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Patrocínio perdido 

Apesar da assessoria de imprensa de Joelma ter negado que o filme sobre a banda 
Calypso havia sido cancelado pela produtora, as informações que circulam pela impren- 
sa são bem diferentes, 
De acordo com a coluna "Em Off', assinada pela jornalista Janaina Nunes, o governo do 
Pará daria R$ 1 milhão para a cantora realizar o filme, mas não quer mais patrocinar o 
longa. 
"O governo daria R$ 1 milhão para o filme, segundo ela Joelma lamentou e ouviu 
muitas broncas dos amigos. Eles disseram que ela precisa mudar a forma de falar sobre 
assuntos delicados", disse uma fonte à publicação. 
Joelma sofreu represálias diante das declarações sobre gays, quando comparou os 
homossexuais a drogados A cantora pediu desculpas publicamente e disse que não foi 
bem interpretada. 
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POPULAR 

Consumo de 

álcool cresce 

Transferido 

Em seis anos, o con- 
sumo de álcool no 
Brasil cresceu 20%, 
de acordo com o Le- 
nad (Levantamento 
Nacional de Álcool de 
Drogas) realizado pela 
Unifesp (Universidade 
Federal de São Pau- 
lo) e divulgado nesta 
quarta-feira (10). 
Entre 2006 e 2012, o 
índice de pessoas que 
bebem pelo menos 
uma vez por semana 
passou de 45% para 
54%. A pesquisa, rea- 
lizada em 2012, entre- 
vistou 4.607 pessoas 

acima de 14 anos de idade de todo o Brasil e avaliou o padrão de uso 
de álcool, tabaco e drogas ilícitas. 
Segundo o coordenador do levantamento, o psiquiatra Ronaldo Laran- 
jeira, do Inpad (Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Ou- 
tras Drogas), o maior consumo de álcool está diretamente relacionado 
ao aumento do poder aquisitivo. 
— Ficou claro que o aumento da renda, especialmente das classes C e 
D. permitiu que os bebedores investissem mais no álcool. 
Outro dado que chamou a atenção foi o aumento do consumo entre o 
sexo feminino. Em 2006, 29% das mulheres bebiam com freqüência, 
mas esse número pulou para 39% seis anos depois, ou seja, houve um 
aumento de 34,5%. 

A imprensa maranhense noticiou nes- 
ta quarta-feira (10), que o capitão da 
Polícia Militar do Maranhão, Fábio 
Aurélio Saraiva Silva (o Fábio Capi- 
ta), deverá ser transferido para um 
presídio de Teresina até a próxima 
sexta-feira (12). O oficial é acusado de 
envolvimento nos assassinatos do jor- 
nalista Décio Sá e do empresário Fá- 
bio Brasil. Os crimes foram cometidos no ano passado. Fábio Capita 
está preso na sede do Corpo de Bombeiros de São Luís e deverá ser 
levado para Teresina para que seja cumprido um mandado de prisão 
preventivo expedido contra o militar. 

"Não nasceu Gay" 

O pastor Silas Malafaia falou sobre 
Daniela Mercury durante entrevista 
ao UTV Fama" (RedeTV!). Ele deu 
sua opinião sobre a cantora, que 
assumiu um relacionamento com a 
jornalista Malu Verçosa. "A Daniela 
Mercury não nasceu gay", afirmou o 
religioso, que costuma causar polê- 
mica por defender que a homossexu- 
alidade é "comportamental". Malafaia também aproveitou para defender 
Joelma, vocalista da banda Calypso, que deu entrevista comparando 
homossexuais a drogados. "A Joelma fez uma declaração e quase co- 
meram o fígado e o estômago dela", afirmou. "Ela é livre." O pastor 
também comentou a entrevista que deu a Marília Gabriela, durante a 
qual a entrevistadora se mostrou indignada com algumas colocações 
dele. "Ela se perdeu um pouco quando veio para o confronto", avaliou. 

COLUNA DO SANCHES 

QUE INTERESSES DEFENDE A PEC 37? 

BASTAI 
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NO MUNDO INTEIRO, SOMENTE INDO- 
NÉSIA, QUÊNIA E UGANDA PROÍBEM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE INVESTIGAR. O 
BRASIL QUER ENTRAR NESSE CLUBE. 
*** 

Entre tantos países para buscar inspiração, 
um deputado federal maranhense, Lourival 
Mendes, foi se igualar ao modo de ser e pro- 
ceder da Indonésia, do Quênia e da Uganda 
- únicos países que, do "A" do Afeganistão 
ao "Z" do Zimbábue, proíbem que o Ministério 
Público faça investigações. 
Todos aqueles três países, claro, são Estados 
merecedores do respeito de todas as nações, 
seja pelos povos que têm, pela história e 
cultura ancestrais que desenvolveram, seja 
pelos esforços de lutas que travam e dos atos 
de vitória e de superação que conquistam. 

RELAÇÕES PERIGOSAS - Certamente o 
Brasil e seus parlamentares federais, a partir 
mesmo do atavismo asiático e africano, têm 

algo a aprender com indonésios, quenia- 
nos e ugandenses. Mas não a proibição de 
ações investigativas por parte do Ministério 
Público Estadual ou Federal e. por extensão, 
a vedação das investigações por parte do 
Tribunal de Contas da União, da Receita Fe- 
deral, do Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (o COAF), do IBAMA, dos Fiscos 
estaduais e até as muito necessárias e pouco 
acionadas Comissões Parlamentares de 
Inquérito, as CPIs - de tão amplos poderes 
e de tão restrita atuação, pois que surfam nas 
ondas perigosas das relações geralmente e 
subterraneamente promiscuas do Poder Exe- 
cutivo, o provedor constitucional de recursos, 
o repassador legal de dinheiro para funcio- 
namento de um Legislativo cada vez mais 
harmônico e independente... só no papel, 
magno na Carta Maior do pais, dos Estados e 
dos municípios e quase invisível, minúsculo, 
em efetividade fiscalizatória e investigatória. 

EMENDA QUE SEPARA - Em 29 palavras, 
duas vírgulas e um ponto final ~ o texto da 
PEC 37/2011 - querem anular o que o Povo 
Brasileiro, com milhões de palavras e atos 
cidadãos, tão duramente conquistou em sua 
maior Lei. A quem interessa o enfraquecimen- 
to do Ministério Público e de outras institui- 
ções e órgãos? Certamente não interessa 
ao Povo Brasileiro, cuja poder emanado 
parece não estar sendo usado em sintonia 
pelos representantes federais que deram à 
luz ou adotaram esse rebento legislativo que 
arrebenta a paciência da Cidadania. Essa 
PEC é uma emenda que não (se) emenda. Ela 
separa, desune. Desarmoniza. 

REPRESENTAR, NÃO SUBSTITUIR - Cer- 
tos parlamentares incertos têm de entender 
que eles REPRESENTAM o povo -- eles 
NÃO O SUBSTITUEM. Então, por que não 
ouvem o ruído não mais rouco das ruas? 

Edmilson Sanches 

Sinais de insatisfação vinham sendo emitidos 
de todo canto do país. Mas nada demove os 
que acham que estão nos representando ao 
continuar com essa proposta de emenda à 
Constituição Brasileira que desmerece o Povo 
e seu Ministério... Público. 

ALTO ESCALÃO, BAIXO CALÃO - O Minis- 
tério Público e outros órgãos que realizam in- 
vestigações têm dado resultados e, apesar da 
crônica falta de recursos, têm demonstrado 
que continuam indispensáveis à Nacionalida- 
de, à decência. O Ministério Público e outros 
órgãos não precisam de emenda - precisam 
é de apoio, quem sabe também recursos, 
para, com suas ações e investigações, com- 
baterem a fortíssima sociedade organizada 
de criminosos de todos os níveis e naipes, do 
mais alto escalão ao mais baixo calão. 
Deputados e senadores que apóiam essa 
tal PEC e fazem ouvido de mercador às 
palavras e aos corações da gente brasileira 
não nos representam mesmo; portanto, na 
hora do voto, não precisam pedi-lo para nós. 
Vão buscar naqueles que são os verda- 
deiros beneficiados com essa emenda: os 
quadrilheiros, os senhores e peões do crime 
organizado, os desviadores de verbas, os 
corruptos, os violadores de direitos humanos 
e alguns mais... 
Sempre terá bastante gente bandida assim. 
E, pela obra e (des)graça de parlamentares 
sem sintonia com o povo que dizem repre- 
sentar, em nome da lei, haverá de haver 
muito mais bandido necessitando de amparo, 
proteção. Representação. 

Busquem os bandidos, caros -- muito ca- 
ros... — parlamentares! 

Pois os brasileiros decentes buscarão -- e 
encontrarão - outros nomes que possam 
representá-los. 

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

- REUNIÃO 
Na sexta-feira (12), o Posseidon Hotel 
vai sediar um encontro entre os depu- 
tados estaduais do Maranhão e os ve- 
readores da cidade. O encontro é para 
discutir as questões locais e regimen- 
tos da Casa de Leis. A mesma reunião 
acontece em Açailândia, no sábado. 

- TOMANDO AS RÉDEAS 
Um grupo de moradores quis tomar 
uma atitude para evitar os inúmeros 
acidentes que têm ocorrido no bairro 
Nova imperatriz. Os moradores fize- 
ram um levantamento de trânsito para 
encontrar os problemas e em segui- 
da as soluções. Com o levantamento, 
foram detectados 15 pontos críticos 
que prejudicam o fluxo dos veículos e 
a necessidade de 40 placas de sina- 
lização nos cruzamentos. O levanta- 
mento será entregue aos vereadores 
para que os mesmos solicitem indica- 
ção ao secretário de Trânsito e ao pre- 
feito Madeira para que as melhorias 
sejam realizadas. 

- PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão (TCE/MA) divulgou nesta 
terça-feira (09), a lista com os nomes 
dos gestores que deixaram de entre- 
gar suas prestações de contas à insti- 
tuição. A relação emitida pelo TCE traz 
os nomes de 39 prefeitos e 52 presi- 
dentes de Câmaras Municipais. A lista 
com os nomes dos gestores inadim- 
plentes será encaminhada ao Tribu- 
nal Regional Eleitoral (TRE/MA), que 
poderá decretar a inelegibilidade dos 
gestores, e ao Ministério Público Esta- 
dual (MPE) para outras medidas legais 
cabíveis. Alguns nomes da região to- 
cantina figuram na lista negra do TCE. 
São eles: Chico do Rádio (Davinópo- 
lis), Alex Alves (São Francisco do Bre- 
jão), Eva Cajú (São João do Paraíso), 
Emivaldo Marcelo (Campestre do Ma- 
ranhão) e Wellington Pinto (Vila Nova 
dos Martírios). 

- GREVE 

"Essa resposta do município é repu- 
diada pelos trabalhadores, por isso, 
resolvemos optar pela greve", essa foi 
a fala de Willas, presidente do Steei 
(Sindicato dos Trabalhadores em Esta- 
belecimento de Ensino em Imperatriz), 
em entrevista à reportagem. O Sindi- 
cato pediu 20% de reajuste salarial, 
baseado na lei do Fundo de Manuten- 
ção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissio- 
nais da Educação (Fundeb) e a prefei- 
tura recusou e apresentou a proposta 
de 6%. De acordo Wilas de Moraes, 
presidente do Sindicato, a categoria 
fez a contraproposta de 18%. mas o 
município respondeu mantendo os 6% 
de reajuste. A greve passa a valer a 
partir de segunda-feira (15). Confira a 
matéria completa na página 04 deste 
noticiário. 
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►NA PORTA DE CASA 

Pedreiro é baleado com cinco tiros 

A foto mostra a quantidade de sangue que ficou espalhada pela ambulância 

Antônio Pinheiro 

Deu entrada em estado grave no So- 
corrâo Municipal, às 20h de ontem, 
o pedreiro João Honório Soares Mi- 

randa, de 49 anos, vítima de cinco disparos 
de arma de fogo deferidos por dois homens 
que estavam em uma moto Bros preta. A ten- 
tativa de homicídio aconteceu por volta das 
19h30, no bairro Cinco Irmãos. 

De acordo com o irmão da vítima, João 
Honorário estava na porta de casa quando 
os elementos chegaram, o garupa da moto 
é quem teria efetuado os disparos. Os tiros 
acertaram o ombro, ouvido, coxa direita, jo- 
elho esquerdo e a mão de João Honório. A 
vítima foi socorrida no local pela equipe do 
Samu. Quem atendeu o paciente foi o mé- 
dico Valberte Cunha, coordenador do Samu, 
que fez o atendimento no local. 

Polícia Civil apreende 

161 pedras de crack 
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Drogas e dinheiro foram encontrados na casa de Vera Lúcia 

Antônio Pinheiro 

Um trabalho de investigação de policiais 
civis da Delegacia de Entorpecentes resultou 
no fechamento de uma boca de fumo no final 
da tarde de ontem (10). Ela funcionava na rua 
Guarani, próximo ao posto de gasolina, ao lado 
da casa n010, Parque Alvorada II. Na residên- 
cia, os policiais encontram a proprietária Vera 
Lúcia de Sousa, de 49 anos, e os usuários 
Charles Araújo Alencar e Alacides Santos, que 
estavam na casa comprando drogas. 

A prisão foi comandada pelo delegado re- 
gional de Segurança, Dr. Assis Ramos. Os três 
foram apresentados na Delegacia Regional de 
Segurança por volta das 18h de ontem. Chalés 
e Alacides informaram que já tinham sido pre- 

sos, o primeiro por baderna e o segundo por 
estar portando uma pequena quantidade de 
maconha. 

A droga encontrada na residência foi 161 
pedras de crack já embaladas para venda. 
Além disso, os policias encontram R$ 91 em 
espécie, um celular e uma grande quantidade 
de material para a embalagem da droga. Vera 
Lúcia, que é mãe de oito filhos, falou que cada 
pedra de crack é vendida por R$ 5. Ela disse 
que a droga é do marido que saiu de casa na 
noite de terça-feira (09). 

Vera Lúcia foi autuada em flagrante por trá- 
fico de drogas de acordo com o artigo 33 do 
Código Penal Brasileiro. Ontem mesmo ela foi 
transferida para o 4o Distrito Policial, local onde 
mulheres são detidas por esse tipo de crime. 

Ex-prefeito de Bacabal 

O ex-prefeito de Bacabal, José Vieira, teve 
os direitos políticos suspensos e está proibido 
de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios e incentivos fiscais, direta ou indi- 
retamente, pelo prazo de três anos, conforme 
decisão da 1a Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, que manteve sentença do 
juízo da 1a Vara de Bacabal. O ex-prefeito terá 
ainda que ressarcir R$ 10 mil ao erário. 

O Ministério Público Estadual (MP) ajui- 
zou ação civil pública acusando Vieira de ter 
cometido ato de improbidade administrativa 
ao fazer publicar, em 24 de abril de 1998, ma- 
téria caracterizada como propaganda eleitoral 
irregular em jornal com custo de R$ 10 mil aos 
cofres públicos. 

Loja Sorriso é assaltada e PM recupera 

objetos roubados meia hora depois 

A moto Bis usada no assalto também foi recuperada pela polícia 

Antônio Pinheiro 

Três elementos assaltaram na tarde de on- 
tem (10) a loja Sorriso, localizada na rua Ceará 
com Fortunato Bandeira, bairro Nova Impera- 
triz. Os três assaltantes chegaram em duas 
motos, uma Bis preta e uma Fan preta. Arma- 
dos com revólver, eles rederam os funcionários 
e pegaram uma grande quantidade de objetos 
que colocaram em uma bolsa. Uma viatura que 
estava próxima logo chegou ao local. 

Os objetos roubados foram um netbook, 3 
notebooks, 5 celulares e uma câmera digital 

fotográfica. O valor dos objetos somou a im- 
portância de R$ 8.718,00. Ao chegar ao local, 
uma viatura da PM fez várias rondas nas proxi- 
midades, conseguindo encontrar a moto aban- 
donada a dois quarteirões de onde aconteceu o 
assalto, além de vários objetos do roubo. 

A moto Bis preta de placa NHP-5257- Im- 
peratriz -MA está em nome de uma mulher 
que reside na rua Godofredo Viana, Centro. O 
veículo foi entregue na Delegacia Regional de 
Segurança. A loja assaltada possui sistema de 
monitoramento, o que poderá ajudar a identifi- 
car os três assaltantes. 

SSP apresenta executores 

de empresário em Bacabal 
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Identidade militar policial de Franclnaldo do Nascimento Silva e Josemllson de Oliveira Santos 

Foto: Divulgação 

Uma ação rápida de policiais militares 
do 15° Batalhão da Polícia Militar conseguiu 
identificar e prender os dois policiais milita- 
res, de Pernambuco, suspeitos de serem au- 
tores do homicídio que matou o empresário 
Ivaldo Dias Pereira, de 57 anos, conhecido 
como "Ivaldo Mandacaru". O empresário foi 
morto com cinco tiros, dentro do seu veícu- 
lo, na manhã de terça-feira (09), no centro da 
cidade de Bacabal. A dupla foi localizada e 
presa em flagrante logo após o crime. 

Os suspeitos Josemilson de Oliveira San- 
tos, 32 anos, e Francinaldo do Nascimento 
Silva. 36 anos, são soldados residentes de 
Petrolina (PE) e foram apresentados pela Se- 
cretaria de Segurança Pública (SSP), na tar- 
de desta quarta-feira (10), durante entrevista 
coletiva à imprensa. 

De acordo com o secretário de Estado de 
Segurança Pública, Aluísio Mendes, o crime 
foi encomendado e os suspeitos são consi- 
derados pistoleiros profissionais. "Mesmo 
sendo profissionais, eles cometeram o erro 
de achar que ficariam impunes pelo fato de 
serem policiais militares e acreditarem que a 
barreira policial não seria feita com tanta ra- 
pidez, já que o crime foi próximo à BR 316", 
explicou. O secretário informou, ainda, que 
os suspeitos trocaram de roupa após o crime 
com o intuito de despistar a polícia. 

O superintendente de Polícia Civil do Inte- 
rior, Jair Paiva, esclareceu que a polícia tem 
uma linha de investigação para identificar 
os mandantes do crime. Segundo ele, além 
das imagens que mostram o momento exa- 
to do crime, a polícia tem informações sobre 
o mandante. As armas e projéteis serão en- 
caminhadas ao Instituto de Criminalística do 
Maranhão (Icrim) para exames de balística. 
"Embora os suspeitos estejam bastante segu- 
ros quanto ao exame de balística, não resta 

dúvidas que eles são os autores do crime, até 
uma foto do empresário foi encontrada es- 
condida dentro do sapato de um deles", disse. 

Para o superintendente, é possível que 
durante o trajeto de fuga, Josemilson de Oli- 
veira e Francinaldo do Nascimento tenham 
se desfeito da arma usada para executar o 
empresário. 

Com eles foram apreendidos duas pisto- 
las, sendo uma ponto 40 e outra 380; duas 
carteiras de identificação da Polícia Militar 
de Pernambuco: quatro registros de armas 
de fogo, sendo um vencido; a quantia de R$ 
3.697,45; nove carregadores: 105 munições, 
sendo 45 de calibre 380 e 60 calibre 40 mi- 
límetros; um Corsa Classic de cor preta de 
placas MOJ 5846; um cordão de uma pulseira 
de cor amarela; dois celulares; sete cartões 
magnéticos: uma fotografia do empresário 
que foi encontrada dentro do sapato de um 
dos militares e um mapa do Brasil. 

O comandante geral da Polícia Militar, 
coronel Franklin Pacheco, ressaltou a impor- 
tância das denúncias da população à Polícia. 
"Após o crime, mobilizamos unidades e guar- 
nições para efetuar a prisão dos criminosos. 
A população foi crucial, pois informou as ca- 
racterísticas físicas dos criminosos e como 
estavam vestidos. Aliados a estes detalhes, 
houve a inteligência policial e, assim, logra- 
mos êxitos na prisão", afirmou o coronel. 

O secretário de Defesa Social de Per- 
nambuco, Wilson Damázio, disse, por telefo- 
ne, ao secretário Aluisio Mendes, que abriu 
processo administrativo para expulsão dos 
militares dos quadros da PM pernambucana. 
Eles permanecerão detidos à disposição da 
Justiça. Presentes ainda o secretário adjunto 
de Inteligência e Assuntos Estratégicos, La- 
ércio Costa e delegado regional de Bacabal, 
Jader Alves. 
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►GREVE POR TEMPO INDETERMINADO 

.04 
Gerrai 

Professores entram em greve na segunda 

Carla Dutra 

Os professores da Rede Municipal de 
Ensino decidiram deflagrar greve por 
tempo indeterminado. A decisão foi 

em uma assembléia realizada na manhã de 
ontem (10), no Sindicato dos Trabalhadores 
em Estabelecimento de Ensino em Impera- 
triz (STEI). A greve passa a valer a partir de 
segunda-feira (15). 

O Sindicato pediu 20% de reajuste sala- 
rial, baseado na lei do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) e a prefeitura recusou e apresentou 
a proposta de 6%. De acordo Wilas de Mora- 
es, presidente do Sindicato, a categoria fez a 
contraproposta de 18%, mas o município res- 
pondeu mantendo os 6% de reajuste. 

"Essa reposta do município é repudiada 

pelos trabalhadores, por isso, resolvemos 
optar pela greve", afirma o presidente. Com 
essa greve, 156 escolas do município ficaram 
sem professores, nas quais, de acordo com 
o presidentes, 3 mil profissionais são efetiva- 
dos. "Tentamos negociar de todas as formas, 
não quiseram nem sequer cobrir a inflação, 
que foi 6,4%, e eles estão pautando 6%", as- 
segura Wilas. 

Paralisação - A luta da categoria é antiga. 
No mês de fevereiro, a entidade optou pela 
paralisação de dois dias, a fim de ter reposta 
imediata do governo municipal para execução 
da Lei 11.738/2008, que dá direito ao traba- 
lhador de 1/3 de carga horária para estudo, 
planejamento e pesquisa. A classe luta pelo 
reajuste salarial de 20%, vale-ticket de 250 
reais para professores e de 150 reais para 
os demais trabalhadores e o cumprimento do 
piso salarial referente a 2011, 2012 e 2013. 

Padre usa Tribuna Popular para falar 

das condições da Avenida Perimental 

Av. Perlmetral depois de ladrilhos "Improvisados" (Foto: Blog Carlos Hermes) 

Carla Dutra 

Na manhã desta quarta-feira (10), na 
Câmara de Vereadores, o padre Francisco 
Pároco, da Paróquia Cristo Salvador, loca- 
lizada no bairro Parque Anhanguera, usou 
a Tribuna Popular para falar da falta de pa- 
vimentação da Av. Perimetral. O objetivo foi 
unir forças com a sociedade e com legisla- 
dores da casa dos vereadores. 

A situação se prolonga há cerca de dois 
meses. Os principais problemas são bura- 
cos e lamas, que deixam a rua impossibi- 
litada de dar acesso. "O problema está na 
Avenida Perimetral, do trecho da rua Dom 
Pedro II até a rua 3, para os paroquianos 
da igreja, durante as missas na semana, so- 
bretudo aos domingos, que o fluxo é muito 
maior de fiéis na missa", reclama o pároco. 
Além de outros serviços realizados na se- 
cretaria da Paróquia, o acesso à casa paro- 
quial e a uma faculdade particular da cidade 
é prejudicado por causa da situação da rua. 

De acordo com o padre Francisco, a rua 
Castelo Branco foi sendo danificada ao lon- 
go desses dois meses, devido a obras da 
Lastro Engenharia, que está construindo o 
Residencial Lívia. Durante a explanação do 
problema na Tribuna Popular, os vereadores 
presentes se mostraram solidários à cau- 

sa. "A posição dos vereadores é sensível a 
problemas na sociedade, e o problema lá é 
de pavimentação, de ordem pública. Senti 
que vamos somar forças para resolver essa 
questão", afirma o padre. 

Diante da problemática, foi decidido eu 
haverá uma audiência marcada para hoje, 
às 15 horas, na Câmara dos Vereadores, 
com o engenheiro da obra, o secretário de 
Infraestrutura do município, secretário do 
Meio Ambiente e comissão composta por 
vereadores. "O padre pede urgência na re- 
solução do problema, "para fazer uso da rua 
como padre e cidadão, estamos sendo im- 
pedidos do acesso, pela má conservação, 
e [pela difuculdade] de trafegar pelo local 
devido os buracos enormes", reclama. 

O vereador Carlos Hermes mora nas 
proximidades e é praticante da Paróquia. É 
um dos vereadores que apoiam a causa, in- 
clusive, foi o mesmo que fez a indicação de 
drenagem e asfaltamento da via, na Câma- 
ra. Ele garante que, juntamente com outros 
vereadores, visitou a obra, onde foram mal- 
tratados pela empresa. "Agora, vão esperar 
a reunião de hoje para ser encaminhado o 
problema. Ou a prefeitura faz, ou a empre- 
sa responsável pela obra resolve a questão. 
Não pode é ficar dessa forma", afirma Car- 
los Hermes. 
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Os trabalhadores da educaçSo de Imperatriz rejeitaram ontem a contraproposta de reajuste salarial 

Prefeito de Buritirana busca recurso 

junto ao governo do Estado 
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Vagtonlo Brandão conseguiu a consolidação de convênios que beneficiarão o município 

O prefeito de Buritirana, Vagtonio Brandão 
(PR), esteve nesta terça-feira (09), em São 
Luís, ocasião em participou de uma audiên- 
cia com a governadora Roseana Sarney ob- 
jetivando obter recursos para o município de 
Buritirana. 

Acompanhado dos deputados Léo Cunha 
e Antonio Pereira (DEM), Vagtonio foi bem re- 
cebido pela governadora e pelo secretário das 
cidades, Hildo Rocha e conseguiu a consoli- 
dação de convênios que beneficiarão o muni- 
cípio na realização de obras. 

Durante a audiência, Vagtonio conseguiu 
garantia da governadora em apoiar vários 
projetos para o município. Na infraestrutura, a 
governadora garantiu a duplicação da ciclovia 
entre o povoado Tanque e a sede, além da 
construção de um matadouro municipal. 

A governadora garantiu também a recupe- 
ração da MA-122 passando por dentro do po- 
voado Varjâo dos Crentes e a construção dos 
prédios do CREAS E CRAS, além da cons- 
trução de uma praça em frente ao prédio da 
prefeitura. 

Na visita ao governo estadual, Vagtonio 
também apresentou pedido para liberação de 
recursos que visam à pavimentação de ruas, 
e na área da educação, o governo do estado 
prometeu ajuda na construção de uma unida- 
de escolar no povoado Centro Novo. 

O prefeito Vagtonio Brandão avaliou como 
positiva a viagem a São Luís. "Fiquei muito sa- 
tisfeito com a receptividade e o compromisso 
da governadora que nos atendeu juntamente 
com o secretário das cidades, Hildo Rocha", 
ressaltou. (Assessoria) 

50° BIS adere à campanha Harmonia do Trânsito 

Realizada em Imperatriz desde 2011, a 
Campanha Harmonia no Trânsito é uma das 
contribuições da Honda e de suas conces- 
sionárias para melhorar o dia a dia de pedes- 
tres, ciclistas, motoristas e motociclistas. E 
uma das instituições que aderiu à iniciativa 
foi o 50° Batalhão de Infantaria e Selva - 50° 
BIS. 

De segunda-feira (08) até a próxima quin- 
ta-feira (18), o 50° BIS participa das seguin- 
tes ações da campanha; palestras de sensi- 
bilização, cursos de pilotagem, manutenção 
básica para motos e moto check-up. E ama- 
nhã os soldados iniciarão a parte prática do 
curso de pilotagem. 

A programação da campanha acontece 

no quartel do 50° BIS, a partir das 8h, exceto 
na próxima segunda-feira (15), em que ocor- 
rerá à tarde. Ao final do curso, os participan- 
tes receberão kits com folders informativos, 
cartazes, adesivos para carros e motos e ca- 
misetas da campanha. 

Com o incentivo da Motoca, mais de 80 
empresas da cidade já aderiram à campanha 
Harmonia no Trânsito, mais de mil palestras 
foram realizadas, 800 motociclistas foram 
capacitados nos cursos de pilotagem e em 
mais 260 motos foram feitos check-up. 

Serviço - Para participar do projeto, 
a empresa interessada deve entrar em conta- 
to com a Motoca, na BR-010, Km1362, Mara- 
nhão Novo, ou pelo telefone; (99)2101-0500. 

DATA i HORÁRIO | | CURSO - - ãnS 

08/04/2013 08:30 Palestra de sensibilização 

09/04/2013 P 08:30 ^ 

10/04/2013 Curso de pilotagem - Teórico 

I 11/04/2013 f ■■■■■■■■ 

Í 12/04/2013 | 8:0C^U Curso de pilotagem-Prático 
'■•:/04/2013 W K » t - , , . , 

- : V : - • • ::;ds 

16/04/2013 07:00 Moto check-up 

i 17/04/2013 1 | 57:00 - -1 Moto chenk-nn 

18/04/2013 07:00 Moto check-up 
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Semana de Dança está com inscrições abertas 

Hyana Reis 

Grupos, escolas, academias e artistas 
de dança da região tocantina já podem 
se inscrever na Semana Imperatrizen- 

se de Dança (SID), promovida pela Escola de 
Danças Dançarte. O evento, que acontece de 
25 a 29 de abril, é uma comemoração ao Dia 
Internacional da Dança. 

Esta é a 3a edição da Semana Imperatri- 
zense de Dança (SID). A programação deste 
ano contará com workshops de diferentes mo- 
dalidades de dança, palestras, mostras no tea- 
tro no Ferreira Gullar e apresentação de baila- 
rinos conhecidos internacionalmente. 

Poderão participar grupos, semiprofissio- 
nais, academias e escolas de danças, além de 
bailarinos com coreografias solo. Os interes- 
sados devem solicitar uma ficha de inscrição 
e o regulamento na sede da Escola Dançarte, 
localizada na rua Bahia, 1505 - Três Poderes. 

O evento será uma oportunidade para apri- 
morar o conhecimento na dança e promover 
um intercâmbio entre escolas e artistas, de 
acordo com a diretora da Dançarte, Mareia 
Gabriela. Por isso, ela convida todos a partici- 

parem: "Aguardamos você, sua companhia ou 
escola de danças para este evento, que, com 
certeza, marcará sua vida e sua carreira artís- 
tica". 

O objetivo do evento, segundo os organi- 
zadores, é valorizar a arte da dança, além de 
promover oportunidades para que novos talen- 
tos sejam descobertos. O resultado esperado é 
oferecer ao público de Imperatriz um espetácu- 
lo artístico com maior qualidade e com artistas 
de várias localidades. 

E para garantir um bom espetáculo, o SID 
contará até com bailarinos de renome nacional 
e internacional, como por exemplo, a participa- 
ção especial da bailarina Liana Vasconcelos, 
formada pela Escola Estadual de Dança Maria 
Olenewa (Fundação Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro) e pela Royal Academy of Dance, 
de Londres. 

A artista, inclusive, já fez parte do elenco 
das novelas "Gabriela" e "Páginas da Vida" da 
Rede Globo em participações como bailarina e 
atriz. Também haverá apresentações de dança 
com Vanessa Carvalho e Jhon Lennon, bailari- 
nos de São Luís/MA, para completar o quadro 
de participações profissionais. 

Imperatriz realiza 5a etapa de ações 

de saúde em aldeias indígenas 

Instalada mais AO mil portas 

Oi Velox no Maranhão 

Welbert Queiroz 

Imperatriz, que foi contemplada com 8 mil 
portas de Oi Velox, receberá mais 1,3 mil no- 
vas portas. Só no ano passado, 40 mil novas 
portas Oi Velox de acesso à internet foram 
instaladas em 132 localidades maranhenses. 
A capital São Luís recebeu o volume maior 
com 16,1 mil novas portas instaladas, e cida- 
des como Bacabal, Açailândia, Rosário, Pe- 
dreiras receberam 512 portas cada. Santa 
Inês ganhou 896 novas portas e Pinheiro 768. 
O estado conta com 115 mil portas instaladas 
em mais de 205 localidades. 

Além do investimento que a companhia 
está fazendo no programa de banda larga po- 
pular, para massificar esse serviço no país, 
a empresa continuará investindo na oferta 
de banda larga de altíssima velocidade, ofe- 
recendo o serviço nas velocidades de 10Mb, 
15Mb e 20Mb. "O mais importante é garantir 
banda larga de qualidade, com a maior cober- 
tura possível, tanto nas áreas de maior con- 
centração de consumo urbano quanto nas de 
menor concentração", informou a assessoria. 

No Maranhão, são três unidades: duas em 
São Luís, no Shopping da Ilha e no Rio Anil, 
e uma terceira em um Shopping de Imperatriz 
reforçando assim posicionamento estratégi- 

co no mercado de telecomunicações com a 
abertura de lojas próprias em todo o país. O 
modelo de operação da companhia atua de 
forma complementar aos seus outros canais 
de vendas e já soma cerca de 200 lojas no 
Brasil. As lojas dispõem de equipe especiali- 
zada e infraestrutura para atendimento e ofer- 
ta de serviços convergentes de telefonia fixa, 
móvel, internet e TV. 

COBERTURA 
A Oi instalou cinco novos sites de telefonia 

móvel 3G no Maranhão em janeiro e expan- 
diu a capacidade de um site 2G já instalado 
no estado. Atualmente, a cobertura de telefo- 
nia móvel 2G atinge 95% dos municípios ma- 
ranhenses, enquanto o plano de expansão da 
telefonia móvel 3G beneficia 17 municípios. 
Já a telefonia fixa está disponível nos 217 
municípios (100% do Maranhão). 

Em 2012, a Oi implantou no estado 43 
novos sites de telefonia celular, dos quais 18 
novos sites 3G e 25 sites de telefonia móvel 
2G. O estado conta com 107 sites de telefonia 
móvel 3G instalados em 17 municípios e 326 
sites 2G instalados em 207 cidades. Nos sites 
de telefonia móvel, são instaladas as antenas 
para transmissão do sinal dos celulares, (com 
informações da assessoria) 

: 

Foram atendidos cerca de 200 Indígenas das aldeias Juçaral, Tarumã e Igarana 

Carla Rejane 

Com o objetivo de realizar ações de edu- 
cação e saúde em aldeias indígenas, o pro- 
jeto de extensão Apoena, da Universidade 
Federal do Maranhão - campus Imperatriz, no 
último final de semana reuniu alunos e pro- 
fessores da instituição na reserva Araribóia, 
localizado no município de Amarante, a 152 
km de Imperatriz. A equipe de 40 pessoas 
passou três dias realizando atividades, como 
oficinas, palestras, apresentações culturais e 
desenvolvendo ações para saúde indígena. 

Na visita, que abrange três aldeias, Ju- 
çaral, Tarumã e Igarana, a equipe do Apoe- 
na atendeu cerca de duzentos indígenas. O 
grupo promoveu palestras sobre educação e 
saúde com a intenção de falar sobre a boa 
alimentação e prevenção de algumas doen- 
ças. A estudante de enfermagem e bolsista do 
projeto, Mariana Zilio, conta que foram reali- 
zados exames de glicemia, aferição de pres- 
são e curso de capacitação com os agentes 
de saúde indígena, agentes de saneamento 
indígena e com os técnicos de enfermagem 
que trabalham na aldeia. 

A equipe também fez visitas domiciliares, 
com distribuição de hipoclorito para tratamen- 
to de água e distribuição de preservativos. 
Nas residências, o grupo alertou sobre o risco 
de algumas doenças, principais sintomas e 
dicas de prevenção, além de aproveitar a oca- 
sião para aplicar questionários e levantar da- 
dos epidemiológicos a fim de utilizar as infor- 
mações para produções científicas do projeto. 

As crianças e jovens também foram con- 
templados. Eles tiveram a oportunidade de 
participar de oficina de malabarismo. No sá- 
bado à noite, a população pôde participar da 
sessão de Cinema Apoena, com a exibição do 

filme Xingu. 
O projeto Apoena, que em Tupi significa 

"aquele que enxerga primeiro e mais longe", 
é coordenado pela professora Cecilma Tei- 
xeira, do curso de Enfermagem. Além da bol- 
sista, há colaboração de alunos dos cursos 
de Direito, Enfermagem e Ciências Naturais. 
Os professores também se unem ao projeto, 
como é caso do professor Fábio José Cardias 
Gomes, que ministra a oficina de malaba- 
res. O projeto visa à realização das ações de 
saúde e educação em sete aldeias, durante 
um ano. Já foram realizadas ações em cinco 
localidades: a primeira foi em Fernando Fal- 
cão, na Aldeia Escalvado; a segunda foi em 
Montes Altos, na Aldeia São José; a terceira 
foi em Grajaú, na Aldeia Bacurizinho; a quarta 
em Barra do Corda, na Aldeia El Betei, e por 
último na reserva Araribóia. O grupo planeja a 
próxima viagem para Amarante com o objeti- 
vo de realizar ações na Aldeia Governador, no 
próximo dia 26 de abril. 

A professora do curso de Enfermagem, 
Maria Neyrian Fernandes, mestre em Saúde 
Indígena, realiza capacitação com os inte- 
grantes do grupo e tenta sensibilizar os alu- 
nos a trabalhar com as questões indígenas e 
levar o conhecimento da legislação, tanto da 
saúde como sobre os direitos indígenas. "Já 
tenho essa experiência de estudar a fundo e 
agora estou trazendo para aumentar a sen- 
sibilização desses alunos em relação a essa 
assistência", declara. Para ela, não há como 
mensurar a magnitude que esse projeto tem 
para a UFMA. "O Brasil é país diverso, com 
dimensões continentais e que, infelizmente, 
as graduações não contemplam essas parti- 
cularidades brasileiras, principalmente a saú- 
de indígena. Então, esse projeto vem suprir 
essas deficiências". 

QU 

Tbreedor fanático, mas do lado de fora 

"Enquanto eles Jogam, eu trabalho". 

Hemerson Pinto 

Exatamente no dia 11 de abril de 2011, o jornal Correio 
Popular publicava o segundo personagem apresentado 
na coluna "Aqui Imperatriz". Ali, na Praça Mané Garrin- 
cha, em frente ao portão principal do estádio Frei Epifânio 
D'Abadia, Antônio Moraes da Silva vende cachorro quente 
diariamente. 

Em dias de jogos da Sociedade Imperatriz de Desporto, 
seu Antônio não perde um lance. Mas não pense que o tor- 
cedor fanático deixa a banquinha de lado para acompanhar 
o time do coração em campo. Nada disso. Como explicou 
há exatamente dois anos atrás: "Enquanto eles jogam, 
eu trabalho", e se liga no jogo pelo velho companheiro 
radinho de pilhas, com ele há 20 anos. 

O Correio Popular resolveu lembrar a história contada 
por seu Antônio naquele 11 de abril, de 2011, por conta da 
fase vivida atualmente pelo Cavalo de Aço, atual campeão 
do 1o Turno do Campeonato Maranhense 2013, o que en- 
cheu seu Antônio de alegria. 

Voltamos à praça, e lá estava ele, que aproveitou para 
segurar o exemplar do jornal publicado no segundo dia de 
existência desta coluna, hoje, com seus mais de 480 per- 
sonagens apresentados no cantinho inferior da página 05 

deste matutino, que naquela época circulava ao preço de 
R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), o que possibilitava ao lei- 
tor adquiri-lo com o troco do pão. 

Dois anos depois, o preço é outro, o jornal passou por 
mudanças e seu Antônio continuou acompanhando o Ca- 
valo, mas sem passar da porta do 'Frei'. Olha que foi ele 
quem transportou em uma carroça, as tábuas que forma- 
ram as primeiras arquibancadas do estádio, a mando do 
Frei Epifânio. A estrutura foi carinhosamente apelidada de 
'balança, mas não cai', por um dos locutores esportivos da 
cidade. 

Naquela entrevista, seu Antônio disse que havia encon- 
trado outra maneira de ajudar o futebol local, representado 
pelo 'Mais Querido'. "Quando eles (Cavalo de Aço) vão 
jogar longe, eu digo que se eles ganharem, quando 
voltar eu libero coco para o time Inteiro. Já dei foi de 
35 cocos de uma vez", comentava. 

Seu Antônio é natural de Bacabal, cidade de onde veio 
o time que enfrentou o Imperatriz na final do 1° turno, com 
a casa lotada. Nem a partida histórica fez o torcedor en- 
trar no estádio. "Eu não podia perder minhas vendas", 
justificou, destacando que vai torcer pelo bicampeonato 
maranhense, "pro cavalo jogar quente, coma o meu ca- 
chorro quente". 

Ss 
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Carmen Steffens 

Nossa coluna, que foi Idealizada pra acompanhar e 
mostrar pra vocês as maiores tendências do mundo 
da moda de forma que possa ser aplicada no dia a 
dia, vai agora consolidara projeto acompanhando a 
tendência mundial; mídia online! 

O que sempre foi um sonho, mas que eu sabia, tinha 
que ser trilhado devagarzinho, se torna realidade a 
partir da semana que vem. Karina Pacheco vai virar 

BLOG, gente!!! ' 

Com mais atualizações, looks do dia, dicas de moda 
e beleza, agora não serão só uma vez por semana, 
mas sempre que tivermos coisas lindas e legais pra 
mostrar pra vocês!!! 

O blog vai poder ser acompanhado através do por- 
tal do jornal Correio Popular de Imperatriz, e tam- 

bém do meu Facebook, que terão links diretos. 

Continuem curtindo e acompanhando esse espaço 
dedicado com tanto carinho a vocês! ; 

Os parceiros continuam e, se Deus quiser, novos surgi- 
rão, porque boas marcas e coisas lindas são o que 
não falta na nossa cidade!!! 

chegouna 
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AV. GETÚLIO VARGAS, 

560, PRA(A DE FÁTIMA 

FONE: (99) 3523-3645 

TOCANTINS SHOPPING 

FONE: (99) 3525-7238 
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DIA DO JORNALISTA 

No último domingo (07), os jornalistas da cidade foram contemplados com convites para o espetáculo do Circo Estoril, cm comemoração ao Dia do Jornalista. A animação 
contagiou os profissionais, que deram muitas gargalhadas com a apresentação de palhaços c se divertiram com os malabarismos, mágicas, globo da morte, entre outras 
atrações. O circo está apresentando seu espetáculo cm Imperatriz desde o último final de semana. Confira os flashcsü 
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Rodrigo Reis, Tr.a/s Assunção e Lanssa Santos 

Desaparecido 

Nome: Kaká 

Cor:Preto com 

Marrom 

Idade: 5 Anos 
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DROGARIA 
DROGARIA SAÚDE (RUA DUQUE DE CAXIAS, 620A-SANTA RITA) 
DROGARIA FARMABEM (RUA FLORIANO PEIXOTO, 727 -N.IMP) 

v t 

piadas 

Triste fim de um relacionamento 
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ANJO DAGÜAROA ,ME 
AJUOE. APAREÇA 
POR fAVOR1. 
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aqui; 

To Que foí 7 que ) 
iVÇARA e'6.SSA ? ^ 
SEI LA'— ACM O QUE 
esrepAVA aujo MAIS 
THOR e MSNOS 

Fábio Coala 

Caco 
o nowew «' O UWIOO ANIMAL IMBECIt O SuFiClSWte PAftA 
OCSTh/IA O PlAMCTA • 

r 
Eu VOU, TI MOITMR. 
QUCM 6 O ANIMAL IMBECIL... 

321 r Fábio Coala 
...TAM#CM e'O ÓIJICO AUiuiAL IMBECIL O SuFICieurE PARA 
OESTRuIR UMA TV 06 LCP, 
FUU.MD.tU POLeOAOAS ■ ■ • 

\r ME» PAI 
VAI ME 
MATAR.' 
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WAw.coqustsl.com, br/jogos 

ORUZAblUHA 

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

çSode aüvidadB como o skats 
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Formação 

: típica do 
I Cantro- Oesta 

Noy Mato 
grosso, cantor d» 

MPB 
Ácido da aspirina 

(sigla) 

Samba 
(!*«.) 

Primeiro verbete 
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Um casal no carro voltando pra casa depois de uma festa. A mulher de repente vira-se e diz: 
- Eu quero o divórcio. Estou tendo um caso com seu melhor amigo, ele é muito melhor na 

cama que você, e resolvi te largar e ficar definitivamente com ele. 
O cara nâo diz nada, mas começa a acelerar o carro. A mulher continua; 
- E mais, eu vou ficar com a casa, com a guarda das crianças e os cartões de crédito. 
O cara continua calado e acelera até 120 Km/h . Ela continua (Sabem né, mulher nunca 

para de falar): 
- E quero também o barco, a casa na praia e as minhas jóias... 
Ele chega a 130 Km/h ainda sem dizer nada. Ela vai em frente; 
- O título do clube, o dinheiro dos investimentos e o carro também. 
140Km/h, 150 km/h... Como ele ainda nâo fala nada ela pergunta: 
- E você? Nâo vai dizer nada? 
Ele finalmente responde, enquanto o velocímetro marca perto dos 160 km/h: 
- Nâo, nâo quero nada. Tenho tudo que eu preciso... E o que eu tenho, você NAO tem e 

nunca terá. 
Ela dá uma risadinha, olha pra ele e pergunta: 
- É mesmo? Mas posso tirar de você! E o que é que você tem? 
Ele dá um sorrisinho, aponta o carro para um poste e responde: 
- Airbag. 

www.coquetel.com.br/Jogos 
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NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Bruno diz pra Patinha que precisa de um tempo 
pra si próprio e termina o namoro. :( Olavo pergunta a Bruno 
sobre o roubo de seu carro. Já Vitor conta a Olavo que Caixote 
e Alemão conversaram com Lia novamente. Sal avisa a Alemão 
que está acompanhando de perto o caso de Vitor. O delegado 
pressiona Vitor a contar a verdade sobre seu caso. Sal discute 
com Axel e deixa o trabalho pra ficar com Kika. Lia procura Sal 
pra saber notícias de Vitor. Patinha, inconsolável, decide pro- 
curar Bruno. Será que esses dois têm volta? Sal nâo consegue 
parar de pensar em Vitor e resolve deixar Kika em casa. Nélio 
e Rasta apoiam o amigo Bruno. Quando a fase nâo anda boa, 
nada ajuda, né? A( Marta é grosseira com Patinha, que acaba 
indo embora da casa do ex. Sal encontra a periguete e tenta 
animar Patinha, mas Bruno chega e confronta o bad boy! 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Cassiano recebe Alberto e lhe apresenta Du- 
que, que se disfarça de investidor. Donato surge com o bar- 
co repleto de peixes. Cassiano diz a Duque que ele será seu 
aliado para destruir Alberto. Ester encomenda peças de renda 

para Dadá e Líno. Dora diz a Natália para ficar longe de Ju- 
liano. Hélio se aproveita do romance com Zuleika para obter 
informações sobre o que está acontecendo na mansão. Sa- 
muel revela a Cassiano que Samuca é seu filho. Alberto avisa 
a Ester que Cassiano não vai tirar Samuca dele. Samuel avisa 
a Lindaura que reunirá provas contra Dionísio. Cassiano vai à 
escola de Samuca. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Roberta fica perturbada com a proximidade de 
Felipe. Juliana discute com Nando em seu quarto na mansão. 
Pró se enfurece com Lucilene quando ela volta de seu encon- 
tro com Kiko. Kiko fala para Nenê que os diamantes de seu 
pai estão na boneca russa. Roberta e Charlô recebem uma 
intimaçâo para depor em um processo contra elas. Nenê conta 
para Veruska sobre a boneca russa, e eles pensam em ir ao 
apartamento de Nando e Juliana. Isadora e Ronaldo concor- 
dam em mandar Manoela para supervisionar a sessão de fotos 
de Fábio. Nenê e Veruska invadem o apartamento de Nando e 
Juliana. Felipe vai à casa de Carolina. Juliana e Nando voltam 
para casa, e Nenê e Veruska se desesperam. Dino conta para 

Felipe que Carolina foi a responsável pela sabotagem do des- 
file da Positano. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Morena desiste de ir para a Turquia para fi- 
car com Jéssica Vitória. Áurea incentiva Théo a procurar Éri- 
ca. Stenio pede para Lena explicar para Lucimar por que vai 
testemunha a favor de Lívia. Deborah fala que Celso precisa 
conversar com o juiz. Antonia descobre que o ex-marido ras- 
gou uma correspondência da escola de Raissa endereçada a 
ela. Thompson repreende Cafque por mexer nos pertences de 
Amanda. Carlos tenta falar com Yolanda. Berna diz a Musta- 
fa que perdeu seu colar. Helô e Ricardo monitoram uma con- 
versa telefônica entre Wanda e Russo. Irina destina Jô para 
cuidar das mulheres traficadas. Lívia avisa a Wanda que sabe 
onde Morena está escondida. Julinha tenta convencer Érica a 
conversar com Théo. Élcio reclama de ter que encontrar Lívia. 
Márcia ouve Théo falando sobre Morena e exige que ele conte 
para Érica. Russo confessa que ficou interessado em Jô. Helô 
suspeita de que Drika e Pepeu estejam envolvidos em mais 
uma encrenca. Lívia encontra a delegada no shopping. 
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T Áries 21-03/19-04 
Controle seus gastos e direcione a atenção para 
prioridades. Os aspectos que a Lua forma com 
Saturno e Pluíâo alertam que ainda que você an- 
seie por investir em seu bem-estar, convém ser 
mais econômica em suas atividades! 

bTouro 20-04/20-05 
Expectativas afetivas frustradas podem causar 
conflitos/neste momento em que a Lua passa por 
seu signo e se aspecta a Saturno e Plutáo. Nâo 
deixe que essa decepção lhe tire o foco de outras 
questões importantes! 

«Ge meos 21-05/21-06 
Lidar com as questões cotidianas é algo desa- 
gradável para você hoje. Os aspectos entre Lua, 
Saturno e Plutáo indicam que apesar do seu im- 
pulso de fuga, o melhor é enfrentar as situações 
de maneira criativa e harmoniosa! 

55 Câncer 22-06/22-07 
Diminua a intensidade da vida social e procure 
ficar recolhida. A Lua passa por sua área de ami- 
zades e forma aspectos com Saturno e Piutâo, 
indicando que os outros podem lhe pressionar 
com convites, mas mantenha-se firme! 

Leão 23-07/22-08 
Sua vida pessoal pode ser emocionalmente pre- 
judicada peias pressões no trabalho. Lua, Satur- 
no e Piutâo aspectados lhe aconselham a nâo 
deixar outras áreas da vida serem afetadas. Re- 
solva os problemas em sua fonte! 

TÍ5 Virgem 23-08/22-09 
Sua comunicação é comprometida por exageros 
emocionais. Lua, Saturno e Piutâo aspectados 
lhe pedem uma atitude mais racional. Ainda que 
esteja emocionalmente abalada, pense nos im- 
pactos de suas opiniões antes de expô-las! 

^ Libra 23-09/22-10 
Sua falta de planejamento financeiro pode lhe 
colocar em apuros, deixando você preocupada 
no dia de hoje. Os aspectos de Lua, Saturno e 
Piutâo lhe aconselham a ser mais disciplinada a 
partir de agora. Reestruture-se! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Mantenha o centramento e a neutralidade ao aju- 
dar pessoas próximas em desafios emocionais. 
Os aspectos de Lua, Saturno e Piutâo indicam 
que sua atuação é imprescindível na vida delas, 
portanto, esteja aberta para ajudá-las. 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Você tende a se abalar diante de problemas mais 
complexos neste dia em que Lua, Saturno e Piu- 
tâo se aspectam. Nâo convém expor suas frus-: 
trações ou procurar culpados na situação. Evite : 

estresse, seja prática e racional! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Conflitos de interesse podem comprometer sua 
vida sodal, pois Lua, Saturno e Piutâo se aspec- 
tam hoje. Nâo bata de frente, distancie-se das 
situações desagradáveis. Se não é possível a 
conciliação, é melhor se afastar! 

^Aquário 20-01/18-02 
Você anseia por paz e serenidade neste momen- 
to em que a Lua passa por sua área familiar e 
se aspecta a Saturno e Piutâo. Nutra-se emocio- 
nalmente no aconchego da convivência íntima e 
familiar, isso lhe fortalecerá! 

K Peixes 19-02/20-03 
Seus processos comunicativos transparecem 
suas inseguranças neste dia em que Lua, Satur- 
no e Piutâo se aspectam, fragilizando suas opini- 
ões. Evite se expor e prefira ficar mais recolhida 
e afastada hoje. Preserve-se! 
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"A Avenida Santa Tereza será ampliada e a opção encontrada pela equipe do prefeito Madeira para tal vai ser abrir 
o muro da escola Graça Aranha". Elson Araújo, secretário de Comunicação da Prefeitura de Imperatriz. 
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A voz da comunidade 

Avenida Santa Tereza será ampliada 

Hemerson Pinto 

A declaração foi divulgada na rede so- 
cial Facebook, no perfil do secretário 
de Comunicação de Imperatriz, Elson 

Araújo. Segundo o representante da prefei- 
tura, a ampliação foi uma opção encontrada 
pela equipe do prefeito Sebastião Madeira. A 
medida visa diminuir os transtornos de quem 
se desloca por ruas como Godofredo Viana e 
15 de Novembro com o objetivo de chegar à 
Avenida Santa Teresa, sendo que para isso 
precisam desviar a rota, porque a mesma é 
cortada pela área da Escola Graça Aranha, 
Centro. 

"[...] a opção encontrada pela equipe do 
prefeito Madeira para tal vai ser abrir o muro 
da escola Graça Aranha. Com isso, a via será 
conectada com a Godofredo Viana, o que vai 
proporcionar maior fluidez no trânsito. 

Um acordo com o Governo do Estado já 
foi feito e a obra deve ser começada antes 
do final do ano. A informação é do secre- 
tário municipal de Infraestrutura, Roberto 
Alencar", diz o texto publicado pelo secretá- 
rio. Outro objetivo seria desobstruir a via no 
bairro Três Poderes, permitindo a ligação da 
mesma com a BR-010. Neste trecho, a Ave- 
nida Santa Tereza encerra no muro do posto 
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de saúde daquele bairro. 
Minutos depois, a publicação ganhou al- 

gumas curtidas e comentários. Entre as de- 
clarações, 

algumas contrárias, como a que diz que 
"o problema não é chegar até a BR 010!! é in- 
terligar as ruas passando pela BR para desa- 
fogar o transito do viaduto...é a solução (sic)". 
Outra reforça: "Quero ver o que vão fazer é 
com trânsito, do viaduto.... (sic)". Também 
opinou quem sugeriu desafogar o trânsito 
na Avenida Getúlio Vargas: "Aproveitem tira 
o calçadão e abre a avenida getúlio vargas! 
Vai ficar bem melhor e desafogar o trânsi- 
to naquele (sic)", dizia. Para rebater: "quero 
ver a magica que vocês vão fazer com essa 
quadra que fica no meio do terreno da escola 
Graça Aranha onde e o local de pratica es- 
portiva dos alunos (sic)". 

Outros internautas parabenizaram a 
idéia: "Muito bom para trânsito e pedestres... 
(sic)"; "Isso que imperatriz precisa. Obras 
grandes que destrua paredes e abram ruas 
e avenidas para suprir a falta de espaço ... 
(sic)"; e mais uma, agora para alertar; "Nossa 
aqui na minha porta que fica ao lado ficou 
bom de mais com mão única mas tem gente 
que insiste e ta circulando na contra mão e 
bom ficar um carro da sultran aqui (sic)". 
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Avenida Santa Tereza, próximo à escola Graça Aranha 
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Sinalização com tartarugas reforça no cruzamento com a rua Y Mesmo sinalizada, a avenida foi palco de acidentes fatais (Foto: Asmolmp) 

siJ# % DIREITOS do consumidor Ji M 

Site de descontos terá que indenizar consumidor por compra frustrada 

Uma consumidora irá receber de volta o valor pago por um 
pacote turístico, cuja viagem foi cancelada pela operadora uma 
semana antes do voo. A compra foi intermediada por um site de 
compras coletivas, condenado pelo 5o Juizado Cível de Brasília 
a indenizar a autora em danos materiais e morais. A sentença 
foi confirmada pela 3a Turma Recursal. 

A autora conta que em janeiro de 2012 adquiriu um pacote 
turístico para Paris-França, pelo preço de R$ 2.499,00. Contu- 
do, sete dias antes do embarque, a agência de viagens infor- 
mou que não cumpriria o contrato. Para não frustrar o passeio 
da família, a autora custeou a viagem, no valor de R$ 3.494,00, 
sendo obrigada a abrir mão de alguns itens do pacote anterior. 
Alega que o cancelamento da viagem às vésperas do embar- 
que lhe causou transtornos emocionais e financeiros, motivo 
pelo qual requereu o pagamento do valor do novo pacote, bem 
como indenização por danos morais. 

A primeira ré (Peixe Urbano) contestou o feito, aduzindo, 

preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, alega que 
o inadimplemento contratual não é de sua responsabilidade e 
sustenta a inexistência de dano moral. Após algumas tentativas 
infrutíferas de localização da segunda ré (AJR Ribeiro Viagens 
e Turismo Ltda), a autora desistiu do feito em relação a ela. 

A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, "tendo 
em vista que, ao contrário do que alega, sua responsabilidade 
[da empresa Peixe Urbano] não se limita a disponibilizar ofer- 
tas e emitir cupons. No momento em que anuncia a venda em 
seu sítio eletrônico, integra a cadeia de prestação de serviço, 
ainda que este seja prestado por outro fornecedor, no caso dos 
autos, a agência de viagens e turismo. E assim é porque o 
consumidor confia no produto/serviço anunciado pelo site da 
primeira requerida, de modo que o elemento confiança integra 
a relação de consumo como um todo", ensina a juíza. 

Para a magistrada, considerando que a autora foi avisada 
que os serviços não seriam prestados apenas 7 dias antes do 

embarque, tendo adquirido passagem aérea e hospedagem de 
outros fornecedores e pagando por isso a importância de R$ 
3.494,00, este é o dano material a ser reparado, decorrente da 
inexecuçâo do contrato pelas rés, que não cumpriram a oferta 
veiculada. 

Relativamente ao dano moral, a julgadora entende que os 
fatos demonstram que a autora suportou aflições diante da 
notícia de ter sua viagem desmarcada em data tão próxima 
ao embarque, quando já estava com as malas prontas. Além 
disso, sofreu inquietações que ensejaram sentimento de frus- 
tração e desgosto, frustrando suas expectativas de desfrutar 
momentos prazerosos em viagem junto com a filha. 

"Os transtornos e aborrecimentos suportados pela autora 
extrapolaram os limites da normalidade estando assim configu- 
rado o dano moral", concluiu, portanto, a Julgadora, que fixou 
em R$ 2.000,00 o valor a ser pago â autora, a título de indeni- 
zação por danos morais. 
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►"MARANHÃO SEM DROGAS" 

Governadora Roseana lança programa 

Com o slogan "Não experimentar é o 
melhor remédio", a governadora Ro- 
seana Sarney lançou, na tarde desta 

terça-feira (09), no auditório do Palácio Hen- 
rique de La Rocque (Calhau), o Programa 
Estratégico de Prevenção ao Uso de Drogas 
- Maranhão sem Drogas. O programa enfati- 
za a prevenção como caminho a ser seguido 
para uma política, a longo prazo, de combate 
ao uso e ao tráfico de drogas. 

A governadora ressaltou a importância do 
programa como fundamental para preservar 
a vida das famílias. "Conclamamos toda so- 
ciedade maranhense para atuar nessa cruza- 
da do combate às drogas. Essa epidemia tem 
se espalhado por todo Brasil e vem acabando 
com milhares de vidas. O Maranhão sem Dro- 
gas se sustenta no esforço conjunto da famí- 
lia, escola e comunidade". 

O secretário extraordinário de Assuntos 
Estratégicos, Alberto Franco, apresentou o 
Maranhão sem drogas e, também, o mapa 
geográfico do crack no estado, com informa- 
ções obtidas junto ao Disque-Denúncia. Ele 
contou que as ações do programa se concen- 
tram nas áreas de prevenção e repressão. "As 
ações serão integradas pelo governo, poder 
público e sociedade organizada. A estratégia 
é tirar os jovens da ociosidade dando a eles 
atividades recreativas, esportivas, culturais e 
muita informação, estabelecendo um diálogo 
permanente na escola, na família e no meio 
em que ele vive", afirmou. 

Com base nas estatísticas de consumo e 

Secretário Alberto Franco explica como serio efetivadas 

tráfico de drogas, a Secretaria Extraordinária 
de Assuntos Estratégicos (Seae) elaborou o 
plano que tem enfoque na prevenção. Atual- 
mente, de acordo com os dados da Seae, as 
estatísticas demonstram que 92% da incidên- 
cia de violência se relacionam ao consumo e 
ao tráfico de drogas, a meta é reduzir esse 
valor para 50%, e 20% da evasão escolar, 
também dizem respeito a esse problema, a 
expectativa é que esse número seja reduzido 
para 5%, até 2015. 

O presidente da Associação dos Conse- 
lheiros e ex-Conselheiros Tutelares do Ma- 
ranhão, Carlos Sérgio Araújo, destacou a 
importância de ações destinadas aos jovens. 
"Estou feliz em saber que o Maranhão está 

as ações do Programa Maranhão sem Drogas 
com esse projeto desafiador. As drogas es- 
tão batendo na porta das nossas crianças e 
adolescentes. A efetividade desse programa 
é que vai transformar o Maranhão que quere- 
mos, um Maranhão sem Drogas". 

A estudante do Centro de Ensino Barjo- 
nas Lobão, Dara Coelho, 13 anos, comentou 
sobre a expectativa em relação às ações do 
programa. "As drogas são um problema co- 
mum, e percebo que a grande maioria que vai 
por esse caminho é por que não tem apoio 
familiar. Eu desejo sucesso no programa, e 
que os jovens recebam ajuda e consigam sair 
desse caminho sem volta". 

Também, participaram do lançamento os 
secretários de Estado Chefe da Casa Civil, 

João Abreu; de Educação, Pedro Fernandes: 
de Trabalho e Economia Solidária, José An- 
tônio Heluy; de Comunicação Social, Sérgio 
Macedo: de Cidades e Desenvolvimento Ur- 
bano, Hildo Rocha; de Direitos Humanos, As- 
sistência Social e Cidadania, Luiza Oliveira; 
de Cultura, Olga Simão e a adjunta da Educa- 
ção, Conceição Andrade. Além dos deputa- 
dos Pinto da Itamaraty, Vianey Bringel e Valé- 
ria Macedo, conselheiros tutelares. prefeitos 
e estudantes. 

MARANHÃO SEM DROGAS 
O Programa mobiliza secretarias de Es- 

tado, entidades da sociedade civil, organiza- 
ções nâo-governamentais, iniciativa privada 
e a Federação dos Municípios do Estado do 
Maranhão (Famem). 

O programa "Maranhão sem Drogas" será 
operacionalizado com ações continuadas e 
duradouras, atuando por meio de alternativas 
para ressocializar os usuários. A estratégia é 
integrar as iniciativas das Secretarias de Es- 
tado diretamente envolvidas no processo e 
os municípios, isso porque o problema rela- 
cionado ao consumo de crack está atingindo 
diversas cidades maranhenses. 

Entre os municípios a serem contempla- 
dos pelo programa, estão São Luís, São José 
de Ribamar, Imperatriz, Açailândia, Raposa. 
Paço do Lumiar, Alcântara, Cururupu, São 
João Batista, Santa Rita, Axixá, Anajatuba, 
Rosário, Itinga do Maranhão, São Mateus, 
Caxias e Bom Jesus das Selvas. 

Více-governador recebe presidente 

da Arcafar Nordeste Norte 

O vice-governador Washington Luiz Olivei- 
ra, recebeu, nesta quarta-feira (10), no auditó- 
rio do Palácio Henrique de La Rocque, em São 
Luís, a presidente da Associação Regional das 
Casas Familiares Rurais do Nordeste e Norte 
do Brasil (Arcafar), Antônia das Graças San- 
tos Silva. Também participaram do encontro a 
coordenadora pedagógica, Sandra Aparecida 
Carminati Brambati e monitores das Casas Fa- 
miliares Rurais (CFRs). 

A presidente da entidade agradeceu o em- 
penho e apoio do vice-governador para cele- 
bração de convênio firmado entre a Secretaria 
de Estado da Educação (Seduc) e a Arcafar, 
para o fortalecimento de ações pedagógicas 
desenvolvidas pelas CFRs. "Essa foi uma con- 
quista que obtivemos com o empenho do vice- 
-governador. Este ano, iniciamos o processo 
para renovar o convênio com o estado", res- 
saltou. 

A presidente destacou que a parceria com 
o Governo, através da Seduc, está possibili- 
tando o fomento à educação do campo pela 
pedagogia da alternância nas casas familiares 

agrícolas. Ele frisou que serão construídas 
pelo estado três novas escolas do campo nos 
municípios de Sítio Novo, Zé Doca e São João 
do Sóter. 

O vice-governador confirmou o apoio e a 
parceria do Governo para fortalecer e ampliar 
as ações da Arcafar no Maranhão. "O Mara- 
nhão é um estado rico, com grande potencial 
agrícola e a Arcafar é um grande instrumento 
de incentivo à produção rural e formação dos 
jovens do campo para o desenvolvimento sus- 
tentável", enfatizou Washington Luiz. 

Durante a audiência, os coordenadores da 
entidade falaram sobre o projeto de constru- 
ção de uma nova sede da Associação na ca- 
pital maranhense. No projeto estão incluídas a 
parte administrativa, auditório, refeitório, cozi- 
nha industrial e alojamentos. 

Antônia das Graças também convidou o 
vice-governador para participar do encontro 
internacional da pedagogia da alternância, 
que acontecerá no mês de junho deste ano 
em Honduras. 

Documentos para trabalhadoras 

rurais de Tocantins 

Os municípios de Monte Santo, Aragua- 
cema e Pequizeiro, em Tocantins, recebem, 
a partir desta quinta-feira (11), os mutirões 
de documentação do Ministério do Desenvol- 
vimento Agrário (MDA). Até domingo (14), as 
trabalhadoras rurais dessas localidades vão 
poder emitir carteiras de identidade e de tra- 
balho, CPF, Declaração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP), entre outros documentos. A expecta- 
tiva é que sejam atendidas mil pessoas nos 
quatro dias de mutirão. 

O coordenador do Programa Nacional de 
Documentação da Trabalhadora Rural (PN- 
DTR/MDA) no estado, Samuel Reis, explica 
que a ação vai beneficiar povos e comunida- 
des tradicionais e assentamentos da região. 
"Em Araguacema vamos ficar dois dias. O 
primeiro no assentamento de Santa Clara, 
onde vivem aproximadamente 250 famílias. 
No sábado, estaremos no assentamento de 
Tarumã que, no entorno, tem a comunidade 
quilombola Senhor do Bonfim, povoado onde 
ocorrem as romarias, e mais outros assenta- 
mentos que ficam ao lado", explica. 

Além dos documentos, as mulheres par- 
ticipam, ainda, de palestras sobre saúde e 
políticas públicas. "Nosso intuito é orientar 

as famílias sobre as políticas do MDA como 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae) e o Pronaf. A gente não faz só o docu- 
mento, aproveitamos para falar sobre os direi- 
tos que as trabalhadoras têm", afirma Samuel. 

O público deve comparecer nos locais de 
atendimento, das 8h às 17h, com os documen- 
tos que possuir. Fotos 3X4 e cópias também 
são feitas na ação. Todo o processo para a 
emissão de documentação é feito de graça. 
O PNDTR atende prioritariamente mulheres, 
mas homens também podem participar da 
ação. 

SERVIÇO 
Data: 11/04/2013 Local; Monte Santo - Escola 
Municipal José Benício Mariz 
Horário: 8h às 17h. 
Data: 12/04/2013 Local: Araguacema - As- 
sentamento Santa Clara (escola da agrovila) 
Horário: 8h às 17h. 
Data: 13/04/2013 Local: Araguacema - As- 
sentamento Tarumã (escola da agrovila) 
Horário: 8h às 17h. 
Data: 14/04/2013 Local: Pequizeiro - Cras 
municipal 
Horário: 8h às 17h. 

Segep comemora excelente 

resultado do Pnage 

O Programa Nacional de Modernização 
da Gestão dos Estados e do Distrito Federal 
(Pnage) que tem como objetivo geral melho- 
rar a efetividade e a transparência institucional 
das administrações públicas dos Estados e do 
Distrito Federal, a fim de alcançar uma maior 
eficiência do gasto público será encerrado, dia 
16, no Banco Interamericano de Desenvolvi- 
mento (BID), em Brasília. 

A Secretaria de Estado de Gestão e Previ- 
dência (Segep) estará presente representando 
o Maranhão, juntamente com os outros Esta- 
dos brasileiros e a direção nacional do Pnage, 
do Ministério do Planejamento. 

Nesse encerramento, a Segep comemo- 
rará o excelente resultado alcançado, fruto do 
trabalho desenvolvido pela equipe composta 
por Samuel Espósito, Gustavo Duailibe, Cláu- 
dio Gaspar, Ariadne Ruy, Edgard Magalhães 
e por Marcos Fernando Jacinto, subsecretá- 
rio de Gestão e Previdência, pois saíram de 
um patamar de 1% de execução, em junho de 
2011, quando assumiram a coordenação do 
programa, para encerrá-lo em abril de 2013, 
com mais de 90% de execução. 

Para se chegar neste resultado, foi neces- 
sária a alteração da estratégia que consistiu 

Equipe responsável pelo excelente resultado da Segep no Pnage 

na concentração com prazos e responsáveis 
definidos por projeto, ou seja, redução de 18 
produtos que não seriam atingidos para apro- 
ximadamente seis com escopo ampliado. Fo- 
ram realizados o Escritório de Projetos com 
Sistema de Gerenciamento de Projetos: Virtu- 
alização de Processos; Sala de Situação com 
Sistema de Business Intelligence, com troca 
do Sistema de Protocolo do Estado alinhado a 
Lei de Acesso à Informação; aquisição de har- 
dwares e softwares; definido o Mapa Estraté- 
gico da Secretaria: e digitalizados documentos 
da Previdência da Secretaria, da Procuradoria 
Geral do Estado e do Arquivo Central, além do 
desenvolvimento da Intranet da Secretaria (a 
ser lançada) e de ações de capacitação. 
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O número de empregados na indústria 
brasileira manteve-se estável em fevereiro 
em relação a janeiro, segundo a Pesquisa 
Industrial Mensal de Emprego e Salário (Ri- 
mes), divulgada ontem (10) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O total do pessoal ocupado assalariado 
na indústria mostrou variação nula, após 
apresentar queda de 0,3% em dezembro 
e estabilidade em janeiro. Na comparação 
com fevereiro do ano passado, o índice re- 
cuou 1,2%, o 17° resultado negativo conse- 
cutivo, repetindo a taxa negativa observada 
em janeiro. 

Ante fevereiro de 2012, o contingente 
de trabalhadores caiu em dez dos 14 locais 
pesquisados. O principal impacto negativo 
ocorreu na Região Nordeste (-5.3%). Tam- 
bém houve queda nas taxas de ocupação 
na indústria em: São Paulo (-1%), Rio Gran- 
de do Sul (-3,1%), Pernambuco (-10,5%) 
e Bahia (-4,4%). Já o Paraná (1,4%) teve 
contribuição positiva sobre o emprego in- 
dustrial do país. 

Na comparação com o mês de janeiro 
deste ano, o total do pessoal ocupado assa- 

lariado recuou em 11 dos 18 ramos pesqui- 
sados em fevereiro. As principais contribui- 
ções negativas vieram de vestuário (-6,3%), 
têxtil (-6,0%), calçados e couro (-5,2%), 
outros produtos da indústria dé transfor- 
mação (-4,1%), madeira (-5,1%), meios de 
transporte (-1,3%) e refino de petróleo e 
produção de álcool (-5%). Os principais im- 
pactos positivos sobre a média da indústria 
foram observados nos setores de alimentos 
e bebidas (0,7%) e de borracha e plástico 
(2,7%). 

A pesquisa revela que o número de ho- 
ras pagas aos trabalhadores da indústria 
variou 0,1% em fevereiro ante janeiro, de- 
pois de apresentar três taxas negativas con- 
secutivas, com perda acumulada de 0,6%. 
Na comparação com fevereiro de 2012, o 
número de horas pagas em fevereiro deste 
ano recuou 2.3%, a 18a taxa negativa con- 
secutiva nesse tipo de confronto e a mais 
intensa desde setembro de 2012 (-2,6%). 
As taxas foram negativas em 12 dos 14 lo- 
cais e em 12 dos 18 ramos pesquisados. 

No índice acumulado em 2013, o núme- 
ro de horas pagas na indústria recuou 1.8%. 

O índice acumulado nos últimos 12 meses 
recuou 2% em fevereiro e manteve a traje- 
tória descendente iniciada em fevereiro de 
2011 (4.5%). 

Já o valor da folha de pagamento real 
cresceu 2,8% em fevereiro após recuar por 
dois meses consecutivos, período em que 
acumulou perda de 7,1%. No confronto com 
igual mês do ano anterior, o valor da folha 
de pagamento real cresceu 2,5% em fe- 
vereiro, 38° resultado positivo consecutivo 
nesse tipo de comparação. No índice acu- 
mulado em 2013, o valor da folha de paga- 
mento real na indústria avançou 1,6%, mas 
reduziu o ritmo de expansão frente ao re- 
sultado do último trimestre de 2012 (7,5%). 
ambas as comparações contra igual perío- 
do do ano anterior. 

Os setores de metalurgia básica (-6,4%), 
meios de transporte (-1,9%) e vestuário 
(-5,7%) exerceram as influências negativas 
mais relevantes sobre o total nacional. A 
taxa anualizada cresceu 3,8% em fevereiro 
e apontou redução na intensidade do cres- 
cimento frente aos resultados de dezembro 
(4,4%) e de janeiro (4,1%). 

A chuva derrubou a colheita do tomate e 
deixou o produto mais caro para o brasileiro. 
A caixa de 20 kg do fruto chegou a custar R$ 
190 em São Paulo, ou seja, mais da metade do 
preço da cesta básica (R$ 336,26) na capital 
paulista - a mais cara do Brasil. Nas imagens 
a seguir, descubra como deve se comportar o 
preço do tomate e o que dá para comprar com 
o alto preço atual. 

O preço médio do quilo do tomate, em São 
Paulo, é de R$ 6,41, informa o IPC-S (índice 
de Preços ao Consumidor Semanal) divulgado 
nesta segunda-feira (08). Esse valor eqüivale a 
3,4kg de banana prata, cujo preço no atacado 
é R$ 1,88. 

O aumento no preço do tomate foi de 
15,68% em março e de 108,6% nos últimos 
doze meses, apontou estudo do Dieese (Depar- 
tamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos) divulgado na última segun- 
da-feira (8). Com o preço médio de R$ 6,41 do 
quilo do tomate, é possível comprar 5,8 kg de 
batatas no atacado. 

Com o valor de R$ 6,41 cobrado pelo quilo 

do tomate, seria possível comprar também um 
quilo de farinha de trigo (R$ 2,73) e cinco ovos 
brancos (R$ 2,10), de acordo com os preços 
atuais do varejo apurados pelo instituto Brasi- 
leiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. 

Fraudes em merenda escolar serão punidas com rigor', diz ministro 

O ministro da Educação, Aloizio Merca- 
dante, afirmou terça-feira (09) que as de- 
núncias de irregularidades na entrega de 
merenda escolar para alunos da rede pú- 
blica de nove estados do país estão sendo 
investigadas pelos órgãos de controle e que 
as punições serão rigorosas. 

Em entrevista coletiva em Brasília, Mer- 
cadante afirmou que, por causa do grande 
número de municípios, "faz parte" a existên- 
cia de irregularidades. "Temos 5.600 muni- 
cípios no Brasil. Isso acontece. Faz parte. 
São problemas distintos. Às vezes é proble- 
ma de armazenamento da merenda, às ve- 
zes é problema de compra da merenda, de 
prestação de contas." 

Porém, segundo ele, "alguns casos são 
graves e quem errou vai ter que pagar com 
rigor, porque dinheiro para a educação é 
sagrado, especialmente quando vai para a 
merenda das crianças". 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), autarquia do Ministé- 
rio da Educação responsável pelo Progra- 
ma Nacional Alimentação Escolar (Pnae), 
afirmou terça que abriu, neste ano, 13 pro- 
cedimentos de recuperação de crédito de 
contratos para fornecimento de merenda es- 
colar. Os processos, chamados de Tomada 
de Contas Especial (TCE), somam um total 
de R$ 1,49 bilhão. 

Ainda de acordo com o FNDE, em 2012 
foram abertos 55 TCEs exclusivamente a 
respeito do Pnae. "A TCE é um procedimen- 
to exclusivo para recuperação de crédito. 

que é posterior a apuração da ocorrência, 
seja por denúncia ou não", explicou o órgão. 

Reportagem publicada pelo jornal O 
Globo terça-feira mostra que a Controla- 
doria Geral da União e o Ministério Público 
investigam irregularidades no fornecimento 
de merenda escolar em nove estado: Bahia, 
Maranhão. Minas Gerais, Paraná, Pernam- 
buco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Roraima e São Paulo. 

COMO FUNCIONA O PROGRAMA 
O Pnae pretende repassar às redes de 

ensino, em 2013, R$ 3,5 bilhões para a 
merenda escolar. Cerca de 43 milhões de 
estudantes na educação infantil, no ensino 
fundamental, no ensino médio e nas escolas 
de educação de jovens e adultos são benefi- 
ciados com a alimentação nas escolas. 

O repasse é feito em uma conta corrente 
aberta pelo próprio FNDE em dez parcelas 
mensais, a partir de fevereiro. Cada uma 
eqüivale à merenda 20 dias letivos, totali- 
zando 200 dias por ano. 

A partir de agora, os repasses serão 
monitorados pelo Sistema de Gestão de 
Prestação de Contas, chamado de Contas 
Online. Em parceria com os órgãos de con- 
trole federais, incluindo a CGU e o Tribunal 
de Contas da União (TCU), o FNDE vai usar 
o sistema para qualificar os processos de 
prestação de contas e dificultar fraudes. O 
objetivo, segundo o órgão, é a "melhor apli- 
cação dos recursos públicos federais para a 
execução de programas e ações educacio- 

nais em todo o país". 
Os estados e municípios têm até o dia 30 

de abril, de acordo com o órgão, para enviar 
sua prestação de contas dos anos-base de 
2011 e 2012 ao Contas Online. 

CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ES- 
COLAR 

Outra obrigação dos governos locais é 
manter a operação dos Conselhos de Ali- 
mentação Escolar (CAEs), composto por 
representantes do Executivo, da sociedade 
civil, de trabalhadores da educação e pais 
de alunos. O conselho tem a obrigação de 
fiscalizar o cumprimento das diretrizes do 
Pnae, além de aprovar ou não a prestação 
de contas. 

"Os municípios que ainda não implemen- 
taram os conselhos poderão ter problemas 
no repasse que nós fazemos. O conselho 
é um instrumento fundamental de acompa- 
nhar, fiscalizar e avaliar a qualidade da me- 
renda escolar, que é muito importante para 
a formação dos nossos jovens", afirmou 
Mercadante. 

Segundo o FNDE, mais de 780 entes fe- 
derativos de seis estados (Acre, Amazonas, 
Maranhão, Pará, Rondônia e Sergipe) pode- 
rão ficar sem o repasse dos recursos para a 
merenda escolar porque não reelegeram os 
membros do seu CAE depois do vencimento 
da última gestão. O MEC afirma que o Fun- 
do fica impedido de enviar repasses da pró- 
xima parcela do Pnae caso esses conselhos 
não renovem seus mandatos. 
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Bem Estar 

INSONIA E MAIS COMUM NAS 
MULHERES E PODE AUMENTAR 0 

RISCO DE DOENÇAS 

Dormir é o momento que o corpo e 
a mente têm para descansar. Porém, al- 
gumas pessoas têm insônia e esse mo- 
mento acaba se tornando um transtorno 
- a dificuldade em iniciar ou manter o 
sono pode deixá-las ainda mais cansa- 
das e sonolentas. 

No caso das mulheres, isso é ainda 
mais comum por causa das alterações 
hormonais ao longo do dia a dia, seja 
na TPM, na gestação, na menopausa ou 
até mesmo na fase pós-parto, como ex- 
plicou o ginecologista José Bento nesta 
terça-feira (09). 

Além disso, acredita-se que a mulher 
tenha também uma predisposição ge- 
nética a esse distúrbio. De acordo com 
o médico, além das preocupações das 
mulheres com o trabalho, filhos e com a 
casa, outros problemas como estresse, 
ansiedade e até mesmo dores causa- 
das pela enxaqueca ou pela fibromialgia 
também podem dificultar o relaxamento 
do cérebro e causar a insônia. Em lon- 
go prazo, essa privação do sono pode 
aumentar o risco de doenças, como hi- 
pertensão, diabetes, depressão e até 
mesmo obesidade, como explicou a neu- 
rologista Andréa Bacelar. 

Para contornar o problema, a neu- 
rologista Andréa Bacelar deu algumas 
dicas, como mostra o infográfico acima. 
No caso da atividade física, no entanto, 
vale ressaltar que ela deve ser feita, mas 
não antes da hora de ir para a cama - 
nesse momento, é importante também 
evitar bebidas com cola, mate e cafeí- 
na, remédios tranqüilizantes e alimentos 
muito pesados. Além disso, é importante 
também não ficar na cama esperando o 
sono chegar - segundo a médica, ler um 
livro ou assistir à televisão pode ajudar a 
dar vontade de dormir. 

Como explicaram os médicos, a mu- 
lher que tem insônia costuma manter o 
cérebro em estado de alerta em momen- 
tos em que essa freqüência deveria ser 
menor - por isso, elas acabam desper- 
tando por causa de pequenos ruídos, 
como uma pessoa entrando no quarto, 
batendo na porta, ou até mesmo um sim- 
ples latido de um cachorro ou a buzina 
de um carro. Por causa desses sons, 
ela pode ter um sono não reparador e 
acordar cansada - porém, como alertou 
a neurologista Andréa Bacelar, é impor- 
tante se levantar mesmo assim para que 
o sono da próxima noite seja melhor já 
que estará "acumulado". 

Além das desagradáveis olheiras, em 
curto prazo, os impactos desse distúrbio 
podem fazer a pessoa começar também 
a esquecer fatos recentes, ter compro- 
metimento em sua criatividade, reduzir 
sua capacidade de planejar e executar, 
ficar desatenta, ter lentidão no raciocínio 
e também dificuldade de concentração. 

Se a insônia se tornar crônica, pode 
desencadear envelhecimento precoce, 
diminuição do tônus muscular, com- 
prometimento do sistema imunológico, 
doenças cardiovasculares e gastroin- 
testinais e também perda crônica da me- 
mória. 

No entanto, o problema é maior ain- 
da se estiver associado a outra doença, 
como a depressão. Como explicou a 
neurologista Andréa Bacelar, os efeitos 
da insônia combinados com a depressão 
podem comprometer a saúde das mulhe- 
res, que ficam cada vez mais cansadas. 
Além do cansaço, a junção desses dois 
problemas pode também causar altera- 
ções de humor, falta de disposição, pres- 
são alta, aumento de peso e até mesmo 
diabetes. 

PERNAS INQUIETAS 
Depois de um dia de trabalho e cheio 

de atividades, todo mundo quer chegar 
em casa e descansar. Porém, algumas 
pessoas começam a ter contrações 
musculares involuntárias nas pernas - 
uma síndrome que afeta até 11% da po- 
pulação. 

Segundo a neurologista Dalva Poya- 
res, o tratamento ó importante para con- 
trolar os sintomas e a evolução do proble- 
ma. Porém, é importante prestar atenção 
a condições clínicas, como doenças nos 
rins ou fígado, que podem agravar a sín- 
drome das pernas inquietas. 
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São Paulo consulta atacante argentino Scocco 

O São Paulo procurou o atacante argen- 
tino Ignacio Scocco, atualmente no 
Neweirs Old Boys (ARG), para uma 

possível transferência, mas já ouviu uma pri- 
meira negativa dos empresários do jogador. O 
NewelPs já manifestou que pretende exercer 
a prioridade de compra dos direitos econômi- 
cos do atleta, que está emprestado pelo Al Ain 
(EAU) até o fim de junho. 

Para comprar o jogador, o Newelfs terá de 
desembolsar 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 
4,7 milhões). Este é o valor fixado como opção 
de compra no contrato de empréstimo, firmado 
em julho do ano passado. O clube dos Emira- 
dos Árabes Unidos até pode aceitar uma pro- 
posta maior pelo argentino, mas terá que, ne- 
cessariamente, permitir a conversa do jogador 
com o Newelfs caso a proposta de prioridade 
também seja feita. O contrato com o Al Ain vai 

1 
Ignacio Scocco, de 20 anos, se destaca após retomo ao futebol argentino 

à Argentina por motivos pessoais, pretende 
permanecer no clube. Scocco, de 26 anos, é 
atualmente um dos principais destaques do 

até junho de 2014. 
Ao São Paulo, já foi passado que o Newelfs 

fará a proposta e que o jogador, que retornou 

Campeonato Argentino. 
Scocco chamou a atenção dos brasileiros 

em novembro do ano passado, quando marcou 
dois gols pela seleção argentina no segundo 
jogo do Superclássico das Américas, vencido 
pelo Brasil, nos pênaltis. Revelado no próprio 
Newelfs, o atacante atuou no clube até 2006, 
antes de ser negociado com o Pumas, do Mé- 
xico. Lá, ficou até 2008, antes de boa passa- 
gem também pelo AEK, da Grécia. 

O jogador atraiu o São Paulo por ter as ca- 
racterísticas que o clube busca desde a saída 
de Lucas para o Paris Saint-Germain (FRA). 
Scocco joga como ponta direita, é veloz e sabe 
driblar. Antes dele, a diretoria do presidente 
Juvenal Juvêncio tentou também Walter Mon- 
tillo, que foi do Cruzeiro ao Santos, e o chileno 
Eduardo Vargas, emprestado pelo Napoli ao 
Grêmio. 

Para Tite, fechar fase em primeiro 

vai mostrar maturidade 

Timão espera leilão do Vasco por 

Dedé e não cede ao pedido de lista 

Foram várias as dificuldades encontradas 
pelo Corinthians na fase de grupos da Copa 
Libertadores. A campanha começou com um 
empate na altitude - no qual morreu o garoto 
boliviano Kevin Beltrán -, teve o fim de uma 
longa invencibilidade na competição em um 
péssimo campo de grama sintética e uma en- 
xurrada de lesões. 

Mesmo assim, diferentemente do rival São 
Paulo, chega à última rodada classificado às 
oitavas de final. Uma vitória sobre o frágil San 
José no Pacaembu provavelmente dará à 
equipe a primeira colocação do Grupo 5, algo 
bastante valorizado por Tite. "Terminar essa 
fase em primeiro vai ser um sinal de maturida- 
de muito grande da equipe. O grupo passou 
por inúmeras dificuldades, tudo o que você 
puder imaginar. Passar na liderança, tendo 
um bom desempenho, vencendo esse último 
jogo, vai ser algo que tem de ser apreciado", 
comentou o treinador. 

"Nos diversos campeonatos de que par- 
ticipei, já ganhei tendo a vantagem ou não. 
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Tite, técnico do Corinthians 

Pelo Grêmio, contra o próprio Corinthians (na 
Copa do Brasil de 2001), empatamos em casa 
por 2 x 2 e fomos campeões em São Paulo. 
Depende muito da maturidade da equipe. De 
qualquer maneira, prefiro sempre os jogos de- 
cisivos na minha casa. O fator torcida no Pa- 
caembu é muito forte", afirmou Tite. 

Diretor colorado se empolga com 

Ibson perdendo espaço no Fia 

O jornal gaúcho Zero Hora noticiou que o 
Inter estaria interessado em Ibson. O MAIS 
entrou em contato com o diretor de futebol co- 
lorado, Luís César Souto de Moura, e este fi- 
cou empolgado ao saber que o volante perdeu 
espaço no Flamengo. 

Ao ser perguntado se há interesse no atle- 
ta rubro-negro, Luís César afirmou que a prio- 
ridade do Inter é trazer um nome de peso da 
Europa. Assim, ele acredita que contratar Ib- 
son, um jogador caro em sua ótica, atrapalha- 
ria o desejo de repatriar um craque do exterior. 
O MAIS. porém, disse a Luís César que pes- 
soas ligadas à diretoria do Fia garantem que 
o clube pretende se desfazer de Ibson. Além 
disso, relatou ao Colorado que o jogador jogou 
muito pouco desde a chegada do Jorginho. 

"Olha, nós aqui no Internacional não co- 
mentamos especulações, mas é uma ótima in- 
formação que você está me dando. É evidente 
que o Ibson é um excelente jogador, o acom- 
panho há muito tempo e gosto muito do futebol 
dele. Gostei muito da informação que me você 
me deu", afirmou o dirigente. 

BATE-BOLA, COM LUÍS CÉSAR SOUTO 
DE MOURA: 

Vocês querem o Ibson? 
Estamos de olho no futebol brasileiro para 

contratar um meia e um atacante, mas não 
podemos fazer nenhum tipo de contratação 
que impeça a gente de tentar trazer alguém 
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Ibson pode estar de salda do Flamengo 

do exterior no meio do ano, que é nossa prio- 
ridade. Acho que trazendo o Ibson, eu destruo 
a possibilidade de trazer alguém de fora. 

Mas ele é reserva no Fia e gente de den- 
tro do clube diz que essa diretoria não o 
quer mais. 

Que excelente informação que você está 
me dando. Não comentamos especulações, 
não fizemos nenhuma investida nos últimos 
dias, mas é uma ótima informação que me 
deste. 

Libertadores - Qui, 11/04 

Ptlitflrat x Ubaritd 
19h16 - Pteaambu 

Copa do Brasil-Qui, 11/04 

Sobrtdlnho x Bota Fogo 
22hOO - Banrrto 

Dedé, por enquanto, segue no Vasco 

O Corinthians sabe que o Vasco fará jogo 
duro para liberar Dedé. No entanto, também 
não quer ceder e rejeita qualquer de seus 
principais jogadores como parte da negocia- 
ção. O Timão entende que o clube carioca vai 
priorizar o dinheiro, uma vez que vive situa- 
ção financeira difícil, e essa questão envolve a 
DIS, braços esportivos do Grupo Sonda, que 
entrará com a maior parte do montante. 

Os cariocas pedem 5 milhões de euros 
(R$ 13 milhões) mais atletas para vender o 
Mito agora. O valor é 500 mil a mais do que os 
45% da multa (4,5 mi de euros) que pertencem 
ao clube cruz-maltino. Da lista de jogadores, o 
pedido foi por Emerson Sheik, cuja saída foi 
rechaçada pela diretoria corintiana. Os nomes 
pedidos e oferecidos ainda não batem. 

Os dirigentes alvinegros e a DIS ainda 
esperam a melhor estratégia porque ouviram 
do próprio diretor executivo René Simões, em 
reunião na última sexta, que o Vasco vai falar 
com interessados e escolher a melhor pro- 
posta. Alguns empresários foram autorizados 
pelo Cruz-Maltino a oferecer o Mito para clu- 

bes da Europa. O Cruzeiro é visto como outro 
concorrente, apesar de Dedé preferir o Timão 
ou um grande do Velho Continente. Jogado- 
res do elenco celeste também são analisados 
pela comissão técnica vascaína como possí- 
vel moeda de troca. 

Terça-feira (09) á tarde, estiveram reuni- 
dos, em São Januário, René Simões, o pre- 
sidente do clube, Roberto Dinamite, além do 
diretor técnico. Ricardo Gomes, e do treinador 
da equipe, Paulo Autuori. A idéia foi discutir 
sobre as listas de jogadores de Corinthians e 
Cruzeiro e sobre a melhor oferta. Depois, tudo 
será passado aos representantes do jogador 
e à DIS, que também detém 46% dos direitos 
do Mito. 

"Tem muita gente com interesse no Dedé. 
É impressionante o número de clubes interes- 
sados. No tempo exato será resolvido. A data 
que está lá é junho. Ou o Vasco paga a DIS ou 
o Vasco tem que vender o jogador pela cláu- 
sula de saída. Ou pode vender antes por uma 
cláusula muito maior", afirmou René Simões, 
na manhã de terça. 

Uefa irá fechar estádios e suspender 

atletas em casos de racismo 

O secretário-geral da Uefa, Gianni In- 
fantino, revelou nesta quarta-feira (10), em 
evento realizado em Manchester, quais serão 
as penas para jogadores e clubes envolvidos 
em casos de racismo na Europa. 

De acordo com ele, atletas que ofende- 
rem a etnia ou a cor de pele do adversário 
serão suspensos por no mínimo dez partidas. 
Já torcedores que entoarem cânticos racis- 
tas serão responsáveis pelo fechamento da 
parte do estádio em que estavam. Caso as 
ofensas se repitam, o clube receberá uma 
multa de 50 mil euros (aproximadamente R$ 
130 mil) e todo o estádio será fechado, por 
tempo indeterminado. 

"Precisamos aplicar sanções que tenham 
algum tipo de efeito", disse Infantino. 

Nos últimos anos, alguns países da Uefa 
vêm sendo palco recorrente de manifesta- 
ções racistas. Jogadores como o lateral es- 
querdo Roberto Carlos, o meia Kevin Prince 
Boateng e o atacante Mario Balotelli foram 
alvos de discriminação dentro de campo. O 
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Mlchel Platlnl, presidente da Uefa 

brasileiro teve uma banana atirada em sua 
direção, quando atuava pelo Anzhi-RUS, em 
2011. Os jogadores do Milan, por sua vez, 
ouviram cânticos racistas em diferentes oca- 
siões. 

No final de março, o presidente da Uefa, 
Michel Platini, encorajou os árbitros a para- 
rem as partidas caso presenciem cenas de 
racismo, além de pedir que jogadores e técni- 
cos denunciem atitudes semelhantes, "mes- 
mo que isso prejudique a própria equipe". 


