pagante do torneio. O 
clube tem como marcar 24.273 pagantes por 
jogo, quase o dobro do segundo colocado, 
Santos, que tem média de 12.987. 

O Timão supera em muito a média de pú- 
blico do Paulista, que é de 5.972, com uma 
ocupação média dos estádios em 24%. 

Dos cinco maiores públicos desse campe- 
onato, quatro pertencem ao Corinthians, e o 
outro, pertencente ao Botafogo, tem o Corin- 
thians como visitante. O maior deles foi o clás- 
sico contra o Palmeiras, dia 17 de fevereiro. 
A partida pode ser a única entre as equipes 
esse ano, já que o Verdão está na série B do 
Campeonato Brasileiro. O público pagante do 
jogo foi de 34.010. 

Já o segundo maior público do torneio 
aconteceu no dia 3 de fevereiro, dia da estreia 
de Alexandre Pato com a camisa corintiana. 
Quase 34 mil pessoas foram ao Pacaembu 
assistir a goleada do Corinthians de 5 x 0 so- 
bre o Oeste e ver a grande estrela do Timão 
na temporada 2013 fazer sua estreia. 

O Palmeiras, por sua vez, tem apenas o 
quinto maior público do Paulistão, com média 
de 8.527, quase três vezes menor do que a 

Corinthians tem a melhor média de público no Paulista 

média corintiana. Três motivos podem expli- 
car o baixo quorum do Verdão. O primeiro, e 
mais evidente, é a crise que o clube vive após 
o rebaixamento para a série B do Brasileiro. 
Em reformulação, o time não empolgou e ain- 
da perdeu seu maior ídolo, o atacante Barcos, 
vendido ao Grêmio. 

Outros dois motivos podem explicar o bai- 
xo público do Verdão. O primeiro é o fato de 
a equipe ainda não ter sido mandante em ne- 
nhum clássico no Paulistão, o que acontece, 
pela primeira vez, neste domingo (24). contra 
o Santos, no Pacaembu. O outro é a ausên- 
cia de uma "casa", já que o estádio do clube. 
Palestra Itália, está fechado desde 2011, e os 
torcedores não se sentem em casa no estádio 
municipal, muito ligado ao Timão. 

Lucas corneta craque do PSG: 'Ibra é 

um pouco arrogante e reclama muito' 

Felipaousa cães de guarda" e coloca 

Kaká na reserva no primeiro treino 

Lucas disse que Ibra, companheiro de PSG, é um pouco ãrrõgãntê^ãpêsãrd^ênín^rãnd^õgãdõr 
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ehpão dá orientaç 
Integrado ao elenco do Paris Saint-Ger- 

main no início do ano, Lucas Moura já iden- 
tificou algumas características em jogadores 
importantes do time. Segundo o brasileiro, 
ex-São Paulo, observou o sueco Ibrahimovic, 
considerado por muitos o principal nome da 
equipe Rouge et Bleu, tem um temperamento 
forte e difícil de lidar, apesar de ser um jogador 
de grande nível técnico. 

"É um grandíssimo jogador. Mas é um 
pouco arrogante e reclama muito das coisas. 
Quando grita, se faz entender em qualquer 
idioma", falou o jovem de 20 anos ao "Fox 
Sports Radio". 

Diferentemente do sueco, David Beckham 

! no treino da Seleção Brasileira em Genebra 
recebeu apenas elogios de Lucas. O inglês 
chegou ao PSG no início de fevereiro, há pou- 
co mais de um mês, porém o pouco tempo de 
convivência já foi suficiente para conhecer o 
camisa 32. "É uma pessoa maravilhosa. Um 
ícone do futebol", comentou. 

Sobre a opção do amigo Neymarde ficar 
no Brasil, jogando pelo Santos, Lucas garan- 
tiu que não escolheria o mesmo caminho. Ele 
lembrou que durante esses três meses de 
Europa, o seu jogo evoluiu muito, já que tem 
enfrentado alguns dos melhores jogadores do 
planeta. "Ele deveria vir para a Europa. Para 
mim, tem sido bem importante e estou cres- 
cendo muito como jogador" contou. 

O técnico da Seleção Brasileira, Luiz Fe- 
lipe Scolari, comandou nesta terça-feira o 
primeiro treinamento visando o amistoso de 
quinta-feira, contra a Itália. Felipão esboçou 
o Brasil com dois volantes "cães de guarda" 
e sem Kaká, que participou entre os reservas 
da atividade, ocorrida em Nyon, na Suíça. 

Para dar mais proteção, os volantes esco- 
lhidos foram Luiz Gustavo e Fernando. Hulk, 
Neymar e Fred formaram o trio de ataque. A 
escalação dos titulares foi Júlio César, Daniel 
Alves, Thiago Silva, David Luiz e Filipe Luís, 
Fernando. Luiz Gustavo e Oscar. Hulk. Ney- 
mar e Fred. 

A lateral esquerda também teve novidade 

com relação ao que vinha acontecendo nos 
tempos de Mano Menezes. Filipe Luís ga- 
nhou a vaga de Marcelo, ao menos por en- 
quanto. 

Na segunda parle do Ireinanícnlo, Feli- 
pão testou o esquema 3-5-2, o mesmo uti- 
lizado na campanha do penlacampeonato 
em 2002, com direito a mudança no ataque. 
Sendo assim, o lime ficou com: Júlio César, 
David Luiz, Dante e Thiago Silva, Daniel Al- 
ves. Fernando, Hernanes, Kakcá . Marcelo, 
Neymar e Diego Cosia. 

A Seleção volta a treinar nosla quarla- 
-feira e enfrenta a Itália ás 16h30 (horário do 
Brasília) de quinta-feira, em Gonehra. 


