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Terça-feira, 07 de maio de 2013 

02. 

Tragédia 

A menina Kerolly Alves Lopes, de 11 anos, baleada ao tentar defender o pai durante uma 
briga em uma pizzaria de Aparecida de Goiânia, morreu no Hospital de Urgências de Goiânia 
(Hugo). A equipe médica da unidade de saúde fez o anúncio na manhã desta segunda-feira 
(6), quando foi concluído o protocolo de morte cerebral, que foi constatada às 20 horas de 
domingo (5). Ela estava internada na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) desde o dia 27. 
quando foi atingida por dois disparos. O crime teria acontecido após uma discussão por causa 
de uma pizza entre o dono de uma pizzaria e o pai da menina, o serralheiro Sinomar Lopes, 
que era cliente do estabelecimento. A vitima e a irmã Pérola Alves Lopes, de 14 anos, abra- 
çaram o pai quando viram a arma apontada para ele. O suspeito então atirou três vezes. Dois 
disparos atingiram a adolescente, na perna e na cabeça. O atirador fugiu do local. Ele teve a 
prisão preventiva decretada e está foragido. 

I 

POPULAR 

Exclusivo para motos Importação de médicos 

O cruzamento da avenida Rebouças com 
a rua Estados Unidos, na zona oeste da 
cidade de São Paulo, ganhou nesta se- 
gunda-feira (6) uma área de espera exclu- 
siva para motos. A sinalização é uma área 
delimitada no asfalto para isolar, durante a 
espera do semáforo, os veículos de duas 

rodas dos demais, que ficam atrás. Ciclistas também podem usar o 
espaço. A primeira do gênero foi implantada pela CET (Companhia de 
Engenharia de Tráfego) na semana passada no viaduto do Chá, na re- 
gião central. O novo local foi implantado ao lado do corredor de ônibus 
da Rebouças, no sentido centro. Ou seja. funciona somente nas duas 
faixas que não são exclusivas para ônibus. O espaço também é dois 
metros mais comprido "em razão do volume maior de motos em circula- 
ção". Segundo a CET, o objetivo da nova sinalização é melhorar a segu- 
rança dos motociclistas, "diminuindo o conflito com autos no momento 
da largada no verde". A sinalização também visa aumentar o respeito 
das motos à faixa de pedestres. As áreas exclusivas ainda passam por 
período de testes, mas a intenção é expandi-las para outros pontos 
onde há grande concentração de motos e ciclistas. Por enquanto não 
haverá multas aos motoristas que invadirem a área. Os primeiros locais 
foram escolhidos em razão do alto tráfego de motos. Na Rebouças, o 
volume chega a 3.700 motos no pico da manhã (7h às 10h). 

Os governos do Brasil e de Cuba, com 
o apoio da Organização Pan-America- 
na da Saúde, estão acertando como 
será a vinda de 6.000 médicos cuba- 
nos para trabalharem nas regiões 
brasileiras mais carentes. Os detalhes 
estão em negociação. Os ministros 
das Relações Exteriores, Antonio Pa- 
triota, e o cubano Bruno Eduardo Ro- 

dríguez Parrilla, anunciaram nesta segunda-feira (6) a parceria. Patriota 
e Rodríguez não informaram como será a concessão de visto - se será 
definitivo ou provisório. Segundo o chanceler brasileiro, há um déficit de 
profissionais brasileiros na área de saúde atuando nas áreas carentes 
do país, daí a articulação com Cuba. "Estamos nos organizando para 
receber um número maior de médicos aqui, em vista do déficit de pro- 
fissionais de medicina no Brasil. Trata-se de uma cooperação que tem 
grande potencial e à qual atribuímos valor estratégico", disse ele. As 
negociações para o envio dos médicos cubanos para o Brasil foi inicia- 
da pela presidente Dilma Rousseff, em janeiro de 2012, quando visitou 
Havana, a capital cubana. Ela defendeu uma iniciativa conjunta para 
a produção de medicamentos e mencionou a ampliação do envio de 
médicos cubanos ao Brasil, para apoiar o atendimento no SUS (Serviço 
Único de Saúde). 

■ ■ 

Soda Cáustica 

O Brigham and Women^s Hospital, de Boston, um dos principais dos Estados Unidos, mostrou nesta 
quarta-feira o transplante de rosto realizado em Carmen Blandin Tarleton, de 44 anos, que teve o 
rosto deformado após ser atacada pelo seu ex-marido. Em junho de 2007, Carmen, de 44 anos. então 
enfermeira e moradora da cidade de Thetford, no estado de Vermont, foi atacada por seu ex-marido. 

Herbert Rodgers, com quem havia se casado em 2001 e de quem havia se separado em janeiro de 2007. Sem nenhum prévio histórico de violência 
entre os dois. Rodgers entrou na casa de Carmen, a espancou com um taco de baisebol. jogou soda cáustica no rosto dela e lançou um produto 
industrial que queimou 80% de seu corpo. Após o ataque, ela foi removida para o Brigham and Women's Hospital e colocada em coma induzido. Em 
três meses, ela passou por 38 cirurgias — e mais 17 nos cinco anos seguintes, para recuperar parte de sua visão. Em 2011, ela foi aprovada para 
receber um transplante total de face. No mesmo ano. o hospital ficou conhecido por realizar o primeiro transplante total de rosto, em Dallas Wiens, 
eletrocutado quando pintava uma igreja. A espera por uma doadora durou 14 meses. Até que em fevereiro deste ano ela se tornou a sexta pessoa 
a passar por um transplante total de face nos Estados Unidos, ao receber o rosto de Cheryl Denelli-Righter. que morreu depois de sofrer um derra- 
me. Afilha de Cheryl. Miranda, esteve presente na coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira pelo hospital, e mostrou uma foto de sua mãe. 

COLUNA □□ SANCHES 

IMPERATRIZ FORA DA CLASSIFICAÇÃO DAS 
MELHORES CIDADES PARA TRABALHO 

Repórter do Sistema Mirante perguntou-me, se- 
mana passada, se era verdade que Imperatriz nâo 
estava mais na lista das cem melhores cidades 
para trabalho, na classificação da Fundação Getú- 
lio Vargas (FGV-Rio de Janeiro) em parceria com a 
Editora Abril/Revista "Você S. A.' (São Paulo) 
Respondi que sim. era verdade: Imperatriz está 
fora desse mapa, desse "ranking" da respeitada 
universidade carioca e da acreditada revista pau- 
lista. O repórter gravou declarações minhas nesse 
sentido. 
NO RIO - Durante seguidos anos publiquei em 
primeira mão notícias e informações acerca de 
diversos aspectos econômicos, históricos, sociais 
e culturais de Imperatriz. No caso da exclusão de 
Imperatriz do mapa da FGV/Revista "Você S. A", 
viajei ao Rio de Janeiro, fui à Fundação Getúlio 
Vargas, reuni-me com o professor-doutor respon- 
sável pela pesquisa e falei a mestres e doutores 
em auditório daquela universidade. 

CRESCER É DIFERENTE DE DESENVOLVER 
- Em "anos posteriores alertei pela Imprensa 
sobre a queda de posições de Imperatriz naquela 
classificação. Anualmente, no final do primeiro 
semestre ou início do segundo, eu escrevia um 
artigo exclusivo sobre cada nova pesquisa. A 
queda de Imperatriz era humilhante. Ainda que 
eventualmente o município cresça economicamen- 
te, isso nâo assegura manutenção ou retorno ao 
mapa das melhores cidades para fazer carreira. 

Nâo basta crescer economicamente - é preciso 
se desenvolver, o que implica outras dimensões: 
educação, saúde etc. Além disso, tem de crescer 
mais que outros municípios (inclusive capitais), já 
que nenhuma cidade vai ficar parada apenas para 
Imperatriz crescer e retomar uma classificação que 
ela perdeu por falta de planejamento estratégico 
na Administração Pública local. É um desrespeito 
aos mais elementares princípios de gestão a ab- 
soluta falta de sintonia de ditos gestores públicos 
em relação a indicadores sociais e econômicos 
e as ações conjuntas (Poder Público + Iniciativa 
Privada + Comunidade) a serem tomadas -- e 
monitoradas -- em favor do município, 
FUTEBOL E MISÉRIA-A seguir, um dos textos 
que fiz há sete anos onde faço um resumo sobre 
a saída de Imperatriz da classificação da FGV. 
Na época (2006) eu antecipava que era até um 
contra-senso trazer informações desta natureza, 
em época de Brasil-na-Copa. Mas a ilusão da vitó- 
ria coletiva no futebol é de quatro em quatro anos, 
enquanto que as necessidades e misérias do povo 
é algo de todo dia, o dia todo. 

DESDE 2002 - Depois de estar entre as 24 me- 
lhores cidades do Brasil para trabalhar, Imperatriz 
parece mesmo ter sumido de vez da lista. A pes- 
quisa é feita todo ano, desde 2002, por uma das 
mais acreditadas instituições de ensino superior 
do Brasil, a Fundação Getúlio Vargas, do rio de 
Janeiro, em parceria com a Editora Abril (revista 
Você S. A ). 
NÚMERO 24 - Em 2002, na primeira pesquisa da 
FGV/Editora Abril, Imperatriz ocupou a posição 
número 24, com uma nota de distinção; estava em 
primeiro lugar no item "Dinamismo Econômico", 
um dos que compunham a cesta de variáveis pe- 
las quais a metodologia técnico-científica da FGV 
chegou à classificação das cem melhores cidades. 
Nesse ano, São Luís foi classificada em 19° lugar 
NÃO BASTA POTENCIAL DA CIDADE, É 
PRECISO ATITUDE DO GOVERNANTE - Os 
números favoráveis de Imperatriz em 2002 foram 
a razão de se trazer do Rio de Janeiro o respon- 

Edmilson Sanches 

sável pela pesquisa: Moisés Balassiano, doutor 
em Estatística, uma das maiores autoridades do 
país em estudos do gênero. Por conta do Instituto 
Imperatriz (atualmente inativo), Balassiano proferiu 
palestra no auditório do Palácio do Comércio e 
Indústria para empresários e estudantes universi- 
tários, oportunidade em que explicou os critérios 
da pesquisa. Em entrevistas à imprensa impera- 
trizense, disse-se surpreso ante o potencial da 
cidade e confirmou que o município apresentava 
as condições para dar o salto de desenvolvimento 
que há muito tempo é esperado. Mas, se a cidade 
tem potencial, nos políticos, governantes e repre- 
sentantes está faltando o essencial: atitude. 
QUEDA: NÚMERO 47 - Em 2003, Imperatriz caiu 
23 posições: ficou 47° lugar, e de primeiro lugar 
em "Dinamismo Econômico" despencou para a 
classificação 105. São Luís caiu para 42° lugar na 
classificação geral. 
QUEDA: NÚMERO 86 - Em 2004, Imperatriz foi 
mais para baixo: caiu para a SS1 posição (São Luís 
caiu para 81*). No item "Dinamismo Econômico" 
recuperou algumas posições e saiu de 105 para 
88 (mas não esquecer que, em 2002, o município 
era o primeiro colocado), 
EXCLUSÃO - Em 2005, infelizmente, no ranking 
(classificação) da Fundação Getúlio Vargas o 
nome de Imperatriz nâo mais constava. Enquanto 
isso. São Luís retomava sua volta aos postos mais 
elevados, ficando entre as 30 melhores cidades 
(29"), o que foi um excepcional avanço, posto que 
a capital maranhense estava, em 2004, na 81" 
posição. 
EXCLUSÃO CONFIRMADA - Em 2006, a revista 
"Você S. A." trouxe mais uma vez a pesquisa da 
Fundação Getúlio Vargas sobre as "Cem Melhores 
Cidades para Trabalhar". Imperatriz, confirmava- 
-se, foi mesmo excluída do mapa. São Luís 
manteve-se, embora tendo caído 19 posições; era 
a 48" colocada. 
Atualmente, os indicadores para avaliação das 
cidades são: educação; vigor econômico; e saúde. 
Se Imperatriz não está nas listas do que é bom, 
onde está Imperatriz? 

CONTATOS: e»anche8@juplter.com.br • Facebook • Caixa Postal 61 - 65900-970 - Imperatriz - MA 

- AMBULANTES 
A atividade dos camelôs existe no 
mundo inteiro, desde os grandes cen- 
tros como os Estados Unidos, França, 
Inglaterra, às pequenas cidades do Mé- 
xico, Espanha, Brasil, etc. Os camelôs 
são aquelas pessoas que, com ponto 
fixo ou não, vendem produtos (ou como 
são chamados comumente de bugigan- 
gas) nas praças públicas. Os camelôs 
têm uma atividade muito sacrificada: 
desde o amanhecer do dia. o seu ponto 
deve estar armado para que outros não 
tomem seus lugares. É assim nos cal- 
çadões, nas praças públicas, ou em 
áreas espaçosas: estão os camelôs 
tentando a vida. Participam da ativida- 
de dos camelôs alguns trabalhadores 
que de repente pensaram em trabalhar 
por conta própria e com negócio em 
praça pública e, assim, começaram a 
fazer concorrência ao comércio normal 
da cidade. É inegável que os camelôs 
tenham uma história, pois desde os 
tempos do Império Romano, verifica-se 
pelos filmes e livros, os camelôs já esta- 
vam presentes, vendendo bugigangas 
e outras muambas de que o povo pre- 
cisava. Diante disto, surgem algumas 
dúvidas sobre quais as vantagens dos 
camelôs: Por que os seus preços são 
mais baixos do que os das empresas 
formais? Por que eles nâo se expan- 
dem? Será que suas receitas são sufi- 
cientes para uma expansão de seus pe- 
quenos negócios? Por que os governos 
não incentivam os pequenos empresá- 
rios, já que eles são importantes para 
a economia? E aí vêm as respostas... 
Respondendo à primeira pergunta, 
verifica-se o seguinte: os camelôs con- 
têm todo tipo de bugiganga, coisa que 
o comércio formal não possui. Quanto 
à segunda pergunta, o setor formal tem 
encargos, o informal não os tem. Na 
terceira, constata-se que mesmo a sua 
margem de lucros sendo alta e por ser 
um pequeno negócio, seus ganhos são 
pequenos em valor absoluto. Na quarta 
questão, vê-se que a receita em volu- 
me é pequena. E a quinta é porque é 
um setor desacreditado. 

- FECHANDO O CERCO 
O fato é que o município tem fechado 
o cerco aos ambulantes. Fiscais da 
Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano e Meio Ambiente (Sepluma) 
deram início há umas duas semanas a 
retirada de vendedores ambulantes da 
área do Calçadâo de Imperatriz. Houve 
confronto dos ambulantes com os fis- 
cais, e a Policia Militar teve até que 
ser chamada para acalmar os ânimos. 
Na hora. os vendedores reclamaram 
muito, inconformados com a situação 
de ver todo o material de venda sendo 
apreendido e levado para a Sepluma. 
Que a cidade anda cheia de ambulan- 
tes, isso sabemos; mas a questão aqui 
é que apenas os vendedores do calça- 
dâo foram retirados, e os da Av. Getúlio 
Vargas? E os que ocupam a calçada do 
banco Itaú? Se a medida é para valer, 
que ela seja aplicada de verdade, e não 
apenas para tapar o sol com a peneira. 

- CONTRA OU A FAVOR? 
É verdade que, às vezes, os ambulan- 
tes atrapalham, obstruindo calçadas e 
vagas de estacionamento, mas atire a 
primeira pedra alguém que nunca preci- 
sou de algo vendido nas banquinhas de 
camelôs! Não sei quanto a você, mas 
já fui salva muitas vezes com a compra 
rápida de um guarda-chuva, que salvou 
meus documentos e meus pertences 
da perda total. Porque alguém alinhou 
a minha necessidade a sua oportunida- 
de. Quem nunca precisou de um con- 
trole remoto de TV que só vendia nos 
ambulantes? Ou então, um carregador 
de bateria universal? A situação é que 
até precisarmos de alguns dos seus 
produtos. Nós só conseguíamos repa- 
rar nos ambulantes pelo incômodo que 
passamos ao andar por uma calçada 
cheia de vendedores. Mas. e você, é 
contra ou favor da extinção dos vende- 
dores ambulantes? 
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►MENOR PILOTAVA 

Aposentado morre em colisão com moto 

O menor que conduzia a mato e sua namorada foram socorridos pela SAMU 

Antônio Pinheiro 

Um acidente, envolvendo duas motos 
Bros no cruzamento da rua São Bento 
com Avenida Ceará, teve uma vítima 

fatal. O aposentado Antônio Alves Cruz, que 
pilotava a moto Bros (de placa NWY-9838- 
-Imperatriz-Ma), seguia pela Rua São Bento e 
teria avançado a preferência da Avenida Ce- 
ará, vindo a colidir com uma moto Bros preta 
(ainda sem placa), que seguia pela avenida, 
em sentido Santa Rita. 

A moto Bros vermelha era pilotada pelo 
adolescente de 17 anos, RH.O.G, que comple- 
ta 18 anos no dia 11 de maio, próximo sábado. 
Ele estava com a namorada e ambos tiveram 
apenas escoriações pelo corpo. As três vítimas 
foram socorridas pela ambulância do SAMU. 
O aposentado morreu a caminho do Socorrâo. 

Depois de receberem alta do hospital, os 
dois menores foram conduzidos, com seus 
responsáveis, ao Plantão Central da Regional 
de Segurança. Segundo informações de ami- 
gos do menor, a moto seria de terceiros. 

Rapaz é assassinado a facadas 

quando bebia com amigos 

O IrmSo da vitima ficou desolado com a tragédia 

Antônio Pinheiro 

O segundo assassinato do mês de maio 
aconteceu às 11 h de domingo (5), na rua 
São Francisco, próximo ao Jardim Canos- 
sa, Parque Santa Lúcia. Mauro Sérgio Lima 
de Sousa, de 22 anos, bebia com dois ami- 
gos quando um desentendimento entre eles 
aconteceu. Um dos rapazes puxou uma arma 
branca e deu duas facadas em Mauro Sérgio, 
que morreu no local. 

As perfurações foram uma no pescoço e 
outra no tórax. Os dois amigos de bebedeira 
fugiram. A Polícia Militar logo chegou ao lo- 

cal, onde localizou os nomes dos dois suspei- 
tos. Mauro era morador da rua Airton Sena, 
n0 07, Parque Airton Sena. 

Familiares da vítima também chegaram ao 
local. O pai de Mauro disse que dava muitos 
conselhos para o filho devido às companhias, 
mas ele não o atendia. No local do assassina- 
to, estavam dois litros de cachaça vazios. O 
crime será investigado pelo 3o Distrito da Vila 
Nova, responsável pela área onde aconteceu 
o homicídio. Até o final da tarde de ontem, a 
polícia não tinha localizado nenhum dos dois 
suspeitos. 

Dupla assalta casa lotéríca com moto 

tomada de assalto no domingo 

Antônio Pinheiro 

Por volta das 14h de ontem (6), uma du- 
pla fez um assalto na Casa Lotérica da Qua- 
tro Bocas, localizada na Rua Ceará. Os dois 
assaltantes chegaram ao local em uma moto 
Fan. No assalto, a dupla levou um malote e 
fugiu, sentido Santa Rita. 

A Polícia Militar chegou ao local e logo 
iniciou buscas na tentativa de localizar os 
dois assaltantes. Pouco tempo depois, a PM 
localizou uma moto Fan, abandonada a qua- 

tro quarteirões do local do assalto. Fazendo 
pesquisa no sistema, a Polícia identificou 
que a moto abandonada tinha sido tomada 
de assalto às 20h de domingo, na rua Duque 
de Caxias, bairro Vila Lobão. 

A moto Fan vermelha (de placa OlV- 
8100-lmperatriz -Ma) foi periciada e depois 
levada para o pátio do ICRIM. O proprietário 
compareceu na Regional de Segurança para 
reaver a moto, que será entregue depois de 
feita a perícia para tentar identificar as digi- 
tais dos dois assaltantes. 

Acusado de assalto é atropelado por 

motoqueiro e preso pela PM 

r 

SM 

'ao/o André Paiva Lima, de 19 anos 

Antônio Pinheiro 

Acusado de ter praticado um assalto foi 
atropelado no cruzamento das ruas Pernam- 
buco e Bom Futuro. Paulo André Paiva Lima, 
de 19 anos, estava em uma bicicleta des- 
cendo a Rua Bom Futuro, sentido Beira-Rio, 
quando o motoqueiro que seguia pela Rua 
Pernambuco o atropelou. Na queda, um re- 
vólver calibre 38 caiu no chão. Paulo André 
tinha efetuado um disparo contra a vítima do 
assalto, que o perseguia em um veículo. 

Populares, ao verem a arma do acusado 
cair, seguraram o mesmo e começaram a 
espancá-lo. Paulo André estava em compa- 
nhia de Daniel, que estava em outra bicicleta 
e conseguiu fugir com o cordão e anel da ví- 
tima. 

O motoqueiro, que estava indo para o ser- 
viço, teve fratura em uma perna e na claví- 
cula no momento da queda. Já Paulo André 
teve apenas escoriações. A PM apresentou o 
acusado do assalto na Delegacia de Roubos 
e Furto, onde Paulo foi autuado em flagrante 
e porte ilegal de arma. Os investigadores da 
DRF fizeram ronda com o acusado no bairro 
Bacuri, na tentativa de localizar o comparsa, 
mas não conseguiram. Paulo André é mora- 
dor da rua Coriolano Milhomem, bairro Bacuri. 

Sobre a arma, o acusado do assalto disse 
que tinha comprado o revólver há um mês e 
que este foi o segundo assalto praticado. No 
primeiro, os objetos levados da vítima foram 
um cordão e uma pulseira de ouro. O tio do 
acusado disse que é a segunda vez que ele 
foi preso, a outra foi ano passado. 

Ex-policial acusado de assassinato 

em Manaus é preso em Imperatriz 

NAl 

: C-;" : v- 

José Magno estava morando na cidade de Estreito 

Antônio Pinheiro 

Uma parceria entre Polícia Federal e Poli- 
cia Civil resultou na prisão, na manhã de on- 
tem (06), do ex-policial militar do estado do 
Amazonas, José Magno Costa Bezerra, de 
46 anos. Ele foi preso na Escola de Formação 
de Vigilantes, na rua D. Pedro I, bairro Bacuri. 
Magno é suspeito de ter assassinado a tiros, 
em dezembro de 1993, Álvaro Bentis Macha- 
do. O crime ocorreu em Manaus, depois de 
uma discussão. 

José Magno estava morando na cidade de 
Estreito. A prisão aconteceu depois que ele 
teve que ir a Polícia Federal para tirar um do- 

cumento que seria entregue na Escola de For- 
mação de Vigilantes. O sistema identificou que 
havia um Mandado de Prisão. Magno foi mo- 
nitorado pela Polícia Federal (em contato com 
Polícia Civil). O delegado Thiago Bardai, com 
posse de um Mandado de Prisão da 2a Vara do 
Tribunal de Júri de Manaus, prendeu Magno, 
por volta das 10h da manhã de segunda-feira. 

Na época do crime, José Magno desapa- 
receu do estado, sendo considerado desertor 
da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Ele 
se encontra preso em uma cela na Delegacia 
Regional de Segurança, onde aguardará carta 
precatória para ser recambiado para o estado 
do Amazonas. 
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Detran leiloa motos e carros em Imperatriz 

Hyana Reis 

Carros, motos e sucatas abandonadas 
ou apreendidas pelo Departamento de 
Trânsito do Maranhão (Detran) estão 

sendo leiloados em várias cidades do estado 
até agosto. Na Ciretran (Circunscriçâo Regio- 
nal de Trânsito) de Imperatriz, o leilão deve 
ocorrer até julho. 

Cerca de 20 carros e 170 motos estão dis- 
poníveis para o leilão na Io Ciretran de Impe- 
ratriz, de acordo com dados do órgão. Serão 
vendidos os veículos recolhidos por conduta 
ilegal, como excesso de velocidade, multas 
sem pagamento, habilitação irregular, entre 
outros fatores, que tenham sido apreendidos 
a mais de 90 dias e que também não tenham 
sido reclamados pelos seus proprietários, 
conforme o que determina o artigo 328 do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

Esta é uma oportunidade para adquirir 
um veículo por um preço menor do que o de 
mercado, já que os carros e motos apreendi- 
dos pelo Detran só podem ser arrematados 
com apenas 30% do valor total do veículo, o 
que resulta em um considerável "desconto", 

levando em consideração que muitos destes 
veículos são seminovos. 

O dinheiro arrecadado com os leilões 
será utilizado para cobrir a dívida dos donos 
dos carros e motos, segundo Roberto Bitar, 
chefe do 1o CIRETRAN. "Tem proprietários 
que têm um automóvel apreendido devido a 
débitos: como, às vezes, esse débito é acima 
do valor do automóvel, o proprietário não se 
interessa em buscar. Também há uma taxa 
diária do carro no estacionamento, o que au- 
menta a dívida. O leilão é para pagar parte 
desta dívida". 

Para participar do leilão, os interessados 
devem ter mais de 18 anos de idade e não 
ser funcionário do Detran-MA ou de nenhuma 
Ciretran, isso também inclui a Secretaria de 
Trânsito do município. Também é vetada a 
participação de policiais militares, civis e ro- 
doviários federais. 

Além de Imperatriz, também acontecem 
leilões em São Luís e nas Ciretrans de Baca- 
bal, Presidente Dutra e Pinheiro. A estimativa 
é que até o final dos leilões cerca de 400 ve- 
ículos tenham sido vendidos em todo o Ma- 
ranhão. 

Secretaria de Saúde promove curso 

para cerca de 340 agentes de saúde 

Carla Dutra 

Por meio da Atenção Básica de Saúde 
(ACS), a Secretaria de Saúde do Município 
(SEMUS) promoveu, na tarde desta segunda- 
-feira (06), uma capacitação para Agentes 
Comunitários de Saúde. A intenção é habilitar 
e melhorar o serviço desses profissionais. A 
ação aconteceu no auditório da secretaria e 
contou com a parceria da Escola Técnica do 
Sistema Único de Saúde do Maranhão (ET- 
SUS/MA). 

De acordo com Anderson Nascimento, co- 
ordenador da Atenção Básica, cerca de 340 
agentes de saúde participaram do curso. Para 
ele, esse treinamento é fundamental para o 
processo de inserção das pessoas mais ca- 
rentes ao Sistema único de Saúde. Com a ca- 
pacitação, o coordenador garante que propor- 
cionou aos profissionais uma maior autonomia 

e habilidade para desenvolver suas atividades 
com competência na área da Saúde. 

"Este treinamento é a continuidade do pro- 
cesso de capacitação de nossos servidores e 
tem como meta aperfeiçoar suas atividades 
diárias para desenvolvimento de um bom tra- 
balho", afirma Anderson. enfatizando que to- 
das as capacitações promovidas pela SEMUS 
são direcionadas para melhorias no trabalho, 
como atendimento de qualidade e humaniza- 
do, principalmente no que tange às habilida- 
des básicas, específicas e de gestão. 

No curso, a coordenação deu oportunida- 
de aos profissionais de exercitarem e estimu- 
larem suas competências básicas, bem como 
a apresentação pessoal, autoestima, comuni- 
cação, relacionamentos interpessoais e sua 
capacidade de se autogerir, tomar decisões, 
participar de trabalho em equipe, como tam- 
bém desenvolver um trabalho. 

Cavalgada do Trabalhador 

para a cidade de Burítirana 

Evento contou com milhares de pessoas e várias comitivas, além de lideranças políticas. 

A "X Cavalgada do Trabalhador" parou a 
cidade de Buritirana, nesse domingo (5). Mi- 
lhares de pessoas e várias comitivas presti- 
giaram o evento, que ainda contou a presen- 
ça dos deputados estaduais Antônio Pereira, 
Léo Cunha e Valéria Macedo, além de vários 
prefeitos de cidades vizinhas. A festa reuniu, 
segundo os organizadores, cerca de 10 mil 
pessoas e foi a maior já vista no município. 

O passeio, que já é tradicional, começou 
às 11h da manhã, com saída da fazenda do 
Dr. Holanda, localizada no povoado Chapa- 
dinha, e percorreu os povoados Tanque I e 
Tanque II, terminando na sede do município. 
Após percorrer as principais ruas, cavaleiros 
e amazonas puderam prestigiar o show da 
banda 100 Parea, que começou às 16h, na 
Praça da Juventude, animando o público até 

as 19h30. 
O evento teve total apoio da Prefeitura, 

que não mediu esforços para que tudo ocor- 
resse na mais perfeita ordem. "Podemos afir- 
mar que este é um dia de muita descontra- 
ção para o povo de Buritirana e, sem dúvida 
nenhuma, é apenas o começo do que vamos 
promover na cultura de município", afirmou o 
prefeito Vagtonio Brandão. 

A cavalgada mobilizou pessoas de toda 
a região e, claro, deu uma aquecida na eco- 
nomia local. "Com a pujança do evento, a 
economia teve um aumento bastante expres- 
sivo, pois muitas pessoas resolveram abrir 
o espaço para os que desejam desfrutar de 
todos os benefícios que o evento propicia", 
disse o secretário de Cultura, Antônio Ezaias 
de Melo, o Tonhão. 

   

% 
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Cerca de 190 veículos estão disponíveis para leilão 

Justiça manda Google retirar 

blog anônimo da internet 

m 

Maria das Graças Duarte afirmou que não procede o Inconformismo do Google 
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, 

inciso IV, dispõe que é livre a manifestação 
do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
Com base na norma, a 5a Câmara Civel do 
Tribunal de Justiça do Estado (TJMA) manteve 
decisão de primeira instância, que determinou 
ao Google Brasil deixar de hospedar, em 48 
horas, blog de autor anônimo com informa- 
ções sobre o municjpio de Imperatriz e seus 
gestores. 

Também fica mantida a liminar para que o 
provedor de acesso identifique, por meio de 
endereços IP, os computadores usados para 
alimentar o blog, no prazo de cinco dias. O 
município, representado pelo prefeito Sebas- 
tião Madeira, havia entrado com ação caute- 
lar, com o objetivo de obter os dados e para 
que fossem excluídos os posts. 

O autor da ação alegou que os administra- 
dores de Imperatriz passaram a ter suas vidas 
devassadas por meio de publicações diárias 
no blog anônimo, que estaria utilizando de 
forma falsa o nome do tabloide eletrônico Wi- 
kileaks, conhecido pelo vazamento de docu- 
mentos internacionais considerados secretos. 
Afirmou que o blog é colocado à disposição 
de todos pelo Google e disse que, entre os su- 
postos crimes cometidos pelo autor anônimo, 
estaria a publicação de informações privadas 
de servidores, capturadas do site da Prefeitu- 
ra por meios ilícitos. 

O provedor de internet considerou a deci- 
são da Justiça de 1o grau uma violação aos 
princípios constitucionais, assim como às 
convenções internacionais das quais o Brasil 

faz parte. Disse que o conteúdo do blog não 
transcende os padrões socialmente aceitá- 
veis. Acrescentou não exercer controle pre- 
ventivo ou monitoramento sobre o conteúdo 
das páginas pessoais criadas por usuários e 
afirmou que, ao acessar o site Blogger para 
criar uma conta, o autor aceita e contrata com 
o Google os termos de serviço, toma conhe- 
cimento de informações e recomendações, 
além de assumir obrigações. 

O Google ainda sustentou não ser possí- 
vel fornecer o endereço IP, tendo em vista a 
necessidade de identificação dos conteúdos 
específicos (URLs), uma vez que se trata de 
site genérico. Também considerou elevada a 
multa diária de R$ 5 mil, fixada pelo juiz para 
caso de descumprimento da decisão. 

A desembargadora Maria das Graças Du- 
arte (relatora) afirmou que não procede o in- 
conformismo do Google no que diz respeito 
aos princípios constitucionais e convenções 
internacionais, tendo em vista que os conte- 
údos publicados no blog são anônimos, não 
devendo prevalecer, portanto, o princípio da 
liberdade de expressão. 

A relatora citou decisão do Superior Tribu- 
nal de Justiça (STJ), com mesmo entendimen- 
to, e que obriga o agravante a viabilizar o IP 
do computador utilizado para cadastramento 
de conta na internet. A desembargadora votou 
pelo provimento parcial do recurso do Google, 
apenas para reduzir a multa-diária para R$ 1 
mil, por considerar o valor original excessivo. 
Os desembargadores Nelma Sarney e Rai- 
mundo Barros acompanharam o voto. 
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Vigilância inicia fiscalização aos açougues 

Açougues dos bairros Vila Lobão e Vila Nova foram fiscalizados 

Carla Dutra 

N 

esta segunda-feira (06), a equipe da 
Vigilância Sanitária visitou alguns açou- 
gues de Imperatriz. A medida é o início 

da fiscalização que pretende visitar açougues e 
casas de carne existentes na cidade, a fim de 
melhorar a qualidade da comercialização das 
carnes, e assim, garantir um bom produto no 
mercado. A vistoria ocorrerá em toda cidade e 
não tem prazo para encerrar. 

Para iniciar o processo de regularização, 
houve uma reunião no dia 25 de abril com 
proprietários de açougues e casas de carne, 
na intenção de conscientizar e orientar esses 
proprietários para regularizar as pendências 
existentes nesses estabelecimentos. De acor- 
do com Stefanne Rodrigues, chefe de núcleo 
de alimentos da II Vigilância Sanitária, que está 
à frente de uma das equipes de fiscalização, 
aqueles que não atenderam às exigências da 
vigilância, "nós iremos atrás deles. Vamos fis- 
calizar esses estabelecimentos, dando prazo 
de 5 dias para se apresentar ao órgão. Caso 
não seja cumprido, nós retornaremos e damos 
um prazo menor e, não sendo observado a re- 
gularização, iremos interditar esses estabeleci- 
mentos", explica. 

"Foi detectado por esse órgão que realmen- 
te a situação nos açougues na cidade é alar- 
mante. Menos de 20% dos estabelecimentos 
de carne são licenciados, ou seja, a Vigilância 

não tem conhecimento das condições higiêni- 
cas e sanitárias dos demais", revela Stefanne. 
Na fiscalização, que começou no bairro Vilão 
Lobão, as principais irregularidades encontra- 
das foram: a falta de organização dos freezers, 
com vários tipos de carnes juntas: falta de lim- 
peza dos mesmos e a fiação inadequada. 

Magno Pereira é proprietário de açougue 
há 8 anos e o seu estabelecimento foi o pri- 
meiro a ser visitado pela equipe da Vigilância 
Sanitária. Ele afirma que vai cumprir com todas 
as exigências impostas pelo órgão. "Nós tra- 
balhamos sempre na intenção de organizar e 
limpar o açougue. Como a equipe detectou al- 
gumas irregularidades, vamos tentar melhorar 
a situação", afirma o açougueiro. Ele concor- 
da com a fiscalização da Vigilância e diz que, 
por mais que os açougueiros achem que estão 
comercializando a carne de forma regular, eles 
ainda são leigos em algumas informações, e a 
equipe da instituição sabe orientar bem sobre 
os riscos e irregularidades. 

O que é muito comum encontrar nos açou- 
gues da cidade é a fabricação e comercializa- 
ção de lingüiças caseiras. Segundo Stefanne 
Rodrigues, é irregular esse tipo de prática nos 
açougues, pois para essa venda é necessário 

o selo de inspeção, emitido pela Secretaria 
Municipal de Agricultura. Caso encontre lin- 
güiça em comercialização e sem o selo, o pro- 
prietário obtém no momento da fiscalização o 
auto de infração e, consequentemente, multa e 
apreensão do produto. No açougue de Francis- 
co das Chagas, é comercializada lingüiça ca- 
seira, e não há selo de inspeção. No entanto, 
na hora da fiscalização da Vigilância, não havia 
o produto à venda, e a equipe apenas alertou 
quanto â proibição. 

Durante a fiscalização, a equipe busca ins- 
pecionar a documentação da procedência da 
carne, as condições estruturais do ambiente; 
se o piso e paredes estão limpos; se a pia para 
lavar as mãos, junto com sabão líquido e papel 
toalha estão adequados: verifica se o suporte 
(onde é colocada a carne) é de material im- 
permeável; observa se os uniformes dos fun- 
cionários estão de acordo com a exigência da 
Vigilância, como a utilização de botas, jalecos 
e loucas; verifica se o balcão é refrigerado e 
também observa se existem telas para prote- 
ger as carnes expostas. "Essas são algumas 
das exigências que nós pedimos para que es- 
ses estabelecimentos passem mais segurança 
para o consumidor", explica. 

Vacinação contra a gripe 

encerra dia 10 

A Campanha de Vacinação contra a gripe 
(Influenza), desenvolvida pela Prefeitura de 
Imperatriz, foi prorrogada até a próxima sexta- 
-feira, 10 de maio, a fim de imunizar o maior 
número possível de pessoas e atingir as me- 
tas preconizadas pelo Ministério da Saúde. De 
acordo com a Secretaria de Saúde do municí- 
pio (SEMUS), o objetivo é superar a meta de 
80% estipulada pelo MS. 

Segundo Socorro Ribeiro, Coordenado- 
ra do Programa de Imunização, em média já 
foram vacinadas cerca de 60% das pessoas 
que compõem o público-alvo da campanha. "A 
última estimativa apontava que os grupos com 
melhores índices de cobertura são o das crian- 
ças (68,07% do total estimado) e o das puér- 
peras até 45 dias pós-parto (63,51%), seguido 
dos idosos de 60 anos ou mais (61,32%)". 

De acordo com a coordenadora, com o ob- 
jetivo de aumentar os números, no último dia 
03 a equipe da SEMUS efetuou a vacinação 
da população carcerária do município. 

Conceição Madeira, Secretária Municipal 
de Saúde, alerta para a importância da imu- 
nização contra o vírus, já que a vacina pode 
evitar agravos desencadeados pela gripe. "Por 
isso, solicitamos que a comunidade enquadra- 
da no público-alvo da campanha procure uma 
das unidades de saúde evitando filas no último 
dia de campanha", alerta a secretária que en- 

Campanha Já atingiu cerca de 60% da cobertura Vacinai 

fatizou a metodologia empregada pelo MS. 
"A quantidade de vacina recebida pelo mu- 

nicípio em cada campanha é definida de acor- 
do com a estimativa populacional do público- 
-alvo. Portanto, a vacinação deve ser restrita 
e direcionada somente a este público, caso 
contrário, corre-se o risco de não imunizar o 
público realmente suscetível à doença, cau- 
sando sérios danos à saúde da comunidade". 

Segunda dose - Socorro Ribeiro lembra 
ainda que as mães de crianças de 6 meses e 
menores de 2 anos, que iniciaram a vacinação 
em 2013, não podem deixar de procurar a uni- 
dade de saúde para tomarem a segunda dose 
das vacinas conforme a marcação na carteira. 

Imperatriz sedia encontro do 

Programa Mais Educação 

Hyana Reis 

O Encontro Regional de Formação do 
Programa Mais Educação - adesão e reade- 
são 2013- aconteceu em Imperatriz, nesta se- 
gunda-feira (06), no auditório da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) e reuniu representan- 
tes de 28 municípios da Região Tocantina. 

O evento foi organizado pelo Ministério 
da Educação (MEC) durante todo o dia. O 
objetivo foi apresentar em linhas gerais o pro- 
grama e também as recentes mudanças nos 
macrocampos e atividades. Na programação 
estavam previstos debates sobre o programa, 
além de esclarecimentos das dúvidas sobre a 
gestão e a prestação de contas. 

"Essa formação se baseou inicialmente na 
apresentação e esclarecimento do Programa 
Mais Educação e, para isso, foi realizada ex- 
posição, debate, e reflexão", explica Domingos 
Bandeira Gonçalves, coordenador do Setor de 
Projetos Especiais da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed). Logo após, foram realiza- 
dos debates sobre as diretrizes do programa. 
"A finalidade é alinharmos as ações na educa- 
ção em toda região", ressalta o coordenador. 

Representantes de Açailândia, Amarante 
do Maranhão, Arame, Buritirana, Cidelândia, 
Davinópolis, Governador Edson Lobão, Im- 
peratriz, Itinga do Maranhão, João Lisboa, 

Lajeado Novo, Montes Altos, Ribamar Fique- 
ne, São Francisco do Brejão, São Pedro da 
Água Branca, Senador La Rocque, Vila Nova 
dos Martírios, Bom Jardim, Bom Jesus das 
Selvas, Buriticupu, Santa Luzia, São João do 
Caru, Centro Novo do Maranhão, Grajaú, Sítio 
Novo, Campestre do Maranhão, Estreito, Por- 
to Franco e São João do Paraíso comparecem 
ao evento. 

O PROGRAMA- O Programa Mais Educa- 
ção surgiu em 2008 e oferece diversas ativida- 
des optativas: esporte e lazer, cultura e artes, 
educação científica e educação econômica 
para escolas públicas de todo o pais. A inicia- 
tiva é coordenada pela Secretaria de Educa- 
ção Continuada, Alfabetização e Diversidade 
(SECAD/MEC), em parceria com a Secretaria 
de Educação Básica (SEB/MEC) e com as Se- 
cretarias Estaduais e Municipais de Educação. 

Para o desenvolvimento de cada ativida- 
de, o Governo Federal repassa recursos para 
ressarcimento de monitores, materiais de con- 
sumo e de apoio segundo as atividades. As 
escolas beneficiárias também recebem con- 
juntos de instrumentos musicais e rádio esco- 
lar, dentre outros; e referência de valores para 
equipamentos e materiais que podem ser ad- 
quiridos pela própria escola com os recursos 
repassados. 

QU 
n 

Antônio Bolinha 

"Sempre que dá certo eu venho passear em Imperatriz." 

Hemerson Pinto 

Antônio da Silva nunca pensou morar em Imperatriz. Nada 
contra a segunda maior cidade do estado do Maranhão, mas 
para o aposentado, bom mesmo é continuar no local onde 
está acostumado, desde 1968. 

"Caxias, é lá que eu moro há muitos anos e não tenho 
por que sair de lá, gosto. Sei que Imperatriz é boa, tenho 
parentes aqui, gosto quando venho pra casa do meu ir- 
mão, e até aproveito pra andar na cidade". 

Há quase dois anos, em uma de suas vindas à casa do 
irmão Benedito, bairro Nova Imperatriz, Antônio da Belinha, 
como é conhecido, também foi entrevistado pelo Correio Po- 
pular. Na ocasião contou histórias do tempo da meninice e, 
no dia seguinte, correu em uma banca de revista e garantiu 
alguns exemplares. "Levei pra Caxias e até hoje mostro pra 
quem chega lá por casa. As pessoas dizem: 'rapaz, tu sai 
daqui pra Imperatriz e ainda aparece no jornal? Tá famo- 
so'... eles dizem assim". 

De volta à cidade, assim que organizou as malas na casa 
do irmão, "fui logo perguntado se tinha jeito dele falar com 
vocês, que eu queria sair no jornal outra vez, nem que 
seja só a foto". Como o leitor é quem manda, outra coluna 

dedicada ao aposentado que esconde, sem intenção, os ca- 
belos brancos embaixo do chapéu de abas grandes. 

"Meu chapeuzão é porque gosto mesmo de usar. Fi- 
quei acostumado de tanto trabalhar no sol quente e preci- 
sar de uma coisa na cabeça, 'mode' o sol que é quente de- 
mais. Larguei a roça de mão, mas num larguei o chapéu". 

Piauiense do município de Elesbão Veloso, Antônio da Sil- 
va foi criado como a maioria das crianças brasileiras, filhas de 
pais pobres, nas décadas de 1930,1940,1950, até um pouco 
antes e algum tempo depois desses anos: "Menino, naquele 
tempo, dos pais que não tinham recursos, já nascia os 
dentes no cabo da enxada, dentro do mato, levando mor- 
dida de bicho e pisando em toco. O cabra aprendia era 
cedo". 

Cedo também, segundo seu Antônio da Belinha, a mole- 
cada aprendia a dançar forró, "pra poder ir pras festa que 
tinha naquele tempo. Era num salão coberto de palha e 
cercado de barro. Quando o cabra se zangava, largava o 
facão no lampião e brincadeira acabava". 

Voltando à roça, perguntamos ao entrevistado o que ele 
poderia considerar como uma das melhores experiências 
vividas por um lavrador. "Comer o que plantou. Essa é a 
melhor parte: você ver aquilo crescer e ficar no ponto de 

íaa 

colher, vender e você ainda ter o prazer de comer", disse. 
Quando o plantio não rende, "aí a gente fica aperreado, e 

não tem o que fazer. É começar tudo de novo pensando já 
na outra safra. Aí o lavrador diz: 'Neste ano não fiz nada, 
mas no ano que vem'... E não adianta ficar abatido, não. 
Tem que trabalhar dobrado". 
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MP e ÜFMA vão firmar parceria de capadtacão 

Uma parceria do Ministério Público do 
Maranhão e a Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), por meio da Uni- 

versidade Aberta do Sistema Único de Saúde 
(Unasus), vai viabilizar a realização de um cur- 
so de capacitação a distância sobre Direito e 
Saúde destinado a promotores de justiça com 
atribuição na área da saúde e a servidores da 
instituição. 

A proposta, apresentada pelo Centro de 
Apoio Operacional da Saúde (CAOp/Saúde) 
e que será implementada em conjunto com a 
Escola Superior do Ministério Público do Ma- 
ranhão (ESMP), tem o objetivo de qualificar a 
atuação dos membros e servidores, fortalecen- 
do a missão do Ministério Público na defesa do 
direito à saúde. 

A iniciativa foi debatida em reunião realizada 
nesta segunda-feira (6), na Procuradoria Geral 
de Justiça, com a participação de membros da 
Administração Superior do MPMA e do reitor da 
UFMA, Natalino Salgado, além de gestores e 
assessores das duas instituições. Na próxima 
semana, uma reunião de trabalho deverá definir 
as estratégias e metodologias que serão adota- 
das para a realização do curso. 

O subprocurador-geral para Assuntos Jurí- 
dicos, Joaquim Lobato, que representou a pro- 
curadora-geral de justiça, Regina Rocha, ava- 
lia que a parceria será frutífera e que a maior 
beneficiada será a sociedade. O coordenador 
do CAOp/Saúde, procurador de justiça Fran- 
cisco das Chagas Barros, ressaltou que a idéia 
irá garantir aos participantes meios de como 
acompanhar e tornar mais efetivas as medidas 
em favor da saúde do cidadão. 

Natalino Salgado enalteceu a realização do 

convênio e disse acreditar que a metodologia 
de ensino empregada pela Unasus irá contribuir 
para a formação dos profissionais e facilitar o 
acompanhamento da aplicação dos recursos 
do SUS. 

A coordenadora-geral da Unasus/Ufma, 
Ana Emília Figueiredo de Oliveira, resumiu o 
papel da instituição que chefia como um instru- 
mento que tenta conciliar educação e tecnolo- 
gia em busca de uma saúde pública melhor e 
mais eficiente. 

MISSÃO DA UNASUS - A Universidade 
Aberta do SUS é um projeto do Ministério da 
Saúde, desenvolvido pela Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde - SG- 
TES, que fornece condições para o funciona- 
mento de uma rede colaborativa de instituições 
de ensino superior, serviços de saúde e gestão 
do SUS, com o objetivo de atender as neces- 
sidades de formação e educação permanente 
dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. 

O emprego da tecnologia em educação a 
distância minimiza a necessidade de desloca- 
mento da cidade ou da região do participante 
dos cursos oferecidos, facilitando-lhe a forma- 
ção. 

PRESENTES - Também representaram 
o Ministério Público do Maranhão na reunião 
que discutiu a parceria o corregedor-geral do 
MPMA. Suvamy Vivekananda, a ouvidora-geral 
do MPMA, Marilea dos Santos Costa, a diretora 
da Escola Superior do Ministério Público, The- 
mis Maria Pacheco de Carvalho, e a diretora da 
Secretaria para Assuntos Institucionais, Fabíola 
Fernandes Faheina Ferreira. 

Sejap inicia Curso Básico 

de Gestão Penitenciária 
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OPORTUNIDADE DE EMPREGO 
Precisamos de Assistente Administrativo p/ elaboração e gestão de contratos, conferência e elaboração 
de documentos. Necessário ter experiência na área, boa redação, prática no Word e Excel, ser organiza- 
do, atencioso, proativo e liderança. Desejável ter experiênda em atendimento direto a clientes. Enviar CV 
com pretensão salarial p/ o seguinte e-mail;imp05rh@gmail.com 

Gestores do sistema penitenciário participam de curso promovido pela Sejap 

Na manhã de segunda-feira (6), no au- 
ditório do Centro Integrado de Operações 
de Segurança Pública (Ciops), aconteceu o 
Curso Básico de Gestão Penitenciária, des- 
tinado a diretores de todas as unidades pri- 
sionais do estado. Realizado pela Secretaria 
de Estado da Justiça e da Administração Pe- 
nitenciária, por meio da Assessoria de Pla- 
nejamento, o curso prosseguirá até sábado 
(11). 

Com o objetivo de melhorar a qualidade 
da gestão nos presídios, com uma capacita- 
ção voltada às necessidades enfrentadas pe- 
los diretores das unidades, a Sejap, em par- 
ceria com a Secretaria de Segurança Pública 
(SSP) começou o primeiro da série de cursos 
que devem ser disponibilizados durante todo 
o ano aos servidores da instituição. 

O secretário de Estado da Justiça e da Ad- 
ministração Penitenciária, Sebastião Uchôa, 
revela que o servidor é uma das prioridades. 
"Cuidando de quem cuida do sistema, com 
certeza, colheremos resultados positivos rapi- 
damente", disse. 

No primeiro dia de capacitação, os direto- 
res além de convidados e alguns servidores, 
assistiram a palestras motivacionais ministra- 
das pelo sargento Jorge e tenente Miranda, 
que levaram, por meio de exibição de vídeos 
e dinâmicas em grupo, algumas estratégias e 

maneiras de como atuar melhor dentro do tra- 
balho. "Momentos como esse são importantes 
para o início do curso, pois aproxima e desini- 
be quem está participando", explicou o tenente 
Miranda. 

O chefe da assessoria de planejamento 
(Asplan) da Sejap, e organizador do curso. An- 
tônio José Pinto, relata que a idéia é que os 
diretores aprendam teoricamente as noções 
de procedimento administrativo e se adequem 
ao que rege o órgão: "O foco é o aperfeiçoa- 
mento de quem está à frente do comando das 
unidades". 

O dia teve ainda a palestra dos professores 
Paulo de Tarso e Edilson Lira, que ministraram 
Redação Oficial e Gestão de Pessoas, respec- 
tivamente. 

A programação contará com palestras do 
delegado André Grossain; do Secretário Ad- 
junto de Justiça e Administração, Frei Riba- 
mar; e outras voltadas à temática do sistema 
penitenciário. 

Presentes na abertura do curso, o secre- 
tário Adjunto de Estabelecimentos Penais, 
Fredson Maciel; os superintendes de Justiça e 
de Controle e execução penal. Kecio Rabelo e 
Ronald Dias, respectivamente; representantes 
do Tribunal de Justiça; coordenadores de as- 
sistências aos apenados e demais servidores 
da instituição. 

Alunos do Colégio Militar Tira dentes 

Alunos da Escola Militar Tiradentes participam 

da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica 

Alunos das 8a séries do Ensino Médio do 
Colégio Militar Tiradentes participaram da eta- 
pa local da VII Mostra Brasileira de Foguetes 
(MOBFOG), evento de caráter prático que in- 
tegra o calendário da XVI Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica (OBA). A ativida- 
de, realizada na pista de kart do Complexo Es- 
portivo do Castelão, no último final de semana, 
contou com a presença de pais, alunos, corpo 
docente e técnico da escola. 

Orientados pelos professores de Ciências 
e Física, os alunos foram divididos em equi- 
pes de quatro integrantes e construíram fo- 
guetes de garrafas PET, que foram lançados 
utilizando como elemento propulsor jatos de ar 
comprimido, aliado a uma mistura de vinagre e 
bicarbonato de sódio, objetivando percorrer a 
maior distância a partir do local de lançamen- 
to. 

Segundo o coordenador do evento, pro- 
fessor Fábio Henrique Ribeiro Quim, o evento 
tem como objetivo estimular o interesse dos 
alunos às ciências, inserindo conhecimentos 
da área de astronomia e astronáutica as suas 
realidades, facilitando o aprendizado de con- 
teúdos que historicamente tem um alto índice 
de rejeição. 

No mesmo sentido, o tenente Pitágoras, 
subcomandante de alunos da Escola Militar 
Tiradentes, ressaltou a importância lúdica do 
lançamento de foguetes, por propiciar aos alu- 
nos e aos pais uma oportunidade de ver na 
prática os conteúdos ministrados para a OBA. 

Aproxima etapa da OBA ocorre dia 10 des- 
te mês, com a aplicação de provas teóricas na 
própria escola, buscando avaliar os conheci- 
mentos adquiridos no período e classificar as 
escolas em nível estadual, regional e nacional. 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e As- 
tronáutica 

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA) e seus eventos correlatos 
(Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) e 
Encontros Regionais de Ensino de Astronomia 
(EREAs) são organizados anualmente pela 
Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em 
parceria com a Agência Espacial Brasileira 
(AEB). 

A OBA e a MOBFOG são abertas à par- 
ticipação de escolas públicas ou privadas, 
urbanas ou rurais, sem exigência de número 
mínimo ou máximo de alunos, que participam 
voluntariamente a convite dos professores. 
Podem participar das atividades alunos do pri- 
meiro ano do ensino fundamental até estudan- 
tes do último ano do ensino médio. 

As Olimpíadas ocorrem integralmente nas 
escolas, dentro do ano letivo, possibilitando 
que certificados e medalhas sejam recebidos 
pela escola e alunos ao término das ativida- 
des escolares. Ao final dos eventos, todos os 
alunos recebem certificado de participação im- 
presso e, se ganhador de alguma categoria, 
medalha cunhada em metal ou acrílico. 
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Farmacias de Plantao 

DROGARIA DROCASOL (RUA LUIS DOMINCUES, 1565-CENTRO> 
DROGARIA JULINE (RUA BOM JESUS, 765-SANTA RITA) 

DROGARIA BIFARMA (RUA RUI BARBOSA. 775-A V.REDENÇÂO II) 
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Chamada de emergência 

- Polícia Militar boa noite, em que posso ajudá-lo? 
- Olá, vocês poderiam enviar uma viatura urgente aqui pro Bar Risca Faca, é que duas meninas 

estão brigando pra ver quem fica comigo... 
- Tudo bem, fique calmo que estarei localizando a viatura mais próxima... 
- Ok, mas por favor, fale que é muito urgente... sabe o que é, a feia está ganhando a briga! 

Deslocamento de Óreão 

A mulher estava do outro lado da rua fofocando com a vizinha e o marido em casa, conferindo a 
mega-sena. Quando viu que tinha acertado as seis dezenas, ele enlouqueceu e começou a gritar: 

- Jurema, ôôô Jurema!!! Ganhei, ganhei na mega-sena! 
A mulher atravessa a rua como uma louca, nisso vem um ônibus e mata a coitada atropelada. O 

marido fala: 
- Puta que pariu, quando o cara está com sorte, tá com sorte mesmo!!! 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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NOVELAS 

Malhação 
Globo. 17h45 - Sal é gentil com Lia, que fica confusa com seu com- 
portamento. Sal deixa seu número de telefone com Lia e vai embora 
ao ouvir Gil se aproximar. Marta pergunta a Ju se ela quer mesmo ser 
modelo. Lia conta para Gil que esteve com Sal e arma um plano para 
desmascarar o rapaz. Vitor pensa em Sal. Rasta e Nélio cobram a par- 
ticipação de Patinha na horta comunitária do CRAU. Patinha e Bruno 
provocam um ao outro. Lia comunica os detalhes de seu plano contra 
Sal para Ju e Gil. Marcela prepara uma nova carta da admiradora de 
Mathías. Nélio lamenta a falta de adesão ao projeto da horta. Morga- 
na diz a Fera que ele precisa assumir o namoro com Rita para seus 
pais. Patinha mostra o presente que ganhou de Thales, e Kika provoca 
tensão entre a menina e Lia. Sem ser vista, Kika danifica o presente 
de Patinha. Raquel recebe nova carta de seu admirador e decide ir a 
seu encontro. Patinha descobre a sabotagem em seu presente, e Kika 
consegue colocá-la contra Lia. Mathias vê Marcela segurando a carta 
de sua suposta admiradora. Lia liga para Sal. Patinha confronta Lia. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Ester avisa a Samuca que eles vão mudar de casa. 
Tais deixa Chico desconfiado ao dizer que Cassiano viajou com Du- 

que. Ester explica a Guiomar o motivo de estar abandonando Alberto. 
Samuel troca insultos com Dionisio. Guiomar avisa a Alberto que Ester 
saiu de casa e levou os filhos. Alberto tem um acesso de fúria, e sua 
mãe o consola. Alberto aparece na casa de Samuel e diz a Ester que 
veio buscar os filhos. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Ao invés de seguir para uma sessão de fotos, Amora 
vai para Casa Verde conversar com Bento. Ela se emociona ao lem- 
brar do passado. Renata não consegue falar o que sente para Érico. 
Luz tenta tranqüilizar Bárbara. Érico leva Renata para ver a reforma 
que fez no apartamento deles. Fabinho é rude com Giane. Socorro tira 
uma foto com Amora e divulga em seu site. Todos na casa de Gilson 
prestam atenção em Fabinho. Dorothy vê a foto de Amora no site de 
Socorro e comenta com Bárbara. Rosemere descobre que Filipinho 
deu o dinheiro das aulas de canto para Brenda. Amora percebe a in- 
tenção de Fabinho ao lhe orientar a ir para o estúdio. Bárbara vai à 
Class Mídia para falar com Natan. Verônica pede para Renata incluir 
Bento na lista de fornecedores da Para Sempre. Tito procura Renata 
na empresa. Fabinho consegue um estágio na Class Mídia. Lara vê 
a foto de Amora com Socorro e deduz que a moça mentiu para a im- 

prensa. Rosemere invade a casa de Brenda. Fabinho fala com Bento 
sobre Amora. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Théo sai com Morena e Márcia, Ciro e Élcio os veem. 
Garcez se enfurece com Rosângela. Zoe encontra Aisha. Sheila conta 
para Helô que Rosângela marcou sua passagem para a Turquia. Almir 
avisa à delegada que Morena foi com Théo para o hotel. Livia vê Mo- 
rena e Théo juntos. Haroldo comenta com Lena que vai se casar com 
Rosângela. Caíque pede para a avó mandar Amanda sair de 
sua casa. Leonor manda Thompson à casa de Lucimar levar presen- 
tes para Jéssica. Amanda e Celso conspiram contra Antonia. Mustafa 
acolhe Aisha. Vanúbia sonha com seu sucesso na Turquia. Clóvis vê 
um homem suspeito e Neuma fica atenta. Bianca se irrita com a inde- 
cisão de Zyah. Ayla ensaia sua dança. Buquê avisa a Esma e Kemai 
que Berna vai morar com eles quando voltar para a Turquia. Wanda 
foge do presídio. Russo intimida Anita e Waleska. Élcio provoca Théo. 
Helô impede um homem de empurrar Érica de uma escada. Áurea 
quase é atropelada. Rosângela fala para Wanda que quer deixar a 
organização. Stenio conta para Helô que Haroldo vai se casar com 
Rosângela, 

M CD CD 

T Áries 21-03/19-04 
Lua e Júpiter formam sêxtil, harmonizando seu 
signo e sua área de comunicação, e aguçando 
seu espirito coletivo. Prepare-se para lidar com a 
diversidade de humores. Lidar com as diferenças 
será um grande aprendizado! 

b Touro 20-04/20-05 
Momento de colocar pendências em dia e orga- 
nizar a vida, pois Lua e Júpiter formam sêxtil e 
harmonizam suas áreas de crise e material. Es- 
tabeleça metas e aja pontualmente ao lidar com 
prioridades. Abra-se ao novo! 

bGemeos 21-05/21-06 
As relações de de cumplicidade são ressaltadas 
pela harmonia Lua-Júpiter. Mesmo que indireta- 
mente, as amizades atuam intensamente em sua 
vida. Ouça as pessoas, elas podem lhe trazer as 
respostas que você está buscando! 

C Câncer 22-06 / 22-07 
Concentre energias para realizar seus desejos de 
vida e planeje a vida no trabalho, pois a harmonia 
Lua-Júpiter lhe trazem um grande impulso. Bom 
momento para definir metas, resolver pendências 
e amadurecer idéias! 

Si Leão 23-07/22-08 
Os laços de afinidade aproximam você das pes- 
soas, neste momento em que Lua e Júpiter foram 
sêxtil entre suas áreas espiritual e de amizades. 
Curta as boas conversas e trocas, e demostre 
seu interesse pelas pessoas! 

"TO Virgem 23-08/22-09 
Que tal diminuir seu ritmo diário e tirar alguns mo- 
mentos para descansar? A harmonia Lua-Júpiter 
lhe incentiva a cuidar do equilíbrio emocional, 
portanto, fique mais reservada e aceite o carinho 
que lhe oferecem! 

Libra 23-09/22-10 
Você lida com as pessoas de maneira sénsível, 
pois a Lua passa por sua área de relacionamen- 
tos e forma sêxtil com Júpiter, elevando sua ca- 
pacidade de articulação. Curta as boas conver- 
sas e os momentos agradáveis! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Que tal impulsionar seus projetos? Lua e Júpi- 
ter em sêxtil impulsionam seus planos pessoais. 
Organize sua casa e coloque as emoções em or- 
dem, pois isso lhe deixará mais segura para lidar 
com aquilo que lhe interessa! 

/ Sagitário 22-11/21-12 
Sua vida social é favorecida pela harmonia Lua- 
-Júpiter, que intensificam seu poder de comuni- 
cação e elevam seu magnetismo pessoal. As 
pessoas se sentem encantadas pela sua energia. 
Bom momento para atividades em grupo! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Você percebe com clareza as próprias necessi- 
dades íntimas, o que lhe ajuda a lidar melhor com 
as atividades diárias. A Lua, em sua área familiar, 
em sêxtil com Júpiter, indica que pequenas inter- 
venções podem melhorar seu bem-estar! 

^Aquário 20-01/18-02 
A harmonia estabelecida entre Lua e Júpiter lhe 
deixa mais confiante para colocar suas idéias e 
opiniões para os outros, favorecendo a comuni- 
cação. Invista em sua imagem e forme parcerias 
que lhe ajudarão futuramente 

K Peixes 19-02/20-03 
Lua e Júpiter formam sêxtil. lhe trazendo maior 
habilidade para lidar com desafios, importantes 
resoluções podem acontecer hoje, resolvendo 
aspectos complicados. As oportunidades estarão 
a sua frente, fique atenta! 
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"A gente tem recebido reclamações de clientes por isso, é uma mercadoria sem procedência. 
Não existe feijão verde de RS 3,00 o litro. É um preço bem abaixo do valor de mercado". 
Aparecido, Associação dos Feirantes da Nova Imperatriz. 

/ 

A voz da comunidade 

Feijão verde: verdadeiro ou falso? 

Hemerson Pinto 

- Esse feijão que a senhora comprou é 
verde mesmo? 

- É sim 
- Quanto é o litro? 
- Era R$ 4, mas na hora que fui pagar, o 

moço deixou por R$ 3. Aí eu comprei logo 
dois litros - diz a dona de casa Maria Antônia, 
enquanto carregava a sacola de compras na 
manhã do último domingo (05), na feira da 
Nova Imperatriz. 

Muito procurado pelo imperatrizense, o 
feijão verde chega a custar em algumas ban- 
cas da feira da Nova Imperatriz até R$ 8 o 
litro. Quando dona Maria Antônia afirma que 
comprou um litro do produto por R$ 3, ela não 
mentiu, nem aproveitou alguma promoção. É 
o preço real vendido em uma das barracas. 

A oferta chamou atenção dos demais fei- 
rantes desde quando um dos vendedores co- 
meçou aproveitar a movimentação das ma- 
nhãs de domingo para anunciar, aos gritos, 
o preço "imbativel" do feijão verde. A maioria 
dos clientes passou a atender o apelo co- 
mercial imediatamente e, em pouco tempo, 
deram fim ao produto exposto sobre a banca 
do tal feirante. Mais alguns dias de feira, e o 
boato de que o feijão verde poderia não ser 
verde começou a ser espalho pelos clientes 
que aproveitaram a pechincha dias anterio- 
res. 

"As donas de casa iam cozinhar e notava 
a diferença na panela, na cor do caldo e do 

próprio grão que perdia o tom. E se você pe- 
gar e morder um caroço, cru mesmo, vai ver 
que o gosto não é do feijão verde", explica um 
dos representantes da Associação dos Fei- 
rantes da Nova Imperatriz, senhor Aparecido. 

Segundo o autor da bronca de hoje, o fei- 
jão vendido entre R$ 3 e R$ 4 (o litro) não é 
o feijão verde original. "Ele (vendedor) estar 
enganando as pessoas com um feijão seco, 
normal, que passa algumas horas de molho 
dentro de uma tintura até pegar a cor. No ou- 
tro dia, sai vendendo, dizendo que é feijão 
verde. Muita gente tá sabendo disso aqui", 
relata seu Aparecido, acrescentando que de- 
núncias de um feijão idêntico ao comerciali- 
zado por um dos feirantes da Nova Impera- 
triz surgiu também no Mercadinho. UÉ preciso 
que as autoridades preste atenção para isso, 
pois prejudica as pessoas, comprar e comer 
pensando que é uma coisa, é outra", alerta. 

Com amostras dos dois tipos de feijão 
verde, o original e o supostamente falsifica- 
do. perguntamos a alguns vendedores de fei- 
jão na mesma feira qual seria o verdadeiro. 
Foi fácil confundir, mas um deles orientou: 
"Coloque cada um numa sacola diferente e 
espere um dia. Quando abrir, o que tiver com 
a raizinha saindo do grão é o verdadeiro". Dia 
seguinte, apenas uma das amostras apre- 
sentou o resultado previsto pelo feirante. 

Clientes e feirantes que afirma estarem 
sendo lesados pelo suposto falso feijão ver- 
de aguardam uma resposta do poder público: 
Verdadeiro ou falso? 
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Na sacola de uma cliente o suposto feljáo verde falsificado mM 
Feljáo verde considerado falso tem o grão maior que o comum 
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Empresa é condenada por não entregar fotos de casamento no prazo 

O juiz titular da 13" Vara Cível de Campo Grande, Ale- 
xandre Corrêa Leite, julgou parcialmente procedente o pe- 
dido ajuizado por Z.F.R. contra SL Buffet e Decorações, 
condenada a rescindir o contrato estabelecido entre as 
partes, além do pagamento de R$ 2.349 por danos ma- 
teriais. 

O agtor narra nos autos que no dia 22 de novembro 
de 2007 fechou com a ré um contrato de prestação dos 
serviços de fotografia, confecção do álbum, filmagem do 
evento, edição do DVD, pôster com moldura e o CD com o 
arquivo digital de todas as fotos do seu casamento, ficando 
estabelecida a quantia de R$ 2.349, a ser paga em uma 
entrada de R$ 900 e mais três parcelas de R$ 483. 

Z.F.R. aduziu que foi combinado durante o acordo que 
o serviço seria entregue 40 dias após o evento, realizado 
em 13 de julho de 2008, e que entregou a relação de fotos 
escolhidas para o álbum no dia 18 de setembro de 2008, 
tendo aprovado a arte do álbum e autorizado a impressão 
uma semana depois. A partir de então, ele procurou por 
diversas vezes a empresa que forneceu os serviços, sen- 
do que no último acordo estabeleceram que a entrega do 

serviço seria realizada em janeiro de 2009, porém, o cum- 
primento da prestação de serviços não ocorreu. 

Deste modo, o autor afirmou que não tem mais interes- 
se nos serviços da SL Buffet e Decorações e pediu a res- 
cisão do contrato, além de indenização de danos materiais 
e morais, uma vez que a falta das fotos e do DVD o impede 
de usufruir do momento mais importante da sua vida. 

Em contestação, a ré sustentou que a demora na en- 
trega do material foi ocasionada pelo próprio autor, que 
entrou em contato com a empresa somente três meses de- 
pois do evento, tendo demorado mais um mês para fazer a 
escolha das fotos, o que também lhe gerou prejuízos. 

A SL Buffet e Decorações afirmou ainda que o autor 
estava informado da impossibilidade de entregar o álbum 
ainda em 2008, e que em janeiro de 2009, ao entrar em 
contato com Z.F.R. para realizar a entrega do material, ele 
se recusou a receber o produto, por conta da demora. 

O magistrado ponderou que "o serviço deveria ter sido 
entregue em 23 de agosto de 2008. Todavia, o próprio au- 
tor afirma que somente em 18 de setembro de 2008 entre- 
gou à ré a relação das fotos que pretendia que constasse 

no álbum, isto é, quase um mês após a expiração do prazo 
contratual de entrega. Destarte, sendo o ato de escolha 
das fotos cabível, por sua natureza, exclusivamente ao 
credor da obrigação, é de se admitir, por critério de equida- 
de, que o prazo de 40 dias, somente teria fluència a partir 
do ato de concentração, momento em que o cumprimento 
da obrigação se tornou possível ao devedor". 

Desse modo, entendeu o juiz que o prazo de 40 dias 
passaria a ser contado a partir de 25 de setembro de 
2008, no entanto, o serviço somente foi disponibilizado 
em janeiro de 2009. Assim, afirmou o magistrado que "o 
inadimplemento foi absoluto, haja vista que a mora tornou 
desinteressante a prestação para o credor e esta deve ser 
imputada exclusivamente à ré, devendo a empresa ressar- 
cir o autor os danos materiais demonstrados". 

O pedido de indenização por danos morais foi julgado 
improcedente, já que "se o interesse do autor em relação 
à prestação, ainda possível de ser obtida, é tão pequeno 
que elegeu como prioridade o desfazimento do acordo, 
afirmando que o material tornou-se desinteressante à sua 
vontade, a alegação de dano moral torna-se incompatível". 
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Secretário participa de inauguração de obras 
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Secretário Lu/s Fernando Silva, o prefeito Gordlnho e demais autoridades 

O Secretário de Estado de Infraestrutura, 
Luis Fernando Silva, representou a go- 
vernadora Roseana Sarney, no sábado 

(3), nas comemorações do aniversário de 178 
anos do município de Passagem Franca, loca- 
lizado a 520 km da capital. Ao lado do prefeito 
José Antônio Rodrigues da Silva, o Gordinho, 
o secretário Luis Fernando Silva inaugurou 
obras, realizadas em parcerias com o Governo 
do Estado, como a quadra poliesportiva Veio 
da Luca, Praça de Eventos José Pereira dos 
Santos (Noguinho), Unidade Básica de Saúde 
Luis Gonzaga Araújo, pavimentação asfáltica 
de ruas da sede e calçamento de ruas com 
paralelepípedos. Foram entregues, ainda, 100 
casas habitacionais do Programa "Viva Casa" 
do Governo do Estado, executado em parceria 
com município e Governo Federal. 

"Trouxe o abraço e carinho da governado- 
ra a todos de Passagem Franca e, também, 
as obras que o Governo do Estado realiza, 
em parceria, como estrada, asfalto dentro da 
sede, quadras esportivas, entrega de casas, 
enfim, obras que melhoram a qualidade de 
vida da população e trazem o desenvolvimen- 
to para o município", observou. 

Essa melhoria de vida é refletida na ale- 
gria da zeladora Alzira Moraes Alcântara, que 
agradeceu as obras que chegaram à cidade. 
"Estão de parabéns a nossa governadora e o 
prefeito, que se uniram para melhorar a vida 
dos mais pobres, porque com o asfalto não 
teremos mais o alagamento. Agora está bom 
demais", falou satisfeita. 

Satisfação, também, para Luziana Cos- 
ta, que trabalha com serviços gerais, mãe de 
dois filhos, que aplaudiu a entrega das novas 
obras. "Meus filhos vão aprender um esporte e 
não vão ficar na rua sem fazer nada, e o asfal- 
to é sonho do povo daqui. Só temos que agra- 
decer", declarou. 

Prestigiaram a festa os secretários de Es- 
tado de Educação, Pedro Fernandes e das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, Hildo Ro- 
cha; deputado estadual, Cadinhos Florêncio; 
prefeitos dos municípios de São Domingos do 
Azeitão, Nicodemos Ferreira; Paraibano, Apa- 
recida Furtado: São João dos Patos, Waldênio 
da Silva; Riachão, Gilza Ribeiro; Barão de 
Grajaú, Gleydson Resende; Nova York, Aírton 
Mota; Buriti Bravo, Cid Costa; Pastos Bons, 
Iriane Gonçalves; Lagoa do Mato, Mauro Por- 
to: Benedito Leite, Laureano Barros; Mirador, 
Dr.Joacyr; Sucupira do Norte, Marconi Lopes; 
Colinas, Antônio Carlos; Jatobá, Consuêlo 
Lima; e ex-prefeitos, vereadores e lideranças 
políticas de toda a Região. 

O prefeito Gordinho falou dos desafios su- 
perados e agradeceu o apoio do Governo do 
Estado. "Agradeço o empenho do secretário 
pela construção da estrada, um sonho anti- 
go da população, e também pelas obras que 

ajudam Passagem Franca a se desenvolver 
mais", declarou. 

Luis Fernando disse que apesar dos recur- 
sos escassos, o Governo do Estado tem traba- 
lhado em todo o Maranhão, buscando sempre 
o melhor para o povo. "O Governo do Estado é 
parceiro de todos, sobretudo de prefeitos que 
trabalham e mostram obras para a população. 
Passagem Franca está de parabéns porque 
está crescendo, e estou feliz em participar 
desse momento", falou. 

O secretário de Estado das Cidades e De- 
senvolvimento Urbano, Hildo Rocha, reafirmou 
as palavras de Luis Fernando e ressaltou que 
o governo Roseana é parceiro dos 217 muni- 
cípios do Maranhão e falou da satisfação com 
a entrega das obras na data de aniversário da 
cidade. "Hoje aqui é só felicidade. Estão sendo 
entregues mais de 100 casas do "Viva Casa", 
com recursos do Governo do Estado, e 10 km 
de pavimentação em bloqueies, além do as- 
falto, praças e melhorias sanitárias, que são 
obras que vem melhorar o desenvolvimento do 
município", afirmou. 

O deputado estadual, Cadinhos Florêncio, 
falou da importância das parcerias. "Hoje ve- 
mos obras importantes chegarem ao municí- 
pio, para isso foi essencial a busca da parceria 
com o Governo do Estado, que tem se mos- 
trado comprometido em fazer com que as ci- 
dades do Maranhão cresçam cada vez mais", 
observou. 

Na oportunidade, o secretário Luis Fernan- 
do vistoriou as obras executadas pelo Governo 
do estado, do trecho da MA-034 que dá acesso 
ao município. Com as máquinas trabalhando 
no local, o secretário ressaltou o compromis- 
so da governadora Roseana em melhorar os 
acessos às sedes dos municípios maranhen- 
ses. "É determinação da governadora Rose- 
ana Sarney interligar todos os municípios do 
Maranhão com rodovias pavimentadas", disse. 
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Dia do Defensor Público será celebrado 

com lançamento de campanha nacional 

A corregedora da DPE, Fablola Barros, defensor Paulo Costa, secretário adjunto da Sejap, Ribamar Cardoso e equipe 

A Defensoria Pública do Estado (DPE/ 
MA) realizará, de 13 a 17 de maio, a II Sema- 
na Maranhense de Execução Penal. O evento 
integra a campanha nacional em alusão ao 
Dia do Defensor Público, que este ano tem 
como tema "Defensores Públicos pelo Direito 
de Recomeçar", destacando a importância da 
atuação do profissional na área de execução 
penal e a necessidade da criação de meca- 
nismos de reinserção social para pessoas 
privadas de liberdade, tendo como princípio 
a educação e a geração de emprego ainda 
durante o cumprimento da pena. 

Em reunião com representantes da Secre- 
taria de Estado de Justiça e de Administração 
Penitenciária (Sejap). parceira do evento, a 
corregedora geral da DPE/MA, Fabíola Al- 
meida Barros, expôs as atividades que serão 
desenvolvidas. 

Assim como em 2011, será realizada uma 
nova edição da Semana Maranhense de Exe- 
cução Penal, cuja programação envolverá 
a capacitação de diretores de unidades pri- 
sionais e agentes penitenciários, abordando 
diversos aspectos da Lei de Execução Penal 
(LEP). Também estão previstas a realização 

de palestras dirigidas aos apenados dentro 
das unidades prisionais e a estudantes de 
Direito. 

Haverá, ainda, o lançamento de duas car- 
tilhas sobre execução penal, uma destinada 
aos próprios apenados e outra aos servido- 
res, elaboradas pela Defensoria. As cartilhas 
serão apresentadas no dia 17 de maio, no au- 
ditório da Defensoria Pública, quando haverá 
o lançamento oficial da campanha "Defenso- 
res Públicos pelo Direito de Recomeçar". As 
cartilhas serão distribuídas a todos os núcle- 
os regionais da DPE. 

"A campanha pelo Dia do Defensor acon- 
tece, exitosamente, em todo o Brasil e aqui no 
Maranhão não será diferente. A Defensoria 
preparou, junto com os parceiros, uma vas- 
ta programação, que abordará a atuação do 
defensor no campo processual penal. Como 
sempre fazemos, comemoraremos a data, 
prestando serviços à comunidade. Neste 
ano, o foco será a população carcerária. As 
palestras e demais atividades serão desen- 
volvidas durante toda a semana com o objeti- 
vo de alertar a sociedade para a importância 
da ressocialização", destacou a corregedora. 

ESTAOO DO MAftANHÍO 
PODER JUDiaXRIO 

2* VAM aVEL DA COMARCA DE IMPERATRIZ-MA. 
END: Rua Rui Barbow. S/n, Contra C*p: 65.900-440 

fona: (99) 2J01-4000 Fax: (99) «01-4004 

EDITAL DE CITACÃO COM PRAZO bE VINTE (201 blAS 

A Juíza de Direito Ana Beatriz Jorge de 
Carvalho Maía, Titular da 2® Vara Cível da 
Comarca de Imperatriz, Estado do 
Maranhdo, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa perante este 
Juízo e Secretaria da 2a Vara Cível a açdo declaratória, n" 7891- 
16.2011.8.10.0040, em que UNXMED IMPERATRIZ - COOPERATIVA DE 

■TRABALHO MEDICO," move em desfavor de CABSINACO CLUBE 
ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS DOS SINDICATOS, 
COOPERATIVAS DOS TRABALHADORES E APOSENTADOS DO 
BRASIL, é o presente, para CITAR a requerida Cabsinaco Clube 
Administrador de Benefícios dos Sindicatos, Cooperativas dos 
Trabalhadores c Aposentados do Brasil, na pessoa de seu representante 
legal,,atualmente em lugar incerto e nüo sabido, para no prazo de quinze (15) 
dias, contados do prazo assinado neste edital, respondê-la, sob pena de 
revelia e demais cominação, ficando cientificada do que díspde o artigo 285 
CPC, que tem o seguinte teor: Art -285 NSo sendo contestado a ação se 
presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 
ator. E, para que chegue ao conhecimento do requerido, expediu-se o 
presente EDITAL, que será afixado no lugar dé costume e publicado duos 
vezes em jornal de ampla circúlaçáo local e umà vez no Diário da Justiça 
Eletrônico. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu 
cargo, nesta cidade de Imperatriz Estado do Maranhôo, aos 04 (quatro) de 
abril de 2013. Eu, .Cristiane M. de O. Melo Albuquerque, Secretária 
Judicial, que o fiz digitar, conferi e subscrevo. 

Ana Beatriz Ji 
Juíza de Direi-j 

it Carvalho Maia 
'da 2® Vara Cível 
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Restos a pagar para Orçamento da União de 2013 somam R$ 104,1 bilhões 

O volume de recursos de outros anos 
que poderão reforçar o Orçamento da 
União, em 2013, corresponde a R$ 104,185 
bilhões. Esse é o total de restos a pagar 
previstos para este ano. divulgado hoje (3) 
no decreto que detalhou a execução do Or- 
çamento Geral da União. 

O volume de restos a pagar não signi- 
fica que todo esse dinheiro será de fato 
gasto. Isso porque, dos mais de R$ 100 
bilhões, apenas R$ 6,988 bilhões são 
classificados como processados, ou seja, 
passaram da fase da liquidação, quando o 
governo constata que pode liberar o paga- 
mento porque o serviço ou a compra foram 
executados. Os R$ 97,198 bilhões restan- 
tes ainda estão na fase de empenho, quan- 
do o governo emite apenas a autorização 
para o gasto. 

A execução do Orçamento segue três 
fases: o empenho, a liquidação e o paga- 
mento efetivo. Os restos a pagar corres- 
pondem ao volume de recursos empenha- 
dos ou liquidados em um ano, mas cujo 
pagamento fica para o ano seguinte. 

Nas últimas décadas, os restos a pagar 
têm sustentado os investimentos federais, 
que correspondem basicamente aos gas- 
tos em obras públicas e em compras de 
máquinas e de equipamentos. Em 2012, 
dos R$ 59,448 bilhões investidos pela 
União, R$ 34,177 bilhões (57,5%) vieram 
de recursos de outros anos. 

Nos três primeiros meses deste ano, o 
peso das verbas de exercícios anteriores 
nos investimentos federais foi ainda maior 
porque o Orçamento de 2013 só foi san- 
cionado em abril. De janeiro a março, os 

restos a pagar representaram 95,9% dos 
R$ 16,830 bilhões investidos, segundo os 
dados mais recentes divulgados pelo Te- 
souro. 

O volume de restos a pagar autoriza- 
dos para 2013 poderia ser ainda maior. No 
ano passado, os ministérios haviam em- 
penhado ou liquidado R$ 176,631 bilhões 
para este ano. Do total. R$ 26,274 bilhões 
tinham sido classificados como processa- 
dos e R$ 150,357 bilhões tinham sido en- 
quadrados como não processados. 

Encarregado de autorizar os restos a 
pagar, o Tesouro Nacional não validou cer- 
ca de R$ 72,446 bilhões. Normalmente, o 
Ministério da Fazenda alega o descumpri- 
mento de exigências burocráticas para não 
aprovar a execução dos gastos no ano se- 
guinte. 

Crise impulsiona avanço da aviação executiva no Brasil 

O Brasil vive um de seus melhores momen- 
tos no setor da aviação executiva, sendo hoje 
o pais com a segunda maior frota de jatinhos, 
atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro 
que mais produz aeronaves deste tipo. A fren- 
te da Embraer, fabricante nacional, só estão a 
canadense Bombardier e a americana Cessna. 

O bom desempenho se deve, em grande 
parte, à crise internacional iniciada em 2008, 
que criou um ambiente favorável à compra 
desses aviões em outros países, além do cres- 
cimento dos emergentes. 

"O real sobrevalorizado. o mercado exter- 
no deprimido, o surgimento de melhores taxas 
de juros e até descontos, que acabaram redu- 
zindo o preço, além do bom desempenho da 
economia nacional, são fatores que tornaram 
mais fácil para os brasileiros comprarem es- 
sas aeronaves no exterior", avalia Francisco 
Lyra, diretor da consultoria C-Fly Aviation e ex- 
-presidente da Abag (Associação Brasileira de 
Aviação Geral). 

Ele explica que tradicionalmente havia 
mais aviões executivos nos Estados Unidos 
e na Europa, mas com a contínua crise nes- 
ses mercados e o avanço das economias em 
desenvolvimento, sobretudo dos Brics (Brasil. 
Rússia, índia, China e África do Sul) outros 
centros tornaram-se os grandes motores desta 
indústria - e a tendência é de expansão. 

"É claro que eles estão se beneficiando do 
momento circunstancial, mas, além disso, es- 
ses países têm dimensões continentais e estão 
investindo para expandir o setor. A China está 
construindo centenas de aeroportos regionais 
e o Brasil planeja construir mais de 200. Há 

uma demanda enorme, e o crescimento vai 
continuar", afirma Lyra. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Brasil tem 5.565 muni- 
cípios, mas destes, de acordo com o analista 
ouvido pela BBC Brasil, apenas 130 têm aero- 
portos atendidos por companhias aéreas. Em 
contrapartida, há 4.105 pistas de pouso para 
aviões de pequeno porte, sendo 713 pavimen- 
tadas e 3.392 de terra. Em comparação, os 
Estados Unidos têm 500 aeroportos atendidos 
por linhas comerciais e 18 mil voltados aos ja- 
tos executivos. 

As pistas de terra só podem ser utilizadas 
por aviões turboélice, e geralmente estão loca- 
lizadas em regiões do interior do pais, além de 
fazendas. A cifra denota o potencial de cresci- 
mento do mercado de jatos no país e a deman- 
da reprimida por mais aeroportos regionais. 
"A capilaridade do sistema se dá pela aviação 
executiva. Num país das dimensões do Brasil 
é inviável para um empresário ter alcance na- 
cional por meio das linhas aéreas comerciais. 
Esta se toma a única opção", indica. 

EXPANSÃO 
Mirando obter uma parcela maior deste 

segmento, a Embraer, que desde 1969 se tor- 
nou a terceira maior fabricante de aviões co- 
merciais e de defesa do mundo, atrás somente 
da Boeing e da Airbus, tem planos de aumen- 
tar seus investimentos no mercado executivo. 
Embora o primeiro avião do tipo tenha sido 
entregue em 2002, a empresa só montou uma 
linha completa de jatinhos cinco anos atrás, 
com modelos que custam de US$ 4,1 milhões 

(R$ 8,2 milhões) a R$ 55 milhões (R$ 110,06 
milhões). 

Neste pouco tempo a Embraer já detém 
uma posição de destaque global, tendo sido 
responsável por 15% das entregas dessas ae- 
ronaves em todo o mundo em 2012 - e a in- 
tenção é elevar esse número, inclusive entre o 
público brasileiro. 

"O Brasil está indo bastante bem. o merca- 
do está comprador, e nós esperamos entregar 
uma quantidade significativa de aeronaves no 
país neste ano", diz Marco Túlio Pellegrini, vi- 
ce-presidente da Embraer Aviação Executiva, 
que atualmente conta com fábricas em Portu- 
gal, Estados Unidos e na China, além do Brasil. 

Os jatinhos respondem atualmente por 
21% do faturamento da Embraer, e a intenção, 
diz Pellegrini, é que a cifra seja elevada para 
25% até o fim de 2013. Ele explica que mesmo 
nos países em crise ainda há mercado, e que 
os Estados Unidos, por exemplo, apesar de 
não registrarem aumento das vendas, continu- 
am sendo o número um em compras mundiais. 

"O número de milionários no Brasil e no 
mundo continua, os negócios estão flores- 
cendo. Existe uma dúvida quanto à economia 
mundial, mas é uma dúvida. As pessoas que 
lideram o mundo dos negócios aceitam tomar 
riscos em momentos de indefinição. E é onde 
se dão bem", avalia. Os Estados Unidos es- 
tão no topo da lista de compradores da Em- 
braer, com 40% dos 630 jatos executivos bra- 
sileiros em operação no mundo atualmente. 
O Brasil fica em segundo, com 20%, seguido 
da Grã-Bretanha. Alemanha e Emirados Ára- 
bes Unidos. 

EDUCAÇÃO 

Pesquisa da USP mostra desinteresse de alunos em seguir o magistério 

Uma pesquisa feita na Universidade de dantes para a falta de interesse em seguir a pode trabalhar com pesquisa, pós-gradua- 
São Paulo (USP) mostra que metade dos 
alunos de licenciatura nas áreas de mate- 
mática e física não pretende ou tem dúvidas 
quanto a seguir a carreira de professor de 
educação básica. 

Dos que cursam licenciatura em física. 
52% não pretendem ser professores ou tem 
dúvidas. Em matemática, o percentual é 
48%. A pesquisa ouviu um total de 512 estu- 
dantes recém-ingressantes da USP, incluin- 
do também alunos de pedagogia e medicina. 

A pesquisa "Atratividade do Magistério 
para a Educação Básica: Estudo com In- 
gressantes de Cursos Superiores da USP", 
da pedagoga e mestre em educação pela 
Faculdade de Educação da USP, Luciana 
França Leme, selecionou as duas discipli- 
nas de licenciatura em função da escassez 
de professores nas áreas de exatas. A es- 
timativa do Ministério da Educação (MEC) 
é que o déficit de professores nas áreas de 
matemática, física e química seja de cerca 
de 170 mil. 

A baixa remuneração do magistério, as 
más condições de infraestrutura das esco- 
las e o desprestígio social da profissão es- 
tão entre os motivos apontados pelos estu- 

carreira. Segundo a pedagoga, a dificuldade 
de implementar em sala de aula o ensino da 
matemática e da física e a concorrência com 
profissões como as do mercado financeiro 
também afastam das salas de aula quem se 
forma nessas áreas. 

"Pesquisados disseram que escolheram 
o curso porque gostam de matemática e físi- 
ca. Mas gostar é uma coisa, outra é o ensi- 
no dessas matérias que engloba habilidade 
como o pensar a matemática, as ciências, e 
saber ensinar a matemática e verificar como 
o aluno está aprendendo", destacou. 

"Outro fator é o mercado de trabalho. Um 
aluno formado na USP, nessas disciplinas, 

ção, no mercado financeiro. A profissão de 
docente acaba concorrendo com outras op- 
ções", disse Luciana França Leme. A ques- 
tão de gênero também é apontada pela pes- 
quisadora. "Física e matemática tem muitos 
alunos homens e as mulheres seguem mais 
a carreira de professor." 

Na avaliação da pesquisadora, reverter 
esse quadro de desinteresse pelo magistério 
requer um plano de atratividade com metas 
claras e de longo prazo. "É importante uma 
articulação de vários fatores, igualar os sa- 
lários com os de profissionais com a mesma 
formação, reconhecimento e fortalecimento 
profissional, e despertar o interesse pela 
profissão ao longo da vida estudantil", disse. 

A carência de professores nas áreas de 
exatas como matemática, física, química e 
biologia é uma preocupação do Ministério 
da Educação (MEC), que elabora um pro- 
grama para, desde o ensino médio, atrair os 
estudantes a seguirem o magistério nessas 
áreas. O programa terá oferta de bolsas de 
auxilio e parceria com universidades, como 
adiantou o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, ao participar de audiência pú- 
blica na Câmara dos Deputados, em abril. 
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Bem Estar 

INSTITUTO COMBATE PRECONCEITO 
CONTRA EXAME DE PRÓSTATA COM 

CAMPANHA NAS RUAS 

Para alertar a população masculina 
sobre os riscos do câncer de próstata, um 
grupo do Instituto Lado a Lado fez na quin- 
ta-feira (2), na Praça da Sé, região central 
da capital paulista, uma ação de cons- 
cientização, na qual distribuiu folhetos e 
combateu o preconceito contra o exame 
de toque retal. A ação é continuidade da 
campanha "Um toque, um drible", que já é 
desenvolvida pelo instituto. 

Desta vez, ao conversar com os ho- 
mens, o grupo tirou fotografias dos abor- 
dados segurando um cartaz onde estava 
escrito "Seu preconceito não me represen- 
ta". As fotos vão para um mural no site da 
campanha (www.umtoqueumdrible.com. 
br), que traz informações amplas sobre o 
câncer de próstata e tudo o que envolve 
a doença. 

De acordo com a supervisora de co- 
municação do Instituto Lado a Lado, Julia- 
na Lamota, a campanha quer mostrar que 
o exame de toque retal não é desconfor- 
tável nem altera a masculinidade, além de 
ser imprescindível, porque não há um exa- 
me que o substitua. "Queremos mostrar 
que o preconceito não vai levar a nada. Se 
a pessoa for detectada com câncer em es- 
tágio mais avançado tem chance de cura 
muito inferior à que teria se fosse diagnos- 
ticada no início". 

"O objetivo da ação de hoje é tirarmos 
as fotos para o mural. As pessoas podem 
tirar a própria foto com uma webcam ou, se 
preferirem, podem fotografar com o celular 
usando o [aplicativo] Instagram. Usando a 
hashtag seupreconceitonaomerepresenta, 
a foto já entra automaticamente no mural", 
explicou Juliana. 

O câncer de próstata é o mais comum 
entre os homens e, de acordo com dados 
do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o 
número de casos da doença ultrapassou 
60 mil em 2012. A estimativa é que um em 
cada seis homens tenha câncer de prósta- 
ta no futuro. "Por isso é importante a cons- 
ciência de fazer o exame, não só a partir 
dos 50 anos. A idéia é que [o homem], 
desde jovem, já esteja ciente de que vai 
ter que fazer o exame e que isso não é um 
martírio, e sim. simplesmente um cuidado 
com a saúde". 

A próstata é uma glândula masculina 
do tamanho de uma castanha e está lo- 
calizada na parte baixa do abdômen, logo 
abaixo da bexiga. Como os outros exames 
não conseguem chegar até a região, com 
o toque do médico é possível identificar 
aumento, anomalia ou endurecimento da 
região. 

Os principais sintomas do câncer de 
próstata são; dificuldade para urinar, pou- 
ca urina, dor ao ejacular, dor nos ossos 
e sangue na urina ou no sêmen. Como 
os sintomas não aparecem em muitos 
homens, a maioria acredita que não tem 
nada e não vai ao médico, o que leva ao 
diagnóstico tardio, com o tumor em está- 
gio avançado. O tratamento depende da 
avaliação da doença, variando de pessoa 
para pessoa e podendo chegar até a reti- 
rada total da glândula. 

O mecânico aposentado Mariano La- 
cerda tem 64 anos e faz tratamento de um 
tumor benigno na próstata há seis anos. 
Ele descobriu que havia alguma coisa er- 
rada ao perceber que não conseguia mais 
urinar. Procurou o médico e foi diagnosti- 
cado. A falta de tempo devido à corrida di- 
ária e ao trabalho foi o principal motivo que 
o impediu de fazer os exames logo que os 
sintomas surgiram. 

"Eu posso falar para todos deixarem o 
preconceito de lado e colocarem a saúde 
em primeiro lugar. Eu não fiz o exame não 
por preconceito, mas porque não tinha 
tempo nem para respirar. Mas quando 
descobri o problema, deixei ao comando 
do médico". 

O aposentado de 68 anos, Sebastião 
Venturelli, contou que faz o exame desde 
os 40 anos e avaliou esse hábito como 
muito importante para a preservação e 
prolongamento a vida. "Eu nunca tive pre- 
conceito e até apoio a idéia de preservar- 
mos a nossa saúde, porque o índice de 
câncer de próstata é alarmante no nosso 
país justamente por causa do preconcei- 
to". 

Venturelli disse que tem muitos amigos 
que são preconceituosos, e para tentar 
mudar a resistência deles faz brincadeiras 
sobre o exame. "Na brincadeira, eu já con- 
segui convencer muitos a irem ao médico". 
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Alvinearos ressaltam entrega dotimeeiniliieloadrrailo 
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A vitória do Botafogo por 1 x 0 sobre o Flu- 
minense na final da Taça Rio foi conquis- 
tada em um duelo disputado e repleto de 

faltas. No entanto, as dificuldades da partida 
só aumentaram a comemoração do alvinegro, 
neste domingo (05), em Volta Redonda. 

Não faltaram lances difíceis para o árbitro 
e entradas duras dos atletas das duas equi- 
pes, que também se envolveram em algumas 
discussões no jogo quente. "Foi muito difícil, o 
Fluminense entrou para tirar um jogador nosso, 
mas a gente conseguiu se controlar e o jogo foi 
se acalmando", ressaltou Marcelo Mattos. 

O jogador ainda felicitou o grupo pela dedi- 
cação e negou problemas em disputar a final 
no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Re- 
donda. "O grupo está de parabéns, indepen- 
dentemente do lugar onde a gente jogar, tem 
que fazer nossa parte, tem que ganhar". 

O confronto teve muitas jogadas polêmi- 
cas e o cartão vermelho foi cogitado mais de 

uma vez pelas duas torcidas, no entanto, ele 
permaneceu no bolso do árbitro. Depois da 
conquista, nem mesmo os jogadores do Bota- 
fogo quiseram saber das polêmicas. A única 
preocupação em campo após o apito final foi 
comemorar. 

"Agora não é hora de ficar vendo o que vai 
gerar polêmica. Agora é hora de comemorar 
com a torcida. Graças a Deus deu tudo certo 
e a equipe se comportou muito bem", destacou 
Dória. 

O lateral esquerdo Júlio César também re- 
forçou a dedicação do time. "Toda nossa equi- 
pe estava diferente, do começo ao fim merece- 
mos esse título e criamos inúmeras chances, 
principalmente no segundo tempo", afirmou. 

Ele deixou o campo sentido dores na coxa, 
mas explicou que o problema não surgiu du- 
rante o duelo. "Eu já tinha sentido no treino, 
mas como é decisão, todo mundo quer jogar", 
justificou. 

Dunga é exaltado após título no Inter e 

retribui "carinho" com elogios 

Dunga chegou ao Internacional no final do 
ano passado prometendo empenho, tratamen- 
to igual a todos os atletas e bastante cobrança. 
A fórmula rendeu a ele o primeiro título - Cam- 
peonato Gaúcho - à frente da equipe, conquis- 
tado nesse domingo (05), contra o Juventude, 
com antecedência. Após a partida, ele foi car- 
regado nos braços pelo elenco colorado e fez 
questão de retribuir o tratamento. 

"No ano passado, esses mesmos jogado- 
res foram muito criticados e agora estão dando 
a resposta. O grupo trabalhou muito para isso, 
foi muito tempo de concentração, dedicação, 
empenho", disse após a partida. 

A passagem de Dunga pela seleção bra- 
sileira, tanto como técnico quanto como joga- 
dor, ficou marcada pela postura séria e pela 
liderança exercida por ele. No Internacional, 
o empenho é o mesmo, mas ele revelou na 
entrevista uma faceta menos conhecida, mais 
descontraída. 

"No momento de trabalhar, nós trabalha- 
mos. Quando há espaço para brincar, a gente 
brinca. O mais gratificante é ter esse carinho 

Junga celebra união no grupo colorado 

e o respeito da comissão técnica. Nós traba- 
lhamos com uma união muito boa. (...) Temos 
que lembrar dos familiares dos jogadores, que 
ajudaram nessa empreitada. O mais importan- 
te agora é que comemorem, eles merecem", 
afirmou. 

Com a conquista do título, Dunga e os atle- 
tas do Internacional ganharam folga, e só vol- 
tam aos trabalhos na próxima quarta-feira. O 
próximo compromisso está marcado para o dia 
15, contra o Santa Cruz, no jogo de volta pela 
segunda fase da Copa do Brasil. 

Murícy exalta dedicação de Neyman 

"Às vezes, não veem o que ele faz" 

santls eymar comemorou com a torc 

A emoção do atacante Neymar, após o 
Santos eliminar o Mogi Mirim, nas cobranças 
de pênalti, depois de um empate no tempo 
normal, no último sábado (4), no Estádio Ro- 
mildão, chamou a atenção do técnico Muricy 
Ramalho. O treinador do Peixe aproveitou 
para valorizar o esforço da Joia para estar em 
campo na semifinal do Campeonato Paulista, 
após se tratar durante boa parte da semana 
de dores musculares na coxa esquerda. 

"Às vezes, as pessoas não veem o que o 
cara faz. Para atuar nesses jogos (Palmeiras 
e Sapão), ele fez tratamento a semana toda. 
Ele sabe que é importante para o time, e que 
essa contusão não foi qualquer coisa", disse 
Muricy, reconhecendo a dedicação do seu 
principal jogador. 

Após a classificação para a final do Pau- 
listâo ser confirmada, com o goleiro Rafael 
defendendo a cobrança do atacante Roni, 
do Sapão, Neymar se ajoelhou no gramado 
e agradeceu por mais uma decisão estadual 
em sua carreira - a quinta consecutiva, que 
pode representar o tetracampeonato paulista 
para o time da Vila Belmiro, caso supere o 
Corinthians na decisão. 

O comandante alvinegro enalteceu o 
comprometimento de Neymar com a equipe 
praiana. "Ele luta muito e é santista. Nasceu 
lá dentro (revelado nas categorias de base). 
E (no sábado) virou um torcedor. Vibrou com 
o time", concluiu. 

Brunoro pede paciência e blinda" 

Valdívia e elenco de críticas 

As constantes lesões de Valdívia nos últi- 
mos anos têm sido um dos empecilhos para 
o meia mostrar o futebol que o tornou ídolo do 
Palmeiras em 2008.0 diretor executivo do clu- 
be, José Carlos Brunoro, garantiu que a volta 
do jogador aos gramados não será apressada, 
a fim de evitar novos problemas físicos. 

"Não temos pressa com o Valdívia. quando 
ele voltar vai ser para valer. A gente vai pro- 
gramar para ele ter uma condição de trabalho 
perene. Como o Corinthians faz com o Pato 
e o São Paulo fez com o Ganso", disse o diri- 
gente nesse domingo (5), no programa Mesa 
Redonda, da TV Gazeta. 

No último dia 15, Valdívia foi diagnostica- 
do com uma lesão na coxa direita, que deve 
afastá-lo dos gramados por mais dez dias. Se 
o discurso da diretoria é de apoio ao meia, o 
mesmo acontece em relação ao resto da equi- 
pe, que também vem sofrendo com as lesões 
- atualmente são seis os atletas no departa- 
mento médico. 

"Sempre ficam com essa história de que o 
Palmeiras é um time fraco, mas ele está no 
mesmo lugar que os outros chegaram. Tive- 
mos contusões e não temos reposição à altu- 
ra pelo pouco tempo de trabalho para repor. 
Temos que ter paciência para que o Palmei- 
ras volte a ser um grande time. Dou razão ao 
torcedor para ficar cismado, mas estamos no 
mesmo lugar que os outros chegaram", afir- 
mou. 

Além das lesões, Brunoro não escondeu 

es nan para se recuperar das íesôes 

que o Palmeiras vem sofrendo com outros 
tipos de problema. O diretor voltou ao clube 
no começo do ano, em um momento de tur- 
bulência financeira e política, por conta do 
rebaixamento para a Série B do Campeonato 
Brasileiro. Assim, ele mais uma vez "blindou" 
os atletas das questões exteriores às quatro 
linhas. 

"Falamos para eles que todos os proble- 
mas seriam resolvidos pelo (presidente Paulo) 
Nobre, por mim e pelo Ornar (Feitosa, gerente 
de futebol). O que viesse de fora seria menti- 
ra. Sobre a situação financeira, conversamos 
abertamente com eles para falar quando atra- 
saria e quando pagaria. Ainda há direitos de 
imagem atrasados. Limitamos a entrada de 
pessoas externas ao CT. Tinha muita gente. 
Conversamos até com conselheiros para evitar 
a entrada deles. É para preservar os dirigentes 
também. No vestiário, não entra ninguém se a 
gente não autorizar", disse. 
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