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Ar na linha sucessória 

W . O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), assumirá a partir desta 
C k J! sexta-feira (25) a presidência do país interinamente. Quarto na linha suces- 
" sória. Renan assumirá o posto devido a viagens internacionais da presidente 
\f Diima Rousseff, do vice-presidente, Michel Temer, e do presidente da Câmara. 
V Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). A presidente Dilma Rousseff viajará na 
|lT noite desta quinta-feira (23) para a Etiópia, onde participará da comemoração 

do Jubileu de Ouro da União Africana, de acordo com o Itamaraty. Em seguida, 
\ também sairá do pais Michel Temer, que irá ao Equador para a posse do presi- 

dente reeleito Rafael Corrêa, segundo informou sua assessoria. Com Dilma e 
■í Temer no exterior, quem deveria assumir o posto mais importante da República 

seria o presidente da Câmara, mas Alves está desde o inicio da semana nos 
Estados Unidos, onde faz visita oficial ao parlamento norte-americano, entre outros compromissos. Quando Temer deixar o Brasil, na 
madrugada desta quinta-feira, Renan Calheiros assumirá a presidência. Ele deverá despachar no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 
de acordo com sua assessoria, e ficará no cargo até a volta do vice-presidente, prevista para o início da manhã deste sábado (25). Não 
deverá haver cerimônia simbólica de transferência de cargo entre Temer e Calheiros. Dilma deverá retornar a Brasília no domingo (26), 
de acordo com assessoria do Planalto. 

Caso Elisa Samudio Hulher no comando 

POPULAR 

Condenado pela morte de 
sua ex-amante Eliza Samú- 
dío e pelo seqüestro de seu 
filho Bruninho, o ex-goleiro 

bHBl Bruno Fernandes, que pegou 
22 anos e 3 meses de prisão, 
desmaiou e levou um tombo 
dentro de sua cela, na peni- 
tenciária Nelson Hungria, em 
Contagem, na região metro- 
politana de Belo Horizonte. No 

acidente, ele machucou a cabeça e precisou ser atendido por profissio- 
nais de saúde da unidade prisional. A hipótese de tentativa de suicídio 
não está descartada, já que no último domingo ele ingeriu remédios não 
receitados e passou mal. De acordo com nota oficial da Subsecretária 
de Administração Prisional (Suapi), por volta das 21 h do último domin- 
go. Bruno sentiu um mal estar e foi atendido na enfermaria da peni- 
tenciária, onde foi constatado que ele tomou os remédios Clonazepam 
e Diazepam. Apesar do ocorrido, a Suapi não confirma a hipótese de 
tentativa de suicídio e afirma que um procedimento foi instaurado para 
apurar como os medicamentos chegaram até o detento. O advogado 
de Bruno, Lúcio Adolfo, garantiu que qualquer possibilidade de o goleiro 
tentar se matar está descartada. Ele explicou ainda que o goleiro está 
tranqüilo e quer cumprir corretamente sua pena. 

ATAM Linhas Aéreas anunciou que Claudia 
Sender, vice-presidente da unidade de ne- 
gócios doméstica Brasil, irá assumir a pre- 
sidência da companhia aérea a partir des- 
ta quinta-feira (23). A executiva substituirá 
Marco Antonio Bologna, que permanecerá 
na empresa como presidente da holding 
TAM S.A, cargo que já ocupava. Bologna 
acumulava os dois cargos desde fevereiro 
de 2012. "As funções voltam a ser divididas 
para que a executiva se dedique integral- 
mente às operações aéreas de passageiros 
no território brasileiro, enquanto o presiden- 
te da TAM S.A. poderá se concentrar na 

consolidação da fusão com a LAN, nas relações institucionais da empresa 
e do Grupo LATAM Airlines no Brasil e na representação da gestão brasilei- 
ra no Grupo LATAM Airlines", informa a companhia em comunicado. A exe- 
cutiva tem 38 anos e está na companhia desde 15 de dezembro de 2011. 
Antes da TAM, Claudia Sender havia sido vice-presidente de Marketing da 
Whirlpool (fabricante das marcas Brastemp e Cônsul), empresa na qual 
atuou por sete anos. Engenheira química formada pela Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (USP), ela tem MBA pela Harvard Business 
School e desenvolveu boa parte de sua carreira no setor de bens de con- 
sumo, atuando em marketing e planejamento estratégico. 

Para evitar agressão 

Uma idosa de 70 anos de Casa Branca (SP) dorme há um mês no banheiro para evitar 
o contato com o filho viciado em crack. O homem de 30 anos chega em casa alterado e 
a mãe teme novas agressões. Ela tenta interná-lo, mas não consegue vaga. O Depar- 

-c MB i'jGHÍP9F tamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva da cidade afirmou que busca um 
vIIIíBTí? • "■ |Ugar para 0 tratamento do rapaz e que entrará em contato com a família ainda esta 

semana. 
Toda noite, por volta das 21 h, a aposentada Eva de Jesus Alves Marcelino se tranca no 
banheiro e permanece lá até as duas horas da madrugada, quando o filho retorna da 
rua. "Eu tranco a porta e tento dormir sentada em uma cadeira. Foi a solução que en- 

contrei para ele não ficar me pedindo dinheiro ou me obrigar a ir à rua para pedir", relatou. A idosa, que sofre com problemas de saúde, como 
hipertensão e diabetes, convive com esse problema do filho há anos. Ele começou a consumir drogas aos 14 anos. Primeiro experimentou 
maconha, depois passou a consumir cocaína e faz uso do crack. A mãe disse ainda que já sofreu agressões algumas vezes, como empurrões. 
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CASSADOS PREFEITO E PRESIDENTE DA 
CÂMARA 

Há 49 anos, em 
23 de maio de 
1964, o prefeito 

f IWf JH de Imperatriz 
João Menezes 

9.MÊKÊM Santana era 
cassado pela 
Câmara de 

Vereadores. Ele já havia retomado de Tocanti- 
nópolis (TO), onde se refugiara após a depo- 
sição do presidente do Brasil. Joáo Goulart, 
a quem apoiava. A votação empata por 4 a 4 
e o presidente da Câmara, Moacir Campos 
Milhomem, desempata a favor da cassação. 
João Menezes perde definitivamente o cargo, é 
preso e levado para Belém (PA). Seu substituto 
é o vice-prefeito Pedro Guarda, que toma posse 
em 25 de maio de 1964. Mesmo votando contra 
o prefeito, de quem era amigo, o presidente 
Moacir Milhomem será preso pela Polícia Militar 
e também terá o mandato cassado, em 5 de 
fevereiro de 1965. (Na foto, João Menezes [ao 
centro, de terno branco]). 

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA 
Na foto, Edmilson Sanches fala sobre "Impren- 
sa e Ética" para jornalistas e convidados, que 
participam do Projeto "A Imprensa em Tela", na 
segunda metade da década de 1990.0 Projeto 

i-v;. 

m 
consistia de exi- 
bição de filme do 
circuito comercial, 
com posterior 
discussão e 
reendereçamento 
das questões 
para a realidade 

imperatrizense e regional. Na foto vêem-se os 
jornalistas Raimundo Primeiro dos Santos Pires, 
Daniel Souza (hoje secretário municipal). Carlos 
Dantas. Durcila Costa (hoje em Campo Grande- i 
-MS). Arimatéia Júnior, Élson Araújo e Clélio Sil- 
veira (hoje em Santa Inês-MA), os professores 
Vito Milesi (falecido) e Joberto Guimarães (hoje 
empresário em Carolina-MA) e o desportista 
Jackson Silveira, entre outras pessoas. O local 
era o auditório da antiga sede da Associação 
Comercial e Industrial de Imperatriz, na avenida 
Getúlio Vargas. 

PREFEITURA x JUSTIÇA 
Há 80 anos, em 23 de maio de 1933, um tele- 
grama enviado ao Interventor federal, em São 
Luís, pelo prefeito Fortunato Bandeira, denuncia 
o juiz Domingos Tertuliano da Silva, acusado de 
planejar um assalto à prefeitura. 

GINÁSIO BERNARDO SAYÃO 
Há 52 anos, em 23 de maio de 1961, era fun- 
dado o Ginásio Bernardo Sayâo, mantido pela 

Edmilson Sanches 

Campanha Nacional de Educandários Gratuitos 
(CNEG), depois redenominada Campanha Na- 
cional de Escolas da Comunidade (CNEC). 

AEROPORTO 
Há 42 anos, em 23 de maio de 1971, tem inicio 
o desmatamenío da área que servirá de pista 
de pouso do novo aeroporto de Imperatriz. A 
pista terá 1.800 metros de comprimento por 60 
metros de largura. 

INCRA 
Há 41 anos, em 22 de maio de 1972, é instalado 
o escritório do INCRA (Instituto Nacional de Co- 
lonização e Reforma Agrária), órgão do Minis- 
tério da Reforma Agrária. Sua jurisdição cobre 
11 municípios: Imperatriz, Açailândia, Amarante 
do Maranhão, Balsas, Carotina, Estreito, João 
Lisboa, Montes Altos, Porto Franco, Riachão e 
Sítio Novo do Maranhão. 

LIVRO 
Há 27 anos, em 22 de maio de 1986, o escritor 
imperatrizense Tasso Assunção lança Be- 
lém (PA) seu livro "Desconexos", sua primeira 
obra poética. 

SERÁ? 
"Os cinzeiros e os ricos; quanto mais cheios, 
mais sujos". 
(Provérbio japonês) 

: :: 
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- SEM SESSÃO 
Nesta quinta-feira (23) não houve 
sessão na Câmara dos Vereado- 
res. A tribuna e o plenário foram 
ocupados por representes da CPI 
da mulher, que debateram durante 
à tarde os dados sobre a violência 
contra a mulher no estado e pla- 
nos para acabar com a violência. 
A CPI era aberta para a participa- 
ção da população e de represen- 
tantes de movimentos da mulher e 
da sociedade civil organizada. 

- CPI DA MULHER 
Além do encontro na Câmara de 
Vereadores, na programação da 
CPI da Mulher estão previstas vi- 
sitas à Delegacia da Mulher,, ao 
IML e à Casa Abrigo. A Comis- 
são Parlamentar de Inquérito da 
Assembléia Legislativa é formada 
por cinco deputadas: Valéria Ma- 
cedo, Cleide Coutinho, Eliziane 
Gama, Gardênia Castelo e Fran- 
cisca Primo, que investigam cri- 
mes de violência contra a mulher 
no estado do Maranhão. 

- ORÇAMENTO 

Mesmo com orçamento de pouco 
pais de R$ 800 mil por ano, a se- 
cretária municipal da Mulher, Con- 
ceição Formiga, disse que a rede 
municipal desenvolve um trabalho 
de qualidade, que conta com a o 
apoio da Prefeitura e com a dedi- 
cação de seus funcionários. Mas 
reconheceu que ainda falta muito 
para que o trabalho tenha o alcan- 
ce que precisa. 

- DADOS DE IMPERATRIZ 
Infelizmente, nossa cidade conta 
com números alarmantes no que- 
sito violência contra a mulher. Os 
dados de 2011 apontam 235 casos 
de lesão corporal contra as mu- 
lheres, sendo que apenas pouco 
mais de 180 inquéritos foram con- 
cluídos, ou seja: ainda existe uma 
grande falha no sistema, que im- 
pede que todos os casos sejam 
solucionados, e precisamos iden- 
tificar tais falhas para que elas 
sejam corrigidas. Este ano, vimos 
mulheres sendo aniquiladas, mui- 
tas vezes, por familiares próximos. 
Quem não se lembra do caso da 
mulher que teve o corpo tomado 
pelo fogo e que teria sido ateado 
pelo próprio marido? Ou um caso 
mais recente, o da feirante Maria 
Madalena, que sofreu abuso sexu- 
al e logo em seguida foi assassi- 
nada pelo seu sobrinho? Alguém 
lembra?! Ou essas vítimas se tor- 
naram reféns do nosso esqueci- 
mento? A sociedade acaba sendo 
o maior medidor da impunidade, 
pois quando nos calamos diante 
dos fatos e não questionamos ou 
exigimos justiça, acabamos nos 
omitindo diante dessas barbáries. 
Devemos pressionar sempre e 
exigir que nenhum crime fique im- 
pune! A impunidade é o que faz 
aumentar o índice de violência 
contra a mulher. 
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►CHEQUE SUSTADO 

Polícia aponta causa da morte de Gilmar 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Civil já tem a identificação do 
acusado de ter assassinado na manhã 
de ontem (23) o funcionário da Parana- 

sa. O crime ocorreu às 7h, na rua Pernambu- 
co, N0 1.500, bairro Santa Rita. Gilmar Luna 
Vieira, natural de Ipatinga (MG), trabalhava 
na fábrica da Suzano. Para a Polícia Civil, o 
autor dos três tiros foi Antônio Marcos da Sil- 
va Alves, proprietário da oficina Dois Irmãos, 
localizada na rua Alagoas. 

Segundo o delegado regional Assis Ra- 
mos, a motivação do crime teria sido uma dí- 
vida de R$ 2 mil que Gilmar teria pago com 
um cheque e depois sustado-o por não ter 
gostado do serviço realizado no seu Astra. 
Segundo depoimentos de familiares da víti- 
ma, o acusado teria chegado na residência 
e um filho de Gilmar foi quem abriu o portão. 
Os dois ficaram conversando na garagem da 
casa, onde tiveram uma discussão. Antônio 
Marcos teria inclusive levantado o capuz do 
veiculo, mostrando o serviço realizado. 

A mulher da vítima, que estava dentro da 
residência, ouviu os dois tiros e foi à sala, 

momento em que viu o esposo agonizando 
no chão. Duas câmeras que ficam próximas 
à residência filmaram o acusado saindo de 
dentro da casa após os disparos e entrando 
no seu veiculo Corola preto, saindo em alta 
velocidade. Amigos que trabalham na Para- 
nasa informaram que, no dia anterior, Gilmar 
Luna teria contado sobre o serviço em seu 
carro e teria sustado o cheque porque não 
tinha gostado do serviço. 

A residência onde aconteceu o crime é a 
mesma casa em que, há dois anos, foi as- 
sassinada, Gracinha, a proprietária da resi- 
dência, tendo o corpo jogado dentro da pisci- 
na. O marido de Gracinha também foi morto 
meses depois, em outra residência do casal. 
A Policia Militar e Polícia Civil fizeram várias 
rondas na tentativa de localizar o principal 
suspeito do crime. Investigadores estiveram 
na casa de Antônio Marcos e receberam in- 
formações que ele teria saído de casa às 6h 
da manhã. O crime está sendo investigado 
pelo delegado Brasil, do 2o Distrito Policial. 

O Delegado Regional Assis Ramos acre- 
dita que nos próximos dias, após passar o 
período do flagrante, Antônio Marcos da Sil- 

' Hi 
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A residência onde o crime aconteceu foi Isolada pela Policia. Antônio Marcos é o principal suspeito do crime 

va Alves, conhecido por "Irmão", deve com- pultado em sua cidade natal. Este foi o se- 
parecer com seu advogado. Segundo amigos gundo funcionário da Paranasa assassinado 
de trabalho, o corpo de Gimar Luna será se- em menos de uma semana em Imperatriz. 

Acusado no seqüestro de Pedro 

Paulo tem prisão revogada 

PM prende outro dono de bar 

acusado de vender drogas 

sai 
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Wertant 6 acusado de alugar o carro usado no seqüestro 

Wertant Vieira é acusado de envolvimento 
no seqüestro do menino Pedro Paulo. Preso 
há 11 meses, o suspeito teve o mandado de 
prisão revogada nesta quarta-feira (22). Ele já 
está solto e na quinta-feira (23) participou de 
uma sessão com o juiz Wellington Carvalho 
para ouvir os termos de soltura. 

Em uma emissora de televisão, o advoga- 
do do réu, Rubens de Almeida, considerou que 
tudo não passou de um equívoco. "Wertant 
alugou o carro para quadrilha sem saber do 

que se tratava", afirma. "Os outros acusados 
confirmaram, em depoimento, a não participa- 
ção do meu cliente", completa. 

Por conta do princípio de inocência, pelos 
depoimentos dos outros acusados e por ser 
réu primário, Wertant foi liberado. O garoto Pe- 
dro Paulo, de cinco anos, foi levado de casa 
no dia 27 de junho do ano passado. Duas se- 
manas depois, os seqüestradores o liberaram 
na cidade de Palmeirante, no Tocantins. (Do- 
minuto) 

WÊÊÊÊÊ 
MP recomenda melhorias no 

■ ■ 

A 5a Promotoria Criminal da Comarca de 
Imperatriz emitiu Recomendação à Secretá- 
ria de Estado da Justiça e da Administração 
Penitenciária (Sejap) para tentar assegurar 
o cumprimento da Lei de Execução Penal. A 
medida foi motivada pela conta da falta de 
agentes carcerários e de monitores na 10a 

Delegacia Regional de Imperatriz, estrutu- 
ra e segurança deficientes da carceragem, 
constantes fugas e violações aos direitos 
mínimos e garantias fundamentais dos cus- 
todiados e presos de justiça. 

O promotor de Justiça Domingos Edu- 
ardo da Silva recomenda, no documento, 1 
unificação do cardápio das refeições tercei- 
rizadas fornecidas para servidores e custo- 
diados do sistema penal; transferência, no 
prazo de 30 dias, para qualquer das unida- 
des prisionais de ressocialização da comar- 
ca, sob gestão da Sejap, dos detentos com 
prisão preventiva ou qualquer tipo de prisão, 
inclusive alimentícia. 

A substituição urgente dos colchões que 
estão em péssimas condições de uso das 
três unidades prisionais e o fornecimento aos 

presos que ainda não os possuem também 
foram requeridos pelos Ministério Público do 
Maranhão. Outro ponto é a compra regular 
e periódica de medicamentos da atenção 
básica para assistência médica dentro dos 
presídios para as unidades de Davinópolis e 
Imperatriz. 

O MP quer. ainda, a criação e funciona- 
mento de equipe de caráter multidisciplinar, 
ou implantação de unidades básicas de saú- 
de, no âmbito dos estabelecimentos peniten- 
ciários com mais de 100 pessoas, composta, 
minimamente, por seis profissionais: médico, 
enfermeiro, psicólogo, assistente social, ci- 
rurgião dentista e técnico de enfermagem. 

Na Recomendação consta ainda a aqui- 
sição, construção ou locação de imóvel para 
funcionamento de unidade penal destinada 
a condenados em regime semiaberto, be- 
neficiados com trabalho externo. Segundo o 
texto recomendatório, a Casa de Ressociali- 
zação de Imperatriz (CRI) deve ser destina- 
da para sua finalidade precípua na execução 
penal, que é o cumprimento da pena em re- 
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Além da droga, foram apreendidos vários celulares 

Antônio Pinheiro 

Policiais da Força Tática fizeram a prisão 
de Ramisson Fagner Santos, 30 anos, acu- 
sado de vender drogas para menores. Os 
policiais chegaram ao bar de propriedade de 
Ramisson, localizado na Vila Airton Senna, 
onde encontraram nove menores, sendo três 
mulheres e seis homens. Com os menores fo- 
ram encontrados: maconha, pedras de crack, 
um relógio e jóias. 

Conduzidos até a Delegacia Regional, en- 
tre os nove menores estavam dois que foram 
apreendidos na terça-feira. Além de estarem 
portando drogas, os menores estavam consu- 
mindo bebidas alcoólicas. As três menores são 

moradoras do bairro Novo Horizonte, enquan- 
to os menores residem no Parque Airton Sena. 

Além da droga, foram encontrados vários 
celulares. As dez pessoas (os menores e o 
dono do bar) foram conduzidas depois para 
Delegacia de Entorpecentes. Ramisson Fag- 
ner Santos foi o segundo dono de bar a ser 
preso acusado de vender droga. A policia 
acredita que existem pela cidade vários bares 
onde os proprietários estejam realizando esta 
prática. A Policia Militar deve intensificar as fis- 
calizações nestes locais para tentar diminuir a 
venda de droga, principalmente na área peri- 
férica, foi o que garantiu o Comandante do 3° 
BPM, Cel. Edeilson Carvalho. 

Operação Madruga prende cinco pessoas 

suspeitas de tráfico de drogas e assaltos 

O Serviço de Inteligência da Policia Mili- 
tar em mais uma ação da Operação Madruga 
efetuou, na madrugada desta quinta-feira (23), 
mais cinco prisões, no bairro Itaqui-Bacanga. 
Os detidos são suspeitos de envolvimentos 
com assaltos a postos de combustíveis, resi- 
dências e ainda em homicídios na Região Me- 
tropolitana. 

Foram presos Guilherme Azevedo Ribeiro, 
33 anos; Maxuel da Silva Azevedo, 26; Valde- 
nes Ribeiro Azevedo, 45; Ademir Sousa San- 
tos, de 21, que, segundo a policia, já cumpriu 
pena pelo crime de homicídio, praticado na 
Vila Embratel e Sidney Pinheiro Martins, indi- 
ciado em um inquérito policial por participação 

no assalto a um residência no Parque dos No- 
bres, em que um policial federal foi baleado. 

A Operação teve início, na segunda-feira 
(20), quando os militares identificaram e pren- 
deram os envolvidos no latrocínio do taxista 
Filomeno Almeida dos Anjos, conhecido como 
"carioca", 77 anos, fato ocorrido na noite do dia 
20, no Parque Pindorama. 

Os suspeitos foram encaminhados para o 
5° DP (Anjo da Guarda) e foram autuados pelo 
delegado Walter Wanderley, pelo crime de trá- 
fico de drogas e associação para o tráfico. O 
bando foi encaminhado para Penitenciária de 
Pedrinhas, onde permanecerá à disposição da 
Justiça. 



►VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

CPI cobra medidas do poder legislativo 

A comissão de Inquérito esteve presente na Câmara Municipal, por volta das 16h 

Welbert Queiroz 

Em Imperatriz, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), formada por 5 depu- 
tadas (Valéria Macedo, Cleide Coutinho, 

Eliziane Gama, Gardênia Castelo e Francisca 
Primo ) da Rede de Combate de Violência à 
Mulher, esteve na tarde desta quinta-feira (23), 
na Câmara Municipal de Imperatriz, com a fina- 
lidade de ouvir os setores de serviço em defesa 
da mulher para cobrar do poder legislativo me- 
didas de combate. 

O objetivo da CPI é verificar o funciona- 
mento da Rede de Combate de Violência à 
Mulher. O próximo passo da comissão é cobrar 
do poder legislativo medidas para que os pro- 
blemas percebidos sejam solucionados. 

A delegada da Mulher, Kelly Kioca, solici- 
tou ainda a criação de uma DPCA (Delegacia 
de Proteção à Criança e ao Adolescente) para 
que essa atividade seja desmembrada da De- 
legacia Regional da Mulher, que é responsável 
por atender estes casos. "Estamos aqui para 
entender a realidade da cidade e traçar metas 
para que possamos combater a violência con- 
tra a mulher, aqui na região. Essa é uma região 
preocupante, que aponta um número acima 
de mil casos desse tipo de violência registrado 
pela delegacia, e somente uma ação forte vai 
combater esses crimes que acontecem com 

muita freqüência na sociedade. A idéia é exigir 
uma ação mais forte por parte do Estado", afir- 
mou a deputada estadual Eliziane Gama, que 
faz parte da comissão. 

Os dados de 2011 apontam 235 casos de 
lesão corporal contra as mulheres, sendo que 
apenas pouco mais de 180 inquéritos foram 
concluídos. No caso de lesão corporal, a lei é 
clara: não existe possibilidade de conciliação 
na delegacia. "É necessário que a comissão 
não visite apenas os setores de serviço, mas 
também se debruce em cima de políticas públi- 
cas e ouça as mulheres que sofrem violência. 
Nós, do movimento social feminista, queremos 
que vocês tenham compromisso com as mu- 
lheres vítimas de violência", disse Conceição 
Amorim, representante do movimento femi- 
nista, questionando a metodologia de investi- 
gação e solicitando a criação de um banco de 
dados. 

Dia 17 de maio fez um ano de atuação da 
Defensoria Pública em Defesa da Mulher, que 
divulgou os números: 223 atendimentos efe- 
tivos de vítimas de violência doméstica com 
termo de declaração assinado pela vítima, 93 
medidas protetivas de urgência e 15 pedidos 
de prisão preventiva para agressores que es- 
tavam descumprindo as medidas de proteção. 
"A importância da CPI é para que haja um re- 
conhecimento sobre essa pandemia, como 

foi diagnosticado pela ONU, que é a violência 
contra a mulher. O município de Imperatriz é 
um município que está bem estruturado com: 
delegacia, promotoria, defensoria da mulher, 
além dos centros de referência com equipes 
multidisciplinares. Infelizmente, não temos ain- 
da o Centro de Ressocializaçâo do Agressor e, 
nessa CPI de hoje, iremos reivindicar a implan- 
tação deste órgão aqui no município", expôs 

Nívea Viegas, defensora pública. 
"A falta de estrutura acontece em todo o 

estado. A rede está bem equipada, mas a es- 
trutura física ainda é um dos grandes gargalos 
nesse trabalho. Nós vamos fazer um relatório 
final e encaminhar para a governadora, para 
que as políticas sejam implantadas", concluiu 
Francisca Prima, deputada estadual e presi- 
dente da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Inscrições do JEIs a 

encerram hoje 

Carla Dutra 

Nesta sexta-feira (24), encerram-se as ins- 
crições para a 32° edição dos Jogos Escolares 
de Imperatriz (JEIs-2013). O evento esporti- 
vo, que evolve atletas de escolas municipais, 
particulares e Instituto Federal do Maranhão 
(IFMA) de Imperatriz, será realizado entre os 
dias 8 a 22 de junho, com as categorias: pré- 
-mirim, mirim, infantil e infanto. 

De acordo com Dinalva Benigno Santos, 
secretária geral do JEfs, não há informação 
de uma possível prorrogação para inscrições, 
e ainda não há dados concretos sobre a quan- 
tidade de escolas inscritas na competição. 
"Estamos quase encerrando as inscrições e 
teremos dados sobre os inscritos somente de- 
pois de encerrar", afirma Dinalva. 

A última quarta-feira (22) foi o prazo final 
para os atletas de a rede municipal fazerem 
os exames médicos. De acordo com Dinalva, 
cerca de mais 800 alunos fizeram a avaliação 
médica. Esses alunos só podem se inscrever 
na competição mediante a assinatura do médi- 
co, atestando a boa condição física. "O índice 
de alunos que saem dos jogos é muito grande, 
pois o médico detecta uma anormalidade na 
saúde de alguns e veta a participação em ativi- 
dades físicas", explica. 

Segundo Dinalva Benigno, a greve dos 
professores da rede municipal e estadual atra- 
palhou muito a efetivação das inscrições. Ou- 
tro ponto citado por ela é que, independente 

da greve, nem todas as escolas participam 
dos jogos escolares. Mesmo que diminua a 
quantidade de participantes, segundo Dinalva, 
a competição vai ocorrer, pois já existe um cro- 
nograma do evento. A data da solenidade de 
abertura está marcada para o dia 7 de junho, 
no Estádio Frei Epifânio D'Abadia. 

"Se o município colocava 5 mil alunos, 
agora vai colocar uma faixa de 3 mil alunos", 
afirma. Outra questão está relacionada aos 
participantes da rede estadual, pois estão dei- 
xando de passar primeiro pelos exames médi- 
cos. "Os professores estão correndo contra o 
tempo para regularizarem a situação, porque 
as inscrições já estão feitas, mas, se não che- 
garem a tempo, a gente retira essas equipes 
da competição", informa. 

Competição - De 8 a 15 de junho, será 
realizada a competição infantil e infanto, que 
garante vaga para o campeão e vice das mo- 
dalidades do JEfs disputarem a etapa final em 
São Luís, nos Jogos Escolares Maranhenses 
(JEM's). O terceiro lugar ganha uma chance 
para disputar a regional do JEM's, que será 
realizada de 21 a 28 de julho. De 16 a 22 de 
junho, serão realizadas as disputas nas cate- 
gorias mirim e pré-mirim. 

Próxima etapa - Depois do encerramento 
das inscrições, no próximo dia 28, na escola 
Dorgival Pinheiro de Sousa, a partir das 14 
horas, será realizado um Congresso, onde de- 
finirão as chaves da competição, os competi- 
dores e seus respectivos adversários. 

Deputado presta homenagem è organização 

do 11° Salão do Livro de Imperatriz 

Em reconhecimento ao grande sucesso da 
11a edição do Salão do Livro de Imperatriz (Sa- 
limp), o deputado Léo Cunha (PSC) solicitou, 
através de um requerimento, na última quarta- 
-feira (22), que a Assembléia Legislativa do 
Maranhão envie uma mensagem de congratu- 
lações e aplausos à Academia Imperatrizense 
de Letras, responsável pela organização do 
evento. 

O parlamentar prestigiou a feira e parabe- 
nizou pessoalmente os organizadores, pela 
grandeza do evento. "A organização do Salimp 
está de parabéns e tenho certeza que, a cada 
ano, esse evento só tem a crescer e contribuir 
com a cultura do nosso estado", disse. 

O Salimp é uma feira anual que acontece 
desde o ano de 2003 e é considerado atual- 
mente o maior evento literário do estado. Este 
ano, a feira aconteceu no período de 10 e 19 
desse mês, reunindo um total de 70 exposito- 
res de diversos lugares do Brasil, no Centro de 
Convenções da cidade. 

Segundo a organização, o grande objetivo 
é promover o incentivo à leitura, mas também 
ser um espaço aberto para os escritores e pa- 
lestrantes de Imperatriz e região. Ao todo, são 
expostos 35 mil títulos, sendo cerca de 350 
editoras representadas através de seus livrei- 
ros e distribuidoras. 

Estima-se que neste ano, pelo menos 115 
mil pessoas tenham prestigiado o evento. No 
ano passado, o púbico foi de cerca de 110 mil 
visitantes. Um número que faz do evento, o 
segundo que mais atrai pessoas para a cida- 
de, perdendo apenas para a tradicional feira 
de agropecuária, Expoimp. 

"É um grande evento que atrai para Impe- 
ratriz pessoas de várias cidades, inclusive de 
outros estados. Por isso, essa iniciativa, que 
além de proporcionar esse contato tão próxi- 
mo com o mundo da leitura, e também de ser- 
vir de incentivo ao turismo, merece todas as 
nossas homenagens", destacou Léo Cunha. 

Professores participam de 

curso de educacão inclusiva 

O objetivo dos cursos 6 fomentar a Inclusão social nas escolas 

Welbert Queiroz 

Durante todo o dia desta quinta-feira (23), 
mais de 250 professores participaram de cursos 
de educação inclusiva. O oferecimento dos cur- 
sos é de iniciativa do Setor de Inclusão e Aten- 
ção à Diversidade (SIADI), de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). 

José João da Silva, Coordenador do SIADI, 
comentou sobre a necessidade dessa realiza- 
ção. "Na verdade, há uma necessidade, pois o 
Ministério da Educação (MEC) cobra a educação 
da inclusão no município. Então, nós temos hoje 
o grande eixo, que é o dos direitos humanos, e 
este divide-se em: a educação inclusiva (pessoa 
com deficiência), gênero (sexualidade), do meio 
ambiente e também as etnias. Esses cursos são 
uma necessidade para o atendimento ao público, 
que necessita hoje de um apoio mais conciso". 

Os professores foram divididos entre os cur- 
sos de: Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), Libras e Braile, além de um curso especí- 
fico para os professores que já atuam nas Salas 
de Recursos Multifuncionais (SRM). "Os cursos 
contam com mais de 250 pessoas participando. 
Para a realização deles foram feitas inscrições, 
e, para alguns cursos em específicos, devido ao 
excesso de inscrições, foram feitas seleções, 
como por exemplo, o curso de atendimento e 
educação especializado. Os cursos contam com 
quatro tutores, sendo que dois destes possuem 
experiência, enquanto tutores da Universidade 
Federal do Ceará (UFC)", afirmou o coordenador. 

SIADI 
Alguns dos cursos do SIADI são pontuais, 

pois atendem uma necessidade específica do 
município. Já os cursos de libras e braile funcio- 
nam durante todo o ano. "Hoje, somos, na ver- 
dade, um departamento da Secretaria de Edu- 
cação Municipal. Vale salientar, que o secretário 
de Educação tem apoiado incondicionalmente o 
nosso trabalho, sempre presente e participan- 
do", confirmou José João da Silva. 

O SIADI é uma parte da Secretaria de Edu- 
cação que atua diretamente nas escolas. Atual- 
mente, é responsável por aproximadamente 150 
escolas, onde são feitas vistas, observações, 
palestras, levantamentos e encaminhamentos. 
"Realizamos palestras quando somos solicita- 
dos pelas instituições. Temos técnicos em cada 
área em específico. Caso a solicitação ultra- 
passar os serviços que o SIADI fornece, nosso 
departamento faz o encaminhamento da situa- 
ção para os órgãos competentes e específicos", 
acrescentou o coordenador. 

Espaço destinado à realização do Atendi- 
mento Educacional Especializado (AEE), as 
Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) têm 
como público alvo alunos com deficiência, trans- 
tornos globais de desenvolvimento, altas habi- 
lidades e superdotaçâo. O Atendimento Edu- 
cacional Especializado (AEE) se dá de forma 
complementar e/ou suplementar, funcionando 
como suporte para que o aluno consiga se apro- 
priar dos conteúdos próprios do ano (série) no 
qual está matriculado. 

CEMAR e CELPA prorrogam inscrições 

para o Programa Trainee 2013 

Graduados de todo o Brasil, entre junho/2011 
e junho/2013 nas áreas de Engenharia de Controle 
e Automação, Engenharia da Computação, Enge- 
nharia Elétrica, Administração de Empresas, Ciên- 
cias da Computação, Ciências Contábeis, Econo- 
mia e Marketing, podem se escrever até 28 de maio 
no Programa Trainee 2013 da CEMAR E CELPA. 

O programa visa captar e desenvolver jovens 
talentos de qualquer lugar do Brasil com potencial 
para exercer atividades desafiadoras e disponibili- 
dade para residir em cidades do Maranhão e Pará. 
É desejável ainda que o candidato apresente ex- 
celente desempenho escolar, domínio em inglês e 
informática. 
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Inaugura hoje o novo cinema de Imperatriz 

v 

Unidade da Clnesystem em Sáo Lu/s 

Hyana Reis 

Os amantes da 7" arte de Imperatriz já 
podem comemorar a instalação de 
mais um cinema na cidade. A Rede 

Cinesystem inaugura hoje (24). no shopping 
Imperial, a sua mais nova unidade, que conta 
com cinco salas de exibição, sendo duas delas 
em 3D. 

No inicio da tarde desta sexta-feira (24), 
mais precisamente às 13h40, o Cinesytem 
abre as portas para todo o público com a exi- 
bição do filme "Velozes e Furiosos 6". O novo 
cinema terá capacidade para 1.044 especta- 
dores, com assentos especiais para as crian- 

"Os monitores são touch screen e nas 
etapas da compra do ingresso o cliente esco- 
lhe o filme, o horário da sessão, o número de 
ingressos e as poltronas de sua preferência. 
Além disso, se preferir, também já pode ad- 
quirir os combos disponíveis. A operação pode 
ser paga com cartão de débito ou crédito", ex- 
plica a gerente de marketing. 

O intuito é fornecer um processo mais 
simples e rápido, segundo a gerente de ma- 
rketing: "No caso de dúvidas, há sempre um 
funcionário do cinema para auxiliar". Existem 
também as caixas para os clientes que opta- 
rem por não usar o sistema de autosserviço 
ou desejam pagar a entrada em dinheiro, por 
exemplo. 

Cinesystem- Esta é a segunda cidade do 
Maranhão em que o empreendimento se ins- 
tala, já que possui uma unidade na capital São 
Luís. "O Maranhão tem sido um parceiro es- 

tratégico para a Rede Cinesystem Cinemas. 
Com a nova unidade em Imperatriz, os clien- 
tes da cidade poderão constatar porque nos- 
so fator de diferenciação é a inovação. Além 
de conforto e tecnologia, os clientes poderão 
usufruir do inovador sistema de autosserviço, 
desenvolvido para que ele tenha mais autono- 
mia dentro do cinema", destaca a gerente de 
marketing. 

Em todo o país, a rede de cinemas já pos- 
sui 90 salas em operação, distribuídas em sete 
estados brasileiros, do Maranhão ao Rio Gran- 
de do Sul, passando pelo Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catari- 
na. Até o final deste ano, a empresa pretende 
alcançar outras cidades: Maceió e Arapiraca 
(AL). Precursora da digitalização no Brasil, o 
Cinesystem foi a primeira Rede a operar com- 
plexos 100% digitais. Além disso, trouxe para 
o país o inédito conceito de autosserviço. 

ças, os quais possuem elevação que podem 
ser posicionados sobre as poltronas. 

Todas as salas são em formato stadium, 
100% digital, com sistema de som da Dolby 
Digital. "O sistema digital garante a qualidade 
e variedade na exibição. Quem está assistindo 
não verá na tela mancha ou pontos escuros, 
por exemplo", garante o gerente de marketing 
da Rede Cinesystem, Sâmara Kurihara. 

A direção ainda informa que o atendimento 
será de autosserviço, ou seja, o cliente com- 
pra os ingressos em estações de vendas com 
monitores touch screen e também se serve 
sozinho dos produtos oferecidos na sua bom- 
boniere. 

Programação CINESYSTEM Imperial Shopping 
Sexta, sábado e domingo (24 a 26 de maio) i 

VALORES E PROMOÇÕES 
:: Sextas/sàbados/domingos e feriados: " .• 

Sessões 2D - R$ 15,00 inteira | R$ 7.50 meia 
Sessões 3D R$ 18.00 inteira I R$ 9,00 meia 

HOMEM DE FERRO 3 - 3D 
DUBLADO 17h10 e 21h50 
LEGENDADO-21h50 
A MORTE DO DEMONIO 2D 
DUBLADO-15h 
LEGENDADO-19h50 
VELOZES E FURIOSOS 6 2D 
DUBLADO - 13h40 / 16h20 / 19h00 / 21h40 
LEGENDADO: 14h / 16h20 / 22h 
GIOVANNIIMPROTTA-NACIONAL 
Sessões: 14h20 / 16h40 / 19h30 / 21h50 
REINO ESCONDIDO - DUBLADO 
Sessões; 14h30 / 16h45 / 19h10 

Terça (promocional) 
2D: R$ 7.00 
3D: R$ 10.00 

■ Preço único / 

wmajmbuv&wvà 

Demais dias (segundas/ quartas/ quintas) 
Sessões 2D R$ 12,00 inteira | R$ 6,50 meia 
Sessões 3D R$ 15,00 inteira | R$ 7,50 meia 
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Recanto Universitário será inaugurado dia 30 

O prefeito Sebastião Madeira anun- 
ciou na última quarta-feira (22) a entrega 
das unidades habitacionais do Recanto 
Universitário. Durante café da manhã com 
vereadores no gabinete da presidência da 
Câmara Municipal, o gestor afirmou que a 
inauguração do Recanto acontecerá apro- 
ximadamente em 30 de junho. 

"A Prefeitura está recuperando essas 
unidades habitacionais que serão entre- 
gues à comunidade no dia 30 de junho, no 
Recanto Universitário", disse ele, ao enu- 
merar que existem 100 casas populares 
que foram revitalizadas pela equipe da Se- 
cretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra). 

Madeira detalhou ainda que a pintu- 
ra das casas será padronizada nas cores 
azul, verde, amarelo e vermelha. Segundo 
ele, o Recanto é um dos maiores conjun- 
tos habitacionais da cidade que disporá 
de completa infraestrutura; ruas pavimen- 
tadas, meios-fios, iluminação pública, cre- 
che-escola, centro comunitário, delegacia 

de polícia e quadra poliesportiva. 
O vereador Eudes, que se destacou na 

política imperatrizense como líder comuni- 
tário da região da Vila Fiquene, comemorou 
a iniciativa do prefeito Madeira, que autori- 
zou a revitalização dos imóveis, dotando- 
-os de infraestrutura. inclusive de sistema 
de abastecimento de água e de rede elétri- 
ca no conjunto Recanto Universitário. 

"Essa obra transformará a qualidade de 
vida de centenas de famílias que aguardam 
ansiosamente para receber o imóvel, pois 
a aquisição da casa própria é o sonho da 
maioria da comunidade de Imperatriz", dis- 
se. 

Também enalteceu a iniciativa do pre- 
feito Madeira o vereador Enoc Serafim. Ele 
considera importante o trabalho de recupe- 
ração das casas populares que está sen- 
do feito pelo município. "Nós temos acom- 
panhado os esforços da gestão municipal 
para entregar esses imóveis à comunida- 
de", concluiu. (Da ASCOM) 
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Prefeito Madeira entregará casas do Recanto Universitário até o final do mês da Junho 
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Dinalva: a profissional do esporte 

"Acredito que o preconceito existe e vai existir sempre na cabeça de pessoas que não sabem lidar com o sucesso". 

Carla Dutra 

Não é muito comum ver mulheres envolvidas com esporte. 
As vezes, a sociedade acaba elaborando a idéia de que es- 
porte é coisa para "macho". A história relatada nesta coluna 
é de uma mulher que sempre gostou de esporte e não foi o 
preconceito sofrido que a deixou longe do que gosta. Dinalva 
Benigno Santos, de 50 anos, é a escolhida para o "Aqui em 
Imperatriz" de hoje. Ela é natural de Sitio Novo do Maranhão e 
reside em Imperatriz. Atualmente, ajuda a promover os Jogos 
escolares de Imperatriz (JEI's) como secretária geral e ainda 
coordena a modalidade de Futsal na competição. 

Uma paixão que começou desde os 10 anos de idade, 
Dinalva Benigno teve seu primeiro contato com o esporte na 
escola, onde jogava Handebol e fazia atletismo. Um amor que 
dura até hoje. Dinalva já jogou futebol profissional, quando 
passou 12 anos em Goiânia. Nessa modalidade, a atleta foi 
vice- campeã brasileira e mais de cinco vezes campeã goiana. 

Depois do tempo que passou em Goiânia, onde o amor 
ao esporte foi crescendo, Dinalva voltou para Imperatriz. Foi 
quando ela começou também a desenvolver e aprender as 
habilidades do futsal. "Quando voltei para Imperatriz, eu 
comecei a trabalhar na área de futsal, pois não praticava 
futsal", revela. Vendo esse apreço pelo esporte, Dinalva en- 

trou no curso de Educação Física e, agora, além do amor por 
essa área, ela também é conhecedora da teoria e das práticas 
no esporte. 

Dinalva. no decorrer de sua vida, também foi árbitra de 
futsal durante 10 anos. Também apitou competições de be- 
ach soccer e futebol society: "Depois que comecei a fazer 
faculdade, aposentei o apito, passei a trabalhar na práti- 
ca só com organização esportiva, trabalhando nos jogos 
escolares e coordenando a modalidade de futsal", conta 
Dinalva. Ela revela que, na época em que era árbitra. só tinha 
ela e outra profissional apitando jogos, porém, ela deixou de 
apitar e a outra se ausentou de Imperatriz. 

No periodo em que apitava jogos, Dinalva sofreu muitos 
preconceitos. "Sofri todos os preconceitos que você pode 
Imaginar, como por exemplo, diziam que isso não é coisa 
para mulher; que mulher tem que está é na cozinha e que 
a mulher só tem dois direitos: molhar na pia e enxugar 
no fogão", revela Dinalva, que ainda diz: "Isso faz parte da 
vida, são lições que você leva para vida e que podem ser 
repassadas para as pessoas. De que forma? Trabalhando 
com ética, responsabilidade e com respeito ao próximo, 
que é fundamental", diz. 

Para finalizar, Dinalva deixa seu recado para as mulhe- 
res que almejam seguir na área de esporte (seja como atletas 

ou em outro setor) e que. por medo de preconceito ou falta 
de coragem, terminam não correndo atrás dos sonhos. "Falo 
para essas mulheres: que não tenham medol Coloquem o 
medo em baixo do pé e pisa nele com vontade, que se pi- 
sar nesse medo, você não terá medo de fazer mais nada", 
aconselha. 
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Idade: 19 anos 
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Estudante do curso de Adm, Faculdade Fama de Itz. 

Signo: Aquariana 

Estado Civil: Solteira f - ss. 

SONHO: Alcançar meus objetivos de vida 

UMA FRASE: Deixe o seu sorriso mudar o mundo, 

mas não deixe o mundo mudar seu sorriso. 
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DROGARIA SOCORRAO (RUA PARA, 732 A-CENTRO) 

DROGARIA MARCIA (AV.LIBERDADE.715 - V. JOÃO CASTELO) 

DROGARIA MASTER FARMA (R. CEARÁ, 1007-N.IMP) 
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Gritaria no Senado 
Um homem passa pela porta do plenário do Senado e escuta uma gritaria que saía lá de dentro: 
— Filho da Puta, Ladrão, Salafrário, Assassino, Traficante, Mentiroso. Pedófilo, Vagabundo, Sem 

Vergonha, Preguiçoso, Vendido, Assaltante, Terrorista... 
Assustado o homem pergunta ao segurança parado na porta: 
— O que esta acontecendo aí dentro, estão brigando? 
— Não — responde o segurança —. acho que estão fazendo a chamada! 

O Senhor Tem Hora? 
Um homem chega a um consultório e pergunta à secretária: 
— Posso falar com o doutor Aurélio? 
— O senhor tem hora? 
O sujeito olha para o relógio e diz; 
— Sim. São 14:30! 
— Não! 
— Como não? 
— Não é isso! 
— Quer conferir? Olhe aqui... 
— Na verdade, eu quero saber se o senhor é paciente. 
— O que a senhora acha? Faz seis meses que o safado não me paga o aluguel do consultório... 
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□ NOVELAS 

Malhaçâo 
Globo, 17h45 - Sal ameaça Lia, quando Alemão e Caixote che- 
gam. Orelha explica para Mathias e Raquel como chegou a uma 
possível localização do cativeiro de Lia. Patinha, Vitor, Pilha, 
Orelha, Morgana, Fera e Rita decidem ir até a Floresta da Tijuca 
atrás de Lia. Sal pressiona Olavo pelo dinheiro do resgate. Lia 
ouve Alemão e Caixote comentarem que têm ordens de acabar 
com a vida de Sal assim que receberem o resgate do seqüestro. 
Orelha e Morgana montam um helicóptero-robô com a ajuda de 
Leandro. Lia consegue guardar um objeto afiado sem que os 
seqüestradores percebam. Lia tenta convencer Sal a libertá-la 
e fugir com ela. Gil faz um grafite em homenagem a Marcela no 
Misturama. Lia consegue fugir do cativeiro. 

Flor do Caribe 
Globo. 18h15 - Reinaldo pergunta a Natália sobre o homem 
que ela está namorando. Hélio procura Bibiana para se explicar 
sobre sua participação na desapropriação da ONG, tentando 
convencer a mãe de que só cumpriu ordens de Alberto. Lipe e 

Marizé não dão atenção ao irmão. Yvete comemora a matéria 
que ela plantou no jornal sobre a investigação da ONG. Guio- 
mar convence Meireles a produzir o vídeo da ONG, oferecen- 
do dinheiro para o diretor. Rodrigo se interessa por Amaralina. 
Alberto diz ao advogado que deseja ver Ester ser punida por 
seus atos. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 ■ Amora conforta Bento. Amora e Bento entram no 
parque e se divertem nos brinquedos. Bárbara demite Emllia. 
Rosemere fica transtornada ao saber que Filipinho foi à casa 
do pai. Natan se recusa a falar com Kléber. Silvia fala para Lara 
que Natan terá uma reunião com os patrocinadores do Luxury. 
Charlene e Malu se surpreendem ao ver Amora e Bento no par- 
que. Fabinho vai à floricultura e questiona Giane sobre Ben- 
to e Malu. Madá chantageia Bárbara para que ela não demita 
Emilia. Damáris arma um escândalo no parque. Natan sugere 
que Amora e Lara apresentem o Luxury juntas. Sueli Pedrosa 
reconhece Bento e o entrevista. 

Amor a Vida 
Globo, 21h00 - Paloma cuida de Paula. Denizard se preocupa 
com Ordália e a neta. Paloma avisa que Paula ficará internada 
e conversa com Bruno. Patrícia comemora com os amigos do 
hospital o seu casamento. Paloma se dispõe a cuidar de Paula. 
Bruno diz para Paloma que tem um apartamento perfeito para 
ela. Félix implica com Priscila. Bruno encontra Glauce na saída 
do hospital. Félix não aceita que César dê um apartamento para 
Paloma e se recuse a ajudá-lo financeiramente em um negócio 
que pretende abrir. Carlito convida Luciano para ir ao jogo de fu- 
tebol com ele. Márcia sugere que a filha conquiste um jogador de 
futebol. Bruno conta para Paula que mostrará um apartamento a 
Paloma. Pilar fica com ciúmes da nova secretária de César. Félix 
arma um esquema para desviar dinheiro do San Magno. Pilar 
convence César a dar a Félix o mesmo valor que ele gastará no 
apartamento de Paloma. Pilar aconselha Gigi a não desperdiçar 
o dinheiro que conseguiu com Atílio. Patrícia se casa com Guto. 
Félix é apresentado a Jacques. Ninho pede para Alejandra ajudá- 
-lo a reencontrar Paloma. Bruno e Paloma se beijam. 
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^ Áries 21-03/19-04 
Momento de controlar sua impulsividade ao gastar 
dinheiro. A Lua passa por sua oitava casa e se opõe 
a Marte, alertando também que você deve ficar lon- 
ge de discussões e evitar tomar decisões de manei- 
ra precipitada! 

Í5 Touro 20-04/20-05 
Vocô fica emocionalmente abalada com a instabili- 
dade das pessoas ao seu redor, neste momento em 
que Lua e Marte se tencionam. Seja sensata ao li- 
dar com as dificuldades, e tolerante e compreensiva 
com as fraquezas alheias! 

8 Gemeos 21-05/21-06 
Questões emocionais mal trabalhadas podem aca- 
bar se refletindo em sua saúde. A Lua passa pelo 
circuito e se opõe a Marte em sua área de crise aler- 
tando que você deve evitar remoer o passado. Olhe 
positivamente para o futuro! 

S Câncer 22-06/22-07 
Suas relações são prejudicadas pela oposição Lua- 
-Marte em sua área de amizades. Os interesses 
divergentes e a difícil conciliação tendem a ser os 
grandes desafios. Tenha uma maior flexibilidade ao 
lidar com a situação! 

SI Leão 23-07/22-08 
Desafios no trabalho e na vida pessoal são trazidos 
pela tensão de Lua e Marte. Ao tentar dar conta de 
tudo você pode acabar ficando exaurida, por isso, 
procure dividir o trabalho com pessoas em quem 
confia. Descentralize! 

119 Virgem 23-08/22-09 
Lua e Marte se tencionam. afetando a comunicação 
em seus relacionamentos e indicando possíveis con- 
flitos, sobretudo de cunho territorial. Evite colocar le- 
nha na fogueira, em vez disso promova os acordos 
e conciliações! 

^ Libra 23-09/22-10 
Você tende a agir precipitadamente, quando deveria 
agir com centramento emocional, neste momento 
em que a Lua passa por sua área material. A oposi- 
ção com Marte indica gastos demasiados e reações 
explosivas, seja cautelosa! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Sua atitude reativa e intimidadora atrapalha sua ha- 
bilidade de lidar com conflitos. A Lua passo por seu 
signo e se opõe a Marte e lhe aconselha ísar bons 
argumentos, e não a força, para defender seus in- 
teresses! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Você tende a se desgastar emocionalmente, neste 
momento em que Lua e Marte forma oposição, lhe 
deixando sujeita a doenças psicossomáticas. Não 
seja tão dura em suas atitudes perante os desafios. 
Lembre-se de se cuidar! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
As atividades em grupo são hoje um problema, pois 
Lua e Marte se opõem entre suas áreas de amiza- 
des e social. Prefira ficar mais só hoje, mas também 
não precisa se fechar para as pessoas. Saiba intera- 
gir equilibradamente! 

Aquário 20-01/18-02 
Sua habilidade para lidar com as atividades diárias 
fica comprometida pela atitude irritadiça, especial- 
mente no ambiente de trabalho. A oposição Lua- 
-Marte lhe aconselha a usar a inteligência emocional 
e não a força! 

K Peixes 19-02/20-03 
Não é hora de interagir com as pessoas, pois é pre- 
ciso se trabalhar e se fortalecer emocionalmente. As 
pessoas tendem a não compreender suas necessi- 
dades, portanto, prefira ficar mais afastada e recolhi- 
da para harmonizar-se! 
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"Já é a 4a vez que venho ao Detran tentar receber meu documento. Esta fila é um absurdo. 
Esse sistema é muito antigo, do tempo que Jesus andou na terra", reclama Maria Oneide 
Milhomem. 
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A voz da comunidade 

Motoristas enfrentam fila no Detran 

Hyana Reis 

Uma fila gigantesca - que inicia no fundo 
do pátio da 1o Ciretran (Circunscriçâo 
Regional de Trânsito) de Imperatriz e 

termina na porta da sala de atendimento - tem 
sido a realidade diária dos motoristas que vão 
ao órgão na esperança de conseguir o docu- 
mento do IP VA (Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores). 

A demora na emissão e entrega do docu- 
mento tem levado ao Ciretran muitos conduto- 
res preocupados com as fiscalizações da Polí- 
cia Militar. O resultado são horas de espera na 
fila, demora no atendimento e um amontoado 
de pessoas nos corredores, pois mesmo com 
o pagamento efetuado, muitos têm que ir em 
busca da comprovação que não chegou. 

É o caso de Maria Oneide Milhomem, que 
afirma que já foi ao órgão quatro vezes e não 
conseguiu o documento. "Já é a 4a vez que ve- 
nho aqui, isso é um absurdo. Eu paguei meu 
documento em fevereiro, ou seja, quase 3 me- 
ses e não recebi", reclama. Ela conta que a 
justificativa dada pelo órgão é que o endereço 
estava errado, e o documento voltou. "E como 
nos anos anteriores, com este mesmo endere- 
ço, eu recebi meu documento normalmente?", 
questiona. 

Ainda conta que a demora no atendimento 
dificulta ainda mais a situação dos condutores 
e que, às vezes, é necessário voltar mais de 
uma vez porque nem todos que estão na fila 

conseguem ser atendidos até o fim do dia. "A 
tecnologia chegou, e aqui não. O sistema da- 
qui é muito antigo, do tempo que Jesus andou 
na terra. Assim fica difícil ser atendido rápido". 

Maria Oneide reclama que devido à falta 
do documento já foi parada várias vezes pela 
Polícia Militar, correndo o risco de ter seu veí- 
culo apreendido. "A polícia me para e eu mos- 
tro o comprovante de pagamento que, para 
eles, é a mesma coisa que nada, eles querem 
mesmo é o documento". 

Até mesmo quem pagou e recebeu o do- 
cumento tem que sofrer com fila; "Eu paguei e 
recebi meu documento, mas perdi, e vim aqui 
tentar resgatar", conta Ronilson Marinho. "Tive 
que solicitar outro, mas, devido à demanda da 
fila. acredito que não vou conseguir. Vir en- 
frentar essa fila é absurdo. O atendimento aqui 
está péssimo", reclama, 

O Ciretran justifica os atrasos na entrega 
afirmando que ou o condutor está com pen- 
dências ou o endereço está errado. No segun- 
do caso, os Correios devolvem para o órgão 
e é necessário o motorista ir buscar. Já no 
primeiro caso, o documento não será emitido, 
pois é preciso regularizar-se primeiro. 

Os veículos já estão sendo fiscalizados 
pela Polícia Militar, por isso, o órgão também 
orienta para que os motoristas irregulares que 
ainda não procuraram o Ciretan façam isso em 
caráter emergencial. E o jeito é enfrentar as 
horas de fila para garantir que não terá seu ve- 
ículo apreendido. 
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Nos corredores um amontoado de pessoas buscam atendimento Os gulchés de atendimento estáo lotados 
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Seguradora deverá ressarcir empresa que teve carga roubada 

Uma seguradora foi obrigada a ressarcir uma empresa 
transportadora por prejuízos que somam mais de R$ 30 mil, 
referentes à carga roubada. A decisão, da 15a Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), confirmou 
sentença proferida pelo juiz Osvaldo Medeiros Néri, da 1a. 
Vara Cível da comarca de São Sebastião do Paraíso (Sul de 
Minas). 

Em 30 de setembro de 2009, um caminhão da empresa 
Rodoviário Nasa transportava várias mercadorias quando o 
motorista do veículo e seu ajudante foram abordados por um 
indivíduo que, portando arma de fogo e sob grave ameaça, 
roubou parte da carga. Entre o material roubado, estava todo 
o carregamento de fios de cobre de propriedade de clientes da 
transportadora, somando um prejuízo no valor de R$ 96 mil. 

A empresa de transportes havia contrato seguro junto à 
Ace Seguradora, no limite de R$ 350 mil, justamente para o 
caso de ter carga roubada. Contudo, a seguradora se negou 
a ressarcir o prejuízo. Diante disso, a Rodoviário Nasa decidiu 
recorrer à Justiça, pedindo que o dano material fosse pago na 
íntegra. 

Em sua defesa, a seguradora afirmou que o roubo não po- 

deria ser coberto pelo seguro pelo fato de ter havido, por parte 
da transportadora, descumprimento de cláusula contratual re- 
lacionada a gerenciamento de risco, já que a empresa iniciou 
transporte das mercadorias em veículo que não possuía equi- 
pamento de rastreamento. A empresa de seguros afirmou, ain- 
da, que o valor das mercadorias embarcadas havia superado 
o valor estabelecido para embarque de mercadorias específi- 
cas, que era de R$ 5 mil para fios e cabos. 

Em Primeira Instância, a seguradora foi condenada a res- 
sarcir prejuízos referentes a mercadorias de menor valor e a 
quantia de R$ 30 mil, referente aos fios de cobre. 

Diante da sentença, ambas as partes decidiram recorrer. 
A Ace Seguradora reiterou as alegações já feitas e pediu que, 
se condenada, o valor da condenação se limitasse ao valor 
contratado de R$ 5 mil para fios e cabos. A Rodoviário Nasa, 
por sua vez, pediu que a indenização fosse aumentada para 
R$ 350 mil. 

GERENCIAMENTO DE RISCO 
Ao analisar os autos, o desembargador relator, Tiago Pinto, 

observou que não há provas de que a transportadora tenha 

descumprido as medidas de risco, já que cumpriu as cláusu- 
las do contrato de seguro, informando o inicio do transporte, 
e o veículo possuía rastreadores e sensores, como mostram 
documentos. Assim, não teria havido quebra contratual, e por 
isso caberia à Ace Seguradora o dever de indenizar. 

Quanto ao valor da indenização, o desembargador obser- 
vou que no contrato consta o limite de R$ 30 mil para cober- 
tura de fios e cabos elétricos em geral. O relator ressaltou, 
ainda, que o contrato "estabelece valores diversos para itens 
idênticos e deve, de fato, ser interpretado da maneira mais 
favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de 
Defesa do Consumidor". 

Quanto à pretensão da transportadora de ser ressarcida 
em R$ 350 mil, o desembargador relator pontuou que esse é 
"o limite máximo de responsabilidade civil da seguradora, ha- 
vendo, no entanto, previsão expressa de limite de coberturas 
específicas (valor máximo por tipo de mercadoria), como no 
caso de fios e cabos em geral". 

Assim, o relator manteve a sentença, sendo seguido, em 
seus votos, pelos desembargadores Antônio Bispo e José 
Affonso da Costa Cortes. 
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Detran-MA realiza segundo leilão de veículos 

O Departamento Estadual de Trânsito do 
Maranhão (Detran-MA) realiza, neste 
sábado (25), a partir das 10h, na sede 

da Vip Leilões, no Km 7 da BR-135, a segunda 
etapa do II Leilão do tipo maior lance, do ano de 
2013, quando serão oferecidos 164 veículos, en- 
tre motos, carros e sucatas recolhidos nos pátios 
do Detran-MA, em São Luís, e na Ciretran de Im- 
peratriz. 

Os bens a serem leiloados foram apreendidos 
e recolhidos, por mais de 90 dias, nos pátios do 
Detran em São Luís e em Imperatriz e não foram 
reclamados pelos seus proprietários, conforme o 
que determina o artigo 328 do Código de Trânsi- 
to Brasileiro (CTB). Os veículos alienados serão 
entregues nas condições em que se encontram. 

No I Leilão deste ano, 250 veículos foram lei- 
loados e a expectativa para essa segunda fase 
é ainda maior. "O primeiro leilão superou nossas 

expectativas. Nesse segundo, esperamos que 
o número de lances cresça e convidamos todos 
para participarem", afirmou o presidente da co- 
missão de leilão do Detran-MA, Dilson Beckman 
Lago Júnior. 

Para participar do leilão, os interessados de- 
vem ter mais de 18 anos de idade, não serem 
funcionários do Detran-MA, de nenhuma Cire- 
tran, nem das Secretarias de Trânsito e Trans- 
porte dos municípios com carros a serem leilo- 
ados, sendo vetada, também, a participação de 
policiais militares, civis e rodoviários federais, 
assim como funcionários de empresas terceiriza- 
das que prestam serviços ao Detran - MA e à 
Ciretran. 

Vale lembrar que o leilão também é on-line, 
podendo as pessoas também fazerem seus lan- 
ces. No entanto, necessitam fazer cadastro no 
site da Vip Leilões. 

Secretário Pedro Fernandes participa 

de Encontro de Educacâo do MP 

"Educação é um dever do Estado, mas preci- 
sa ser um compromisso da sociedade", afirmou o 
secretário de Estado de Educação, Pedro Fernan- 
des Ribeiro, ao participar da conferência de aber- 
tura, na noite de quarta-feira (22), do 2o Encontro 
Estadual de Educação do Ministério Público do 
Maranhão, no Centro de Convenções do Rio Poty 
Hotel. Com o tema "Educação de qualidade - di- 
reito de todos os maranhenses", o encontro tem 
como foco capacitar gestores educacionais, servi- 
dores e membros do Ministério Público (MP) com 
atuação na educação, infância e juventude, e de- 
fesa do patrimônio público. 

O evento é promovido pelo MP/MA, em par- 
ceria com o Ministério da Educação (MEC). Par- 
ticiparam da solenidade de abertura o promotor 
Paulo Avelar Silva, da Promotoria Especializada 
na Defesa da Educação de São Luís; a coorde- 
nadora do Programa de Educação do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Mara- 
nhão, Eliana Almeida; e o coordenador da Plata- 
forma Amazônia-Unicef, Unai Sacona. 

A palestra, que teve como tema "Políticas Pú- 
blicas Educacionais; para onde caminha o Brasil 
e o Maranhão", foi proferida pelo secretário Pedro 
Fernandes, na conferência magna do evento. Na 
ocasião, ele ressaltou que é preciso a parceria 
da sociedade para avançar na melhoria do siste- 
ma educacional brasileiro. Ele frisou, ainda, que 
a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a 
partir de um diagnóstico sobre a educação ma- 
ranhense, definiu pela implantação do projeto de 
planejamento estratégico, de curto, médio e longo 
prazos. 

O secretário destacou os quatro principais 
pontos do planejamento para melhorar os indica- 
dores educacionais. Ele explicou aos participan- 
tes do encontro que a estratégia está focada na 
melhoria do nível de aprendizado, na universali- 
zação do ensino médio, no combate ao analfabe- 
tismo e no trabalho para institucionalizar o regime 
de colaboração entre União, estado e municípios. 

Para atingir as metas delineadas, a Seduc re- 
aliza diversas ações nos setores de infraestrutura 
e na valorização do magistério com a aprovação 
do novo estatuto que será votado na Assembléia 
Legislativa. O secretário lembrou que essas ações 
também exigem o desenvolvimento de programas 
e parcerias como a participação do Ministério Pú- 
blico neste processo. 

Pedro Fernandes destacou que os avanços 
no sistema educacional também devem experi- 
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PeDiMa.. 
Secretário Pedro Fernandes ministra palestra no Encontro 

mentar o processo de mediação tecnológica, que 
será implantado este ano. Segundo ele, o pro- 
cesso maranhense de vanguarda se consolidou 
como experiência exitosa em outros estados. 

Para Paulo Avelar Silva, da Promotoria Espe- 
cializada na Defesa da Educação de São Luís, a 
iniciativa do MP com o debate sobre políticas pú- 
blicas tem como objetivo melhorar os índices de 
qualidade da educação maranhense. 

"Um evento dessa magnitude contribui de for- 
ma expressiva para avançarmos com base nas 
avaliações que serão feitas pelos promotores em 
cada comarca no sentido de discutir metas unifi- 
cadas e combater a corrupção e implementação 
de outras matérias em benefício da educação", 
disse. 

O representante do ministro da Educação, 
Aloísio Mercadante, e coordenador da Platafor- 
ma Amazônia-Unicef. Unai Sacona defendeu um 
trabalho permanente em defesa da educação de 
qualidade com a capacitação dos gestores, se- 
cretários municipais e conselheiros tutelares e do 
Fundeb. 

O evento será encerrado, nesta sexta-feira 
(24), com uma reunião de trabalho do Centro de 
Apoio Operacional da Educação com os promoto- 
res de justiça da Educação, Infância e Juventude 
e Defesa do Patrimônio Público. Na oportunidade, 
deverá ser divulgada a agenda de compromissos 
do Encontro Estadual de Educação do Ministério 
Público do Maranhão. 
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Expectativa de grande público no leilão que será realizado neste sábado (25) 

Detran-MA realiza entrega de documentos 

de licenciamento neste fim de semana 

O atendimento extraordinário de entrega 
de documentos de licenciamento vão continuar 
durante este fim de semana no Viva Cidadão 
na Praia Grande, em São Luís. O serviço que 
está sendo prestado é fruto de uma parceira 
entre o Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran-Ma) e o Viva Cidadão da Praia Gran- 
de e tem o objetivo de otimizar, ainda mais, 
a entrega de documentos de licendamento 
de veículos 2013 devolvidos pelos Correios, 
mediante o início das fiscalizações, realizadas 
pelos agentes de trânsito. O atendimento terá 
inicio no sábado (25) das 8h às 16h. e no do- 
mingo (26) das 8h ao meio-dia. 

O serviço de entrega de documentos é di- 
recionado para quem fez o pagamento do li- 
cenciamento 2013 entre os meses de janeiro 
e abril e não recebeu o documento em sua re- 
sidência. Estes documentos foram devolvidos 
ao Detran-MA, após três tentativas de entrega 
feitas pelos Correios no endereço do usuário. 

No fim de semana passado, mais de 800 
usuários conseguiram receber o licenciamen- 
to dos seus veículos. "Atender sempre bem o 
usuário é uma determinação da governadora 
Roseana e estamos trabalhando com o obje- 
tivo de cumprir essa meta. No fim de semana 
passado, já iniciamos esse atendimento, que 
foi um sucesso", destacou o diretor geral do 
Detran-MA, André Campos, que agradeceu a 
parceria firmada com a gestora do Viva Cida- 
dão, Graça Jacintho. 

Segundo a coordenação de Atendimento 
do Detran-MA, falta ao usuário fazer a atua- 
lização do cadastro de endereço para evitar 
que a correspondência volte. "Cerca de 30 mil 
documentos são devolvidos todo ano pelos 
Correios, pois o que acontece é que o usuá- 
rio muda de endereço ou tem no cadastro do 

endereço incompleto. Já que a quantidade de 
documentos devolvidos é grande, resolvemos 
dar esta opção ao proprietário, de vir buscar, 
no Viva Cidadão da Praia Grande", explica o 
coordenador de atendimento, Franklin Júnior. 

ENDEREÇO 
Para realizar a alteração de endereço, é 

necessário que o usuário apresente compro- 
vante de residência (original e cópia), docu- 
mento de identificação (original e cópia). 

Vale lembrar que esse serviço é gratuito e 
pode ser feito no setor de atendimento na sede 
do Detran-MA, na Vila Palmeira e no posto de 
atendimento do Detran, no Shopping do Auto- 
móvel, no Calhau, e também no Viva Cidadão 
da Praia Grande, durante este fim de semana 
de atendimento extraordinário. 
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Bloqueio de verbas será insuficiente para cumprir meta de superávit primário 

Embora ajude o esforço fiscal do governo, 
o bloqueio de R$ 28 bilhões do Orçamento 
Geral da União, anunciado na quarta-feira 
(22), será insuficiente para cumprir a meta de 
superávit primário prevista para este ano, ava- 
liam especialistas. Neste ano, o contingencia- 
mento ficou no menor nível em dois anos. 

Nos últimos anos, o montante de verbas 
bloqueadas tem decrescido. Em 2011, o go- 
verno federar bloqueou R$ 50 bilhões do 
Orçamento. No ano passado, inicialmente, o 
governo contingenciou R$ 55 bilhões, mas 
reduziu os cortes para R$ 46,6 bilhões. O vo- 
lume bloqueado neste ano representa 60% da 
verba retida em 2012. 

"Dada a conjuntura macroeconômica e 
a necessidade de investimentos públicos, é 
pouco provável que a meta de superávit pri- 
mário seja cumprida, principalmente porque 
o contingenciamento ficou aquém do que se 
esperava", diz o economista Felipe Queiroz, 
da Austin Rating Consultoria. Ele lembra que 
o próprio governo tem adotado medidas que 
flexibilizam a meta de superávit primário para 
este ano. 

Em 2013, União, estados, municípios e es- 
tatais teriam de economizar R$ 155,9 bilhões, 

dos quais R$ 108,1 bilhões cabem apenas ao 
governo federal. No entanto, a União pode 
abater até R$ 45 bilhões da meta cheia - R$ 
25 bilhões de gastos do Programa de Acelera- 
ção do Crescimento (PAC) e R$ 20 bilhões de 
desonerações Além disso, o governo enviou 
ao Congresso Nacional medida provisória 
para desobrigar a União de economizar mais 
quando os estados e municípios descumpri- 
rem a meta. 

O contingenciamento representa o blo- 
queio de parte das verbas previstas para o 
ano. Na prática, o governo estabelece limi- 
tes para o empenho (autorização) de gastos 
em cada ministério em valores inferiores aos 
aprovados no Orçamento Geral da União. 
Queiroz diz que o mecanismo é eficaz para 
ajudar o esforço fiscal do governo, desde que 
os cortes se concentrem nas despesas de 
custeio - manutenção da máquina pública. 

"O contingenciamento só é interessante 
se os cortes afetarem o custeio. Caso contrá- 
rio, o excesso de gastos públicos aumenta o 
dinheiro em circulação na economia e agrava 
a inflação", avalia. Ele ressalta que. mesmo 
com os contingenciamentos, os gastos com 
custeio (manutenção da máquina pública) têm 

crescido ano a ano. De acordo com o Tesouro 
Nacional, de janeiro a março, as despesas de 
custeio subiram 18,9%, enquanto os inves- 
timentos aumentaram 7,4% em relação ao 
mesmo período de 2012. 

O contingenciamento também provoca dú- 
vidas nas entidades sociais, que defendem o 
aumento dos gastos públicos para estimular 
a economia. Assessora política do Instituto 
de Estudos Socioeconômicos (Inesc) espe- 
cializada na análise do Orçamento da União, 
Elíana Graça considera positiva a redução 
do volume contingenciado. "Existe uma pre- 
ocupação diferenciada em não prejudicar o 
desenvolvimento do pais, mesmo que o su- 
perávit primário não seja alcançado. Isso re- 
presenta uma certa inflexão na política eco- 
nômica." 

Eliana diz. no entanto, que os contingen- 
ciamentos tornam a execução do orçamento 
menos transparente. "Primeiro, o governo es- 
tabelece limites de gastos para cada órgão. 
Algumas dessas verbas são liberadas perto 
do fim do ano e são transferidas para o exer- 
cício seguinte. Esses restos a pagar repre- 
sentam um orçamento paralelo sobre o qual a 
sociedade não tem controle", ressalta. 

Governo vai vistoriar 1 milhão de hectares de terra para reforma agrária 

O ministro do Desenvolvimento Agrário, 
Pepe Vargas, disse ontem (23) que o gover- 
no se comprometeu a vistoriar, nos próximos 
12 meses, 1 milhão de hectares de terras para 
possível criação de assentamentos da reforma 
agrária. A força-tarefa é uma resposta a uma 
das reivindicações de trabalhadores rurais, em 
Brasília, no 19° Grito da Terra. 

A vistoria, segundo o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), é o pri- 
meiro passo para a criação de um assentamen- 
to. Nessa etapa, o governo avalia se o imóvel 
se ajusta aos critérios para desapropriação por 
interesse público ou para ser comprado pela 
União e destinado à reforma agrária. 

"Assumimos um compromisso de pegar- 
mos cada uma das superintendências do Incra 
e estipularmos metas para chegarmos a esse 
quantitativo de 1 milhão de hectares", anun- 

ciou o ministro. 
Atualmente, segundo Vargas, o governo 

tem 524 áreas já vistoriadas para criação de 
assentamentos. No entanto, quase metade - 
234 - depende de decisão judicial para emis- 
são de posse e instalação das famílias bene- 
ficiadas pela reforma agrária. "Temos mais de 
meio bilhão de reais em recursos depositados 
judicialmente aguardando a emissão de posse 
para iniciarmos a instalação de assentamen- 
tos", acrescentou. 

Dados do Incra mostram que 45 mil famí- 
lias foram assentadas nos dois primeiros anos 
do governo Dilma Rousseff. Os números são 
inferiores aos registrados nos dois primeiros 
anos de mandato do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (117,5 mil famílias), e criticados 
por movimentos ligados à terra. 

Em março, durante o 11° Congresso Nacio- 

nal de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 
em Brasília. Dilma se comprometeu a acelerar 
a reforma agrária. Disse que agora o governo 
tem condições de assentar famílias em "terras 
de qualidade". 

Além da meta de vistoria, Vargas disse que 
o governo está elaborando um novo plano na- 
cional de reforma agrária, com prioridade na 
obtenção de terras para fins de desapropria- 
ção em áreas onde há concentração fundiária 
combinada com concentração de pobreza ru- 
ral. 

O presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Al- 
berto Broch, disse que a entidade saiu satisfei- 
ta da negociação com o governo, e que agora 
vai analisar as respostas dadas aos cerca de 
200 pontos da pauta apresentada pelos traba- 
lhadores rurais. 
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, diz estudo 

Os métodos favoritos de se preparar para 
provas escolares não são os que garantem os 
melhores resultados para os estudantes, segun- 
do uma pesquisa feita por um grupo de psicólo- 
gos americanos. 

Universidades e escolas sugerem aos es- 
tudantes uma grande variedade de formas de 
ajudá-los a lembrar do conteúdo dos cursos e 
garantir boas notas nos exames. Entre elas es- 
tão tabelas de revisão, canetas marcadoras, re- 
leitura de anotações ou resumos, além do uso 
de truques mnemônicos ou testar a si mesmo. 

Mas segundo o professor John Dunlosky, 
da Kent State University, em Ohio, nos Estados 
Unidos, os professores não sabem o suficiente 
sobre como a memória funciona e quais as téc- 
nicas são mais efetivas. 

Dunlosky e seus colegas avaliaram centenas 
de pesquisas científicas que estudaram dez das 
estratégias de revisão mais populares, e verifi- 
caram que oito delas não funcionam ou mesmo, 
em alguns casos, atrapalham o aprendizado. 
Por exemplo, muitos estudantes adoram marcar 
suas anotações com canetas marcadoras. 

Mas a pesquisa coordenada por Dunlosky - 
publicada pela Associação de Ciências Psicoló- 
gicas - descobriu que marcar frases individuais 
em amarelo, verde ou rosa fosforescente pode 
prejudicar a revisão. 

"Quando os estudantes estão usando um 
marcador, eles comumente se concentram em 
um conceito por vez e estão menos propensos 
a integrar a informação que eles estão lendo em 
um contexto mais amplo", diz ele. "Isso pode 
comprometer a compreensão sobre o material", 
afirma. Mas ele não sugere o abandono dos 
marcadores, por reconhecer que elas são um 
"cobertor de segurança" para muitos estudantes. 

Os professores regularmente sugerèm ler as 
anotações e os ensaios das aulas e fazer resu- 
mos. Mas Dunlosky diz: "Para nossa surpresa, 
parece que escrever resumos não ajuda em 
nada". "Os estudantes que voltam e releem o 
texto aprendem tanto quanto os estudantes que 
escrevem um resumo enquanto leem", diz. 

Outros guias para estudo sugerem o uso de 
truques mnemônicos, técnicas para auxiliar a 
memorização de palavras, fórmulas ou concei- 
tos. Dunlosky afirma que eles podem fancionar 
bem para lembrar de pontos específicos, como 
"Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. 
Seno A Cosseno B, Seno B Cosseno A", para 
lembrar a fórmula matemática do seno da soma 
de dois ângulos; sen (a + b) = sena.cosb + senb. 
cosa. 

Mas ele adverte que eles não devem ser 
aplicados para outros tipos de materiais: "Eles 
não vão te ajudar a aprender grandes conceitos 
de matemática ou física". Somente duas das dez 
técnicas avaliadas se mostraram efetivas - tes- 
tar-se a si mesmo e espalhar a revisão em um 
período de tempo mais longo. 

"Estudantes que testam a si mesmos ou ten- 
tam recuperar o material de sua memória vão 
aprender melhor aquele material no longo pra- 
zo", diz Dunlosky. "Comece lendo o livro-texto 
e então faça cartões de estudo com os princi- 
pais conceitos e teste a si mesmo. Um século 
de pesquisas mostra que a repetição de testes 
funciona", afirma. Isso aconteceria porque o es- 
tudante fica mais envolvido com o tema e menos 
propenso a devaneios da mente. 

"Testar a si mesmo quando você tem a res- 
posta certa parece produzir um rastro de me- 
mória mais elaborado e conectado com seus 
conhedmentos anteriores, então você vai cons- 

truir (o conhecimento) sobre o que já sabe", diz 
o pesquisador. 

Porém a melhor estratégia é uma técnica 
chamada "prática distribuída", de planejar ante- 
cipadamente e estudar em espaços de tempo 
espalhados - evitando, assim, de deixar para es- 
tudar de uma vez só na véspera do teste. 

Dunlosky diz que essa é a estratégia "mais 
poderosa". "Em qualquer outro contexto, os es- 
tudantes já usam essa técnica. Se você vai fazer 
um recital de dança, não vai começar a praticar 
uma hora antes, mas ainda assim os estudantes 
fazem isso para estudar para exames", observa. 
"Os estudantes que concentram o estudo podem 
passar nos exames, mas não retêm o material", 
diz. "Uma boa dose de estudo concentrado após 
bastante prática distribuída é o melhor caminho", 
avalia. 

Então, técnicas diferentes funcionam para 
indivíduos diferentes? Dunlosky afirma que não 
- as melhores técnicas funcionam para todos. E 
os especialistas acreditam que esse estudo pos- 
sa ajudar os professores a ajudar seus alunos a 
estudar. 
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Saúde e * 

Bem Estar 

FALTA DE PRAZO PARA 
DIAGNÓSTICO É FALHA PARA 

PRAZO DE TRATAMENTO 
00 CÂNCER PELO SUSP DIZ 

PROCURADOR 

Em audiência pública na Procurado- 
ria-Geral da República feita para discutir 
a implantação da Lei 12.732/2012, que 
estipula prazo de 60 dias para o inicio do 
tratamento de pessoas com câncer pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), o procu- 
rador regional da República, Waldir Alves, 
aponta como uma falha o fato de o Minis- 
tério da Saúde nâo ter estipulado um pra- 
zo para o diagnóstico da doença. 

"Se isso for mantido, basta nâo fazer o 
exame para a lei não ser aplicável. Hoje a 
nossa preocupação é não só dar efetivida- 
de à lei, mas que ela também estabeleça 
um prazo para que os exames sejam fei- 
tos", disse Alves, que faz parte do Grupo 
de Trabalho de Saúde, que mobilizou vá- 
rias procuradorias do país para discutir o 
assunto. 

Em resposta a essa critica, Patrícia 
Sampaio, representante do Ministério da 
Saúde na audiência, disse que o disposi- 
tivo legal foi criado pelo legislativo e que 
a pasta nâo poderia tratar do assunto em 
uma portaria que regulamenta a lei. 

Outro ponto criticado pelo procurador 
é a incompatibilidade entre o inicio da 
contagem dos 60 dias. Alves diz que a lei 
estipula como ponto de partida a data do 
diagnóstico, enquanto a portaria do Minis- 
tério da Saúde aponta o registro da doen- 
ça no Sistema de Informação do Câncer 
(Síscan), o que poderia adiar o inicio do 
tratamento de quem fez os exames pelo 
sistema privado, que não tem acesso aos 
prontuários do SUS. 

"A questão que precisa ficar clara é se 
é a data do diagnóstico [que vale], se for a 
partir do diagnóstico é regular, se for uma 
data diversa da do diagnóstico já teria um 
problema de nâo atender ao comando da 
lei", disse Alves. 

Para Alves, a suspensão dos recur- 
sos repassados aos gestores públicos 
que não repassarem as informações ao 
Siscan é uma punição que vai prejudicar 
o cidadão que tem câncer. Na avaliação 
de Alves, quem deve ser punido é o gestor 
que estiver em falta. Apesar desses pon- 
tos, o procurador acha positiva a sanção 
da lei. 

Na opinião do representante da So- 
ciedade Brasileira de Cancerologia, José 
Ulisses Mazzini, a lei é benéfica e deve le- 
var a uma infraestrutura adequada para as 
regiões que ainda nâo têm. "Hoje as reali- 
dades do Brasil são diferentes, você pode 
ter certeza disso [que o local tem estrutura 
para respeitar a lei] na Região Sul e na 
Sudeste. Nas regiões Nordeste e Centro- 
-Oeste mais ou menos. Na Região Norte, 
nâo", avaliou Massini. 

A regulamentação da lei que determi- 
na o prazo foi detalhada por uma portaria 
do Ministério da Saúde na última quinta- 
-feira. A legislação entra em vigor ama- 
nhã. Na tentativa de auxiliar estados e mu- 
nicípios a gerir os serviços oncológicos da 
rede pública, a pasta anunciou a criação 
do Siscan. um software distribuído para as 
secretarias de Saúde que vai reunir o his- 
tórico do paciente e do tratamento. 

Recurso- O diretor-geral do Institu- 
to do Câncer do Estado de São Paulo 
(Icesp), Paulo Hoff, elogiou a lei 12.732/12 
que obriga o Sistema Único de Saúde 
(SUS) a iniciar o tratamento contra a do- 
ença em até 60 dias após o diagnóstico 
no prontuário médico. A legislação entrou 
em vigor ontem (23). No entanto. Hoff, 
que também é professor de Oncologia e 
Radiologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP) cobrou 
recursos para o cumprimento da lei. 

"Nâo houve aporte adicional de capi- 
tal, de investimento, para se regularizar 
a oferta dentro do principio de fazer esse 
atendimento em 60 dias. Algo que temos 
que discutir", disse. "E a hora de se dis- 
cutir aporte adicional é agora, quando se 
está fazendo a Lei de Diretrizes Orçamen- 
tárias para 2014", disse. 

"Vamos ter de pensar em como fazer a 
lei ser cumprida sem que instituições bem 
intencionadas nâo venham a ser punidas. 
Ou até pior, que as instituições comecem 
a fechar as portas. Nâo posso aceitar, por- 
que eu só posso aceitar quem eu posso 
operar imediatamente", disse. Hoff partici- 
pou de uma audiência pública no Ministé- 
rio Público Federal para debater o tema. 
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Roni festeja sorte de principiante 
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Ron'(dlr) pr#c/aou 10 minutos para marcar seu gol de estrela com a camisa tricolor 

Recém-chegado do Mogi Mirim, o jo- 
vem Roni precisou de dez minutos na 
quarta-feira (22) para, logo na estreia, 

fazer seu primeiro gol com a camisa do São 
Paulo. Foi dele o segundo gol da vitória por 2 
x 1 sobre o Londrina, em amistoso disputado 
no Estádio do Café. 

"Tenho sorte em estreia. Sempre faço gol. 
Estou muito feliz", disse o jogador de 21 anos, 
apressado a caminho do vestiário, enquanto 
torcedores invadiam o gramado. 

Eleito o craque do interior do Campeonato 
Paulista. Roni firmou contrato com o clube até 

Após gol e vitória, Andrezinho comemora 

bom retomo aos gramados 

Goleiro do JEC entrega confissão de 

Neymar; Muricy admite saída 

maio de 2016. Um vínculo, que, após o primei- 
ro gol em Londrina, dará a ele a possibilidade 
de disputar posição com dois meias já respei- 
tados: Jadson e Paulo Henrique Ganso. 

"Com certeza, será uma briga sadia, e vou 
aprender muito com eles. Vai dar tudo certo. 
Quando entrar, vou tentar ajudar a equipe 
dando meu melhor", concluiu a revelação. 

Além dele. a diretoria também contratou 
do Mogi Mirim o lateral direito Caramelo, de 18 
anos. Antes da dupla, já havia chegado o ata- 
cante Silvinho, de 22 anos, um dos destaques 
do Penapolense na competição estadual. 

/ 

Neymar esteve em campo contra o Joinville 

Após a partida entre Santos e Joinville, 
que terminou em 0 x 0, na noite de quarta- 
-feira (22), na Vila Belmiro, o goleiro Ivan, do 
JEC, atraiu os holofotes dos jornalistas que 
transmitiram o jogo. Isto porque o arqueiro do 
time catarinense entregou uma confissão da 
Joia sobre o seu futuro: Neymar deve sair do 
clube praiano. 

"Após o jogo. ele falou, em tom de risa- 
da, que não dá mais", disse Ivan, que pediu 
a camisa do atacante, logo após o apito final 
que decretou a classificação do Peixe para a 
terceira fase da Copa do Brasil. 

Sobre a equipe que Neymar irá defender, 
o goleiro do Joinville falou que não sabe qual 

será o destino da Joia. 'Ele não citou nada de 
times. Apenas disse que não dá mais", com- 
pletou. 

MURICY ADMITE QUE SAÍDA ESTÁ PRÓXIMA 
Em sua entrevista coletiva, depois do em- 

pate com o JEC, o técnico Muricy Ramalho 
admitiu que a saída de Neymar é cada vez 
mais iminente. 

Porém, o treinador fez um apelo para a 
cúpula alvinegra: uma resolução rápida para 
o assunto. "É difícil dar uma opinião, pois não 
esteve tão perto como está agora. Um mo- 
mento ele iria sair, porque estava escrito que 
um dia isso teria que ir embora. Mas sinto que 
isso está molestando um pouco ele. A gente 
percebe que está um pouco ansioso, é algo 
que afetaria qualquer um", comentou. 

Entretanto, Muricy destacou ter compre- 
endido a reação do camisa 11, que pode 
estar de saída do clube. 'Ele não falou nada 
porque não dá para falar nada agora. Pode 
ser que não aconteça, ele sabe que pode não 
acontecer. Então, não tem como ele falar (que 
quer sair). Ele está certo com essa postura. 
Enquanto isso. vai continuar trabalhando nor- 
malmente", afirmou. 

O Santos recusou a segunda proposta 
elaborada pelo Barcelona (Espanha), avalia- 
da em aproximadamente 20 milhões de euros 
(R$ 52,6 milhões). O Real Madrid também 
tem interesse no jogador. 
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Jogadores do Fluminense lamentam 

chances perdidas contra o Olímpia 

AndrexTnno comemora gol marcado contra o CRB, pela 
Titular do Botafogo na temporada passada. 

Andrezinho não viveu um bom início em 2013. 
Durante a ótima campanha de sua equipe no 
Campeonato Carioca, o jogador sofreu uma 
séria lesão no .púbis e voltou aos treinos ape- 
nas nas últimas semanas. Ansioso por voltar a 
ter uma boa atuação, o meia alvinegro entrou 
no decorrer da partida contra o CRB e marcou 
um dos gols da vitória. 

"Fico feliz de ter feito o gol. ter adquirido 
ritmo. O importante é estar pronto para quando 
o Oswaldo precisar", afirmou Andrezinho, que 
espera recuperar seu lugar entre os titulares. 
A boa fase de Fellype Gabriel fez com que o 
meia ficasse na equipe reserva mesmo depois 
de ter se recuperado. 

Na primeira partida contra o CRB, o Bota- 
fogo não apresentou um bom futebol e ficou no 
empate sem gols no Estádio Rei Pelé. Desta 
forma, o time de General Severíano precisava 

Copa i 

do triunfo nesta quarta-feira, em Volta Redon- 
da. para avançar. O time de General Severía- 
no não desapontou, dominou a partida e fez a 
lição de casa, mas Andrezinho acredita que a 
equipe falhou em alguns pontos. 

Ao longo dos 90 minutos, o Botafogo per- 
deu muitas chances de gol. o que poderia ter 
custado caro em um confronto mata-mata. No 
fim do jogo. Andrezinho destacou este aspec- 
to. "A gente sabe que foi importante a vitória, 
resultado que nos deu a classificação, mas, na 
Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, 
competições de alto nível, não podemos per- 
der chances", ressaltou o meia. 

No Campeonato Brasileiro, o Botafogo es- 
treia no próximo sábado (25), às 21 horas (de 
Brasília), diante do Corinthians. no Estádio do 
Pacaembu. Pela Copa do Brasil, ainda sem 
data definida, o Alvinegro encara o Figueiren- 
se na terceira fase. 

O Fluminense dominou o jogo em casa. 
mas não conseguiu sair do empate por 0 x 0 
com o Olímpia pelo jogo de ida das quartas 
de final da Copa Libertadores. Após a par- 
tida, os tricolores lamentaram as chances 
perdidas pela equipe. 

"Em uma decisão como essa não pode- 
mos perder chances. Criamos algumas e 
deveríamos ter marcado o gol. Lá vai ser um 
pouco mais complicado", declarou Jean. 

Diego Cavalieri lembrou que o resultado 
não é ruim, mas lamentou o fato da vitória 
ter escapado. "Ficamos chateados pelas 
circunstâncias porque teríamos como ven- 
cer tranqüilamente, mas o resultado de 0 x 0 
não é tão ruim desde que a façamos um gol 
fora de casa", comentou o goleiro. 

Já Carlinhos criticou também a postura 
defensiva do Olímpia. "Complicado jogar 
contra uma equipe que vem só para se de- 
fender. Tentamos, tivemos algumas oportu- 
nidades. mas infelizmente não conseguimos 
fazer o gol. Não sofremos nenhum também, 

O Flu cansou de perder gols e nio saiu do 0x0 

agora precisamos nos preparar para fazer 
gols fora de casa, um já ajuda bastante", 
analisou. 

Na próxima quarta-feira (29). às 22 horas 
(de Brasília), o Tricolor das Laranjeiras visita 
o Olímpia no estádio Defensores dei Chaco, 
em Assunção, contando com a vantagem de 
qualquer empate com gols marcados. Um 
novo 0x0 leva o jogo aos pênaltis. 
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