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Papa Bento XYI 

O Papa Bento XVI, em sua primeira fala em público desde que anunciou sua - \ 
renúncia, disse nesta quarta-feira (13). no Vaticano, que tomou a decisão de aban- ^ 
donar o pontificado "em plena liberdade, pelo bem da Igreja". Bento XVI disse que 
"orou arduamente e examinou sua consciência" antes de tomar a decisão. O pon- ^ 
tifice alemão, de 85 anos. reiterou que está consciente da gravidade da decisão. 
mas também que está consciente da diminuição de suas forças espirituais e fisi- ' 
cas. Ele disse ter certeza de que a Igreja iria sustentá-lo com orações e que Cristo «H 
continuará sendo seu guia. O papa chegou às 10h44 locais (7h44 de Brasília) para >|in 
a tradicional audiência geral das quartas-feiras, na Sala Paulo VI, e foi aplaudido ím^JÊÊÊÊ 1 
de pé por emocionados fiéis de vários países, inclusive do Brasil. Depois de ouvir os gritos de "Bento, Bento!", o pontífice agradeceu pela 
calorosa recepção. "Agradeço a todos por vosso amor e vossas orações", afirmou, com aparência cansada. 
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Parece que o carnaval de Daniela Mercury 
foi bem mais agitado do que o previsto. Se- 
gundo o colunista Leo Dias, do jornal carioca 
"O Dia", no último domingo (10), a cantora foi 
flagrada aos beijos com a namorada de sua 
então assessora Fabiana Crato. A própria 
Fabiana teria flagrado as duas juntas ao 
chegar em casa e dar de cara com Daniela, 
recém-separada do empresário Marco Sca- 
bia, trocando beijos com sua namorada. Sem 
pensar duas vezes, a assessora rompeu o contrato de trabalho com 
a baiana. O Purepeople entrou em contato com o atual assessor da 
cantora, Marcelo Dantas, que negou a afirmação feita pelo colunista: 
"Não é verdade e não vamos comentar sobre esse assunto". Porém, 
o assessor confirmou que Fabiana não trabalha mais para Daniela, e 
disse que ela se desligou pouco antes do Carnaval, mas não soube 
dizer o motivo. Para completar, durante a sua apresentação no bloco 
Crocodilo, em Salvador, na Bahia, Daniela ficou com a boca sangran- 
do após levar um soco de um dos seus bailarinos, que na hora da 
dança, sem querer, esbarrou na cantora. 

Bebê congelado 

A vida de um recém-nascido foi salva após médicos usarem uma téc- 
nica para esfriar seu corpo durante quatro dias. Edward Ives nasceu 
com apenas 5% de chance de sobreviver, devido a uma taquicardia 
supraventricular, que fazia seu coração bater duas vezes mais rápido 
que o normal. Essa condição reduzia o fluxo de sangue para seus ór- 
gãos vitais. Os médicos resolveram tratá-lo com um cobertor especial, 
recheado com um gel gelado, para baixar a temperatura do seu corpo 
de 37° para 33,30C. "Foi horrível vê-lo ali deitado, congelando. Ele 
estava sedado, então nem se mexia muito. Eu precisava me lembrar 
a todo tempo que aquilo estava salvando a vida dele", afirmou Claire 
Ives, a mãe do garoto, ao site inglês Daily Mail. Após quatro dias 
de tratamento, seu coração voltou a bater normalmente, e um mês 
depois, ele teve alta do hospital. Claire desconfiou que alguma coisa 
estava errada ainda grávida. Ela foi ao hospital e os médicos descobri- 
ram o problema no coração. Eles tentaram medicá-la, mas o remédio 
não surtiu efeito. Dois dias depois, Claire se submeteu a uma cesárea. 
Ela estava grávida de 35 semanas. Edward foi levado para o tratamen- 
to imediatamente. Hoje, com seis meses, ele é uma criança saudável. 

Bumbum bizarro 

Teve clima de dejà vu na Sapu- 
caí, na noite deste domingo, 10. 
Após exibir o bumbum bizarro 
durante o desfile do Salgueiro 
em 2012, Valesca Popozuda deu 
repeteco este ano, ao cruzar a 
avenida pela mesma escola. Na 
concentração, ela contou que 
não segue dieta, ao contrário 
da maioria das mulheres que 
desfilam na Sapucaí. "Não sou 
chegada a isso, não. Minha 
dieta é á base de macarrão e 
arroz integral, prescrita pelo 
meu personal", disse ela. "Hoje, 
eu comi um torresmo. Só um!", 
admitiu. Afunkeira desfilou com uma fantasia de R$ 30 mil, batizada 
(ironicamente) de Photoshop, com luzes azuis e cheia de cristais, e 
que deixava os seios da cantora à mostra. No fim do desfile, rebateu 
as criticas sobre o bumbum. "Não tô nem a! para isso. Sou mulher e 
venho para cá para me divertir. Sambo e me acabo mesmo. Sambei, 
dancei funk, misturei tudo e não tô nem aí para essa coisa de corpo, 
me acabo mesmo. Bunda é uma coisa que balança", disse ela, que foi 
ovacinada ao passar pela dispersão. Perguntada se mudou alguma 
coisa no desfile de ano passado para esse de 2013, já que, em 2012, 
desfilou em carro alegórico, ela falou que não. "Não vim preocupada 
com nada, vim preocupada em fazer bonito. Bunda é uma coisa que 
balança. Balança no carro, balança no chão, tudo balança! Sou mulher 
e não tô nem aí para isso", falou. 

Droga no beijo 

Uma mãe novaiorquina foi acusada de tentar contrabandear drogas 
para dentro de um presidio através de um beijo em seu filho. Kimber- 
ly Margeson escondeu pílulas de oxicodona em sua boca enquanto 
visitava seu filho e, em um beijo na boca, passou as drogas para ele. 
Os dois foram descobertos pelos agentes penitenciários e acusados 
de contrabandear produtos para dentro da prisão. O filho dela já está 
preso por porte ilegal de armas e, agora, a mãe pode fazer compa- 
nhia para ele. Margeson, que já foi indiciada por venda criminosa de 
substância controlada, diz que não fez nada demais e foi libertada sob 
fiança. 

COLUNA DO SANCHES 

DIA DAS DOENÇAS DO CORAÇÃO 
Hoje, 14 de fevereiro, é o Dia Internacional 
das Cardiopatias Congênitas (doenças do 
coração trazidas desde o nascimento). No 
mundo inteiro, 130 milhões de crianças 
nascem todo ano com doenças do coração. 
O dia 14 de fevereiro é o Dia dos Namorados 
em diversos países, e como namoro e amor 
têm a ver, simbolicamente, com o coração, 
esse dia é a data para lembrar os problemas 
cardíacos. No Brasil, o Dia dos Namorados é 
12 de junho, daí essa data também lembrar 
a luta contra as cardiopatias. Em Imperatriz, 
foi instituído por lei o 12 de junho como o "Dia 
Imperatrizense de Conscientização da Car- 
diopatia Congênita", conforme projeto do á 
época vereador Edmilson Sanches. Diversos 
casos de doenças do coração são detecta- 
dos em crianças em Imperatriz. 

"TESTE DO CORAÇÃOZINHO" 
Em diversos municípios e estados do Brasil 
já é obrigatório o chamado "Teste do Co- 
raçãozinho", que é sem dor e não invasivo, 
para detectar de forma antecipada possíveis 
problemas no coração do bebê. Outro projeto 
do vereador Edmilson Sanches, em 2012, 
foi aprovado pela Câmara Municipal mas 
proibido (vetado) pela Prefeitura — lamen- 
tavelmente, sob o silêncio e aquiescência 
do poder Legislativo. Se a prefeitura tivesse 
sancionado, como ocorreu em outros luga- 
res, o "teste do coraçãozinho", ou exame de 
oximetria de pulso, de acordo com o projeto 
de lei, passaria a "integrar o conjunto de 

exames obrigatórios a serem realizados nos 
recém-nascidos, atendidos nos berçários, 
clínicas, maternidades, hospitais e outros 
estabelecimentos médico-hospitalares e de 
saúde, públicos ou privados, do município 
de Imperatriz". O projeto previa também que 
"o exame de oximetria de pulso, ou "teste 
do coraçãozinho", deverá ser realizado nos 
recém-nascidos após as primeiras 24 (vinte 
e quatro) horas de vida da criança e antes da 
alta médica". 

O CARNAVAL DO MÁRIO 
Foi em Caxias que conheci Mário Amorim, 
conhecidíssimo auxiliar de perito da Polícia 
Civil em Imperatriz, falecido em 27 de maio 
de 2012. Eu tinha entre 13 e 14 anos de idade 
e era locutor da Rádio Mearim de Caxias 
(ZYA-89). dirigida pelo Antônio Bezerra. 
Eu cheguei a ter três programas: "Voz do 
Estudante", "Musical Mearim" e a programa- 
ção de encerramento diário, á noite, antes 
da "Voz do Brasil". Mário Amorim. lembro-me 
bem, tinha um programa que tocava grandes 
sucessos da música romântica. Parece-me 
que o nome era "Só Sucessos", pronunciado 
daquele jeito singular do Mário, pois o som 
da consoante "S" saía sibilante, como quem 
quase assobia. 
Recordo-me do Mário fazendo a transmissão 
ao vivo do carnaval caxiense, lá da Praça do 
Panteon. Ainda não havia começado o desfile 
oficial dos blocos e, antes destes, passavam 
aqueles grupos mais ou menos desorgani- 
zados de brincantes, homens vestidos de 

Edmilson Sanches 

mulher, gente batendo lata velha, penico, 
grandes picolés de cachaça. A grupos assim 
dava-se em Caxias o nome de "bagaceira". 
Pois bem, numa destas o Mário Amorim des- 
creveu; " - Senhoras e Senhores, estamos 
aqui na Praça do Panteon, na cobertura do 
desfile do carnaval caxiense. Ainda não teve 
início o desfile dos blocos, mas neste mo- 
mento está passando uma bagaceira muito 
bem organizada..." 
Era o jeito Mário de dizer... 

PICOLÉ DE CACHAÇA 
Da minha infância rica de menino pobre 
lembro-me também de um bloco de carnaval 
que, em Caxias, desfilava com um enorme 
picolé de cachaça. Era preciso ser bem forte 
para, como um porta-bandeira, segurar o 
"bicho" desfilando a pé pelas ruas centrais 
de Caxias. De vez em quando dava-se uma 
parada, deitava-se um pouco o gigantes- 
co picolé e todos (participantes do bloco e 
populares atrevidos) danavam-se a lamber a 
cachaça congelada. Era uma farra!... 

FOFÃO 
O "fofão" era aquela pessoa vestida do alto 
a baixo com uma espécie de peça única, 
geralmente de tecido barato, multicolorido, e 
com máscara na parte que cobria a cabeça. 
Hoje essa tradicional figura está sumindo 
dos carnavais — nem sei se ainda existe. No 
dicionário, sei que a palavra "fofão" não tem 
nenhum significado que a ligue ao carnaval. 
Tudo muda... 

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

- PLANTÃO 
A Secretaria de Saúde ainda não 
divulgou oficialmente a relação 
das farmácias de plantão de 2013. 
O fato é que alguns proprietários 
sabem o dia do seu plantão e ou- 
tros não, mas quem perde com isso 
é a população que fica desespera- 
da quando precisa se algum remé- 
dio com urgência e não tem onde 
comprar. Algumas pessoas estão 
recorrendo à Delegacia para ver se 
alguém consegue informar a farmá- 
cia de plantão da noite. Na última 
noite de carnaval (12), uma adoles- 
cente foi violentada sexualmente 
e ninguém conseguiu encontrar a 
farmácia que estava aberta para 
que a garota pudesse tomar a pílu- 
la do dia seguinte. O Correio Popu- 
lar divulga diariamente a lista das 
farmácias que estão de plantão. A 
relação sai na página 08 de todas 
as edições. 

- TROCA-TROCA 
A governadora Roseana Sarney 
nomeou o novo gestor de articu- 
lação da Região Tocantina. O ex- 
-vereador Macêdo é quem assume 
agora a vaga que era ocupada por 
Ademar Freitas, que ocupava tam- 
bém o cargo de diretor da URA. 

- RETORNO 
A vereadora Fátima Avelino partici- 
pa hoje de sua primeira sessão em 
2013 na Câmara de Vereadores. 
Fátima não participou das outras 
sessões porque estava em São 
Paulo fazendo tratamento médico. 

- SUMIU 
Muitos se perguntaram por onde o 
prefeito Madeira andou durante as 
festas momescas. Após a entre- 
ga da chave da cidade para o Rei 
Momo e a Rainha do Carnaval, o 
prefeito desapareceu de Impera- 
triz. Será que ele foi curtir o axé 
do carnaval de Salvador? Os blo- 
quinhos carnavalescos do Rio de 
Janeiro? As Escolas de Samba de 
São Paulo? Ou o frevo de Recife? 
Nada disso! O prefeito foi pra uma 
cidade nada badalada nessa época 
do ano. Brasília, segundo ele, para 
tirar uns dias de descanso. 

- SUMIRAM 
Imperatriz possui cinco deputa- 
dos estaduais ligados diretamente 
à nossa região, mas apenas dois 
compareceram às festas de car- 
naval da nossa cidade. Cadinhos 
Amorim e Leo Cunha puderam ser 
vistos brincando em meio aos foli- 
ões da cidade, aproveitando o car- 
naval para estreitar os laços entre 
seus conterrâneos. Carnaval tam- 
bém é política siô! Alguém aí viu 
Antonio de Pádua, Davizinho e An- 
tônio Pereira? Tomaram Doril! 

- E A MICARETA? 
Que a jardineira é um sucesso já 
consagrado no carnaval da cida- 
de, disso ninguém duvida. Mas os 
shows que deveriam animar os jo- 
vens na Avenida Beira-Rio foi um 
verdadeiro fracasso. Pouca gente 
compareceu, a galera mais jovem 
gosta mesmo é de micareta e por 
isso acaba saindo da cidade em 
busca de aventuras nas cidades 
vizinhas. Porto Franco tá aí e não 
deixa ninguém mentir, os jovens 
de Imperatriz compareceram em 
peso às festas de carnaval de 
Porto Franco. Barra do Corda tam- 
bém acaba roubando os foliões da 
nossa cidade que preferem correr 
atrás do trio elétrico. 
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Duas mortes no período de carnaval 
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Vera Lúcia Alves da Silva estava com o esposo em uma B/z 

Antônio Pinheiro 

D lias pessoas morreram no trânsito de 
Imperatriz nos quatro dias de carna- 
val. O caso mais recente aconteceu 

às 00h30 de quarta-feira (13), no cruzamento 
das ruas Amazonas com São Francisco. Vera 
Lúcia Alves da Silva estava com o esposo em 
uma Biz prata em companhia de dois amigos 
que estavam em uma Bros preta. O motorista 
de uma Hilux SW4 preta, que trafegava pela 
rua São Francisco, avançou a preferencial, 
colidindo com duas motos. 

Vera Lúcia e o esposo foram jogados por 
vários metros. Ela bateu com a cabeça em 
um poste, enquanto o esposo Celso Vitor 
Pinto Almeida teve fratura na perna direita. 
Em relação ao outro casal, apenas a mulher 
se feriu gravemente, mas sem risco de mor- 
te. As vítimas foram socorridas e levadas ao 
Socorrão. Vera veio a óbito quando dava en- 
trada no hospital. 

A vítima fatal estava residindo em Portu- 
gal, na cidade do Porto. A mesma veio em 
dezembro comemorar a virada de ano e 
o carnaval em Imperatriz. O esposo, que é 

Português, chegou há 15 dias em Imperatriz. 
Vera Lúcia estava a dois quarteirões da resi- 
dência dos pais. O velório acontece até as 9 
horas desta quinta-feira, na rua São Bento. 

No início da tarde de ontem, a PM apre- 
endeu uma caminhonete que, supostamen- 
te, acidentou os dois casais. O veículo tinha 
sido levado a uma oficina para ser conser- 
tada a parte da frente. A Hilux foi trazida 
para a Delegacia Regional juntamente com 
o proprietário e seu filho. O rapaz foi ouvido 
pelo delegado Francisco e depois liberado, a 
caminhonete ficou apreendida para ser peri- 
ciada no Instituto de Criminalística de Impe- 
ratriz (ICRIM) e o casal será investigado pela 
Delegacia do Trânsito. Nas quatro noites de 
carnaval, muitas pessoas foram presas por 
dirigir embriagadas. 

O outro acidente com vítima fatal aconte- 
ceu no sábado de carnaval. Cleyson Ricar- 
do 'Silva Lopes, 20 anos, pilotava uma moto 
Pop vermelha de placa NXF-6219-lmperatriz 
-MA, trafegando pela Avenida Pedro Neiva 
de Santana, quando colidiu na traseira de um 
caminhão que estava estacionado sentido 
João Lisboa. Cleyson veio a óbito no local. 

Menor é estuprada sob mira 

Antônio Pinheiro 
de um revólver 

A polícia não conseguiu prender o ma- 
níaco que estuprou uma adolescente de 15 
anos na noite de terça-feira (12) de carna- 
val, em campinho de futebol, na rua Miguel 
Bauirí, próximo ao Posto de Saúde do Santa 
Rita. A menor foi abordada por um homem 
armado com um revólver niquelado, de pele 
negra e barbado. O mesmo estava vestindó 
calça e camisa azul, com um boné branco, 
em uma bicicleta feminina de cor preta. 

Segundo a vítima, depois de praticar o 
ato selvagem, o elemento montou na bicicle- 
ta e fugiu, enquanto ela saia correndo despi- 
da em busca de socorro. A menor estava em 

Imperatriz, há poucos dias, pois veio passar 
as férias na casa de familiares. A policia 
foi comunicada e não conseguiu prender o 
"monstro da bicicleta". 

HOMEM EMBRIAGADO É AUTUADO 
POR TENTATIVA DE ESTUPRO 

Outro caso gravíssimo foi registrado na 
noite de terça-feira (12), na rua Gel. Manoel 
Bandeira, próximo à Praça da Cultura, onde 
estava acontecendo o carnaval. Nelmares 
Carvalho Bandeira, 35 anos, foi preso pela 
PM acusado de estar beijando uma menor 
de 10 anos. Apresentado no Plantão Cen- 
tral, Nelmares foi autuado por tentativa de 
estupro. 

Testemunha de agiotagem 

morre após atentado 

Morreu, na madrugada desta quarta-feira 
(14), Ricardo Silva, o Ricardinho ou "Carioca", 
no Hospital Carlos Macieira, em São Luís. Ele 
é quem teria avisado o agiota Gláucio Alencar 
- preso como mandante da morte do jornalis- 
ta Décio Sá - de que haveria uma trama para 
assassiná-lo. Ricardo Silva saberia de todo o 
esquema de agiotagem envolvendo a quadri- 
lha e, por isso, constava na relação de teste- 
munhas a serem ouvidas nas audiências do 
processo. 

Ricardo Silva sofreu, em janeiro deste ano, 
uma tentativa de assassinato, chegando a ser 
alvejado com sete tiros. Desde então, ele es- 
tava internado, primeiro, no hospital particular 
São Domingos e, depois, foi transferido para o 
Hospital Carlos Macieira, estando na custódia 
de homens da polícia. 

CIVI 

Homem é preso por tentativa 

de homicídio 

Policiais Militares do 15° Batalhão de Polí- 
cia Militar, lotados na cidade de São Mateus, 
prenderam um homem suspeito de tentar 
cometer um homicídio naquela cidade. Age- 
nilson Carvalho da Silva, conhecido como 
"Miúdo", 26 anos, teria, de acordo com a PM, 
efetuado dois disparos contra um desafeto 
após uma discussão. 

Segundo informações, a vítima identifica- 
da como Leandro Rodrigues de Brito Júnior, 
28, foi atingida com dois tiros no pé direito por 
um revólver calibre 38 durante qma festa em 
um bar naquela cidade. 

De posse das informações da ocorrência, 
imediatamente o comando do 15° BPM deslo- 
cou para o local uma guamição e sairiam em 
diligências para localizar "Miúdo". O suspeito 

foi localizado no bairro Serraria, em São Ma- 
teus. Durante a revista, os militares encontra- 
ram a arma utilizada na tentativa de homicídio. 

"Nossos policiais estão atentos a todas 
as ocorrências, não só na sede do 15° BPM, 
como nas 12 cidades que fazem parte do 
nosso Batalhão sempre demonstrando com- 
prometimento com o serviço, passando à co- 
munidade a sensação de segurança", frisou o 
tenente-coronel Egidio Amaral. 

"Miúdo" após ser detido confessou a auto- 
ria dos disparos. Ele foi conduzido e apresen- 
tado no distrito policial de São Mateus. Lean- 
dro foi levado ao posto de saúde do município, 
onde recebeu atendimento médico. Segundo 
o boletim médico, a vítima não corre risco de 
morte. 

PM prende suspeitos de assalto e tráfico de 

drogas durante Operação Carnaval 

Policiais do 15° BPM, sediado em Bacabal, 
durante mais um dia de trabalho na Operação 
Carnaval 2013 efetuaram a prisão de cinco 
pessoas suspeitas de assaltos e tráfico de dro- 
gas nas cidades de Bacabal, São Luís Gonza- 
ga e São Mateus. 

As equipes policiais além do combate ao 
tráfico, realizam diariamente abordagens em 
motoqueiros e veículos. Em uma dessas abor- 
dagens, a PM recuperou duas motocicletas 
que haviam sido roubadas. O planejamento de 
segurança, coordenado na Região do Médio 
Mearim, pelo tenente-coronel Egidio Amaral, 
comandante do 15° BPM, prosseguirão até a 
quarta-feira de cinzas (13). As prisões ocorre- 
ram na noite de domingo (10). 

TRÁFICO 
Suspeitas de envolvimento com o tráfico 

de drogas foram presas, na madrugada desta 
segunda-feira (11); Antonia Nascimento Silva, 
21 anos, residente na 1a Travessa Santa Te- 
resinha, bairro da Areia, naquele município, e 
Nayanna Nascimento Pinzo, 29, moradora de 
rua. Para a Polícia, são elas as responsáveis 
por abastecerem diversas "bocas de fumo" da 
região. Esta já a segunda apreensão de dro- 
gas na cidade de Bacabal durante o período 
carnavalesco. Na primeira, no sábado de car- 
naval, 40 papelotes de crack foram apreendi- 
dos pela PM. 

As duas suspeitas foram detidas na resi- 
dência de Antonia. No local, os policiais milita- 

res encontraram 71 cabeças de uma substân- 
cia com as mesmas características de crack e 
ainda uma caixa amplificadora lenox; um pen 
drive scandisk; dois celulares; uma caixa de 
som pequena: porta-cédula; uma TV 24 pole- 
gadas e documentos. O material apreendido 
foi encaminhado a 6° Delegacia Regional em 
Bacabal. 

Segundo o comandante do Batalhão, há 
vários meses, o Serviço de Inteligência do 15° 
BPM vem monitorando Antonia. "Estávamos 
no encalço de uma das suspeitas há muito 
tempo, aguardávamos apenas o momento cer- 
to para a abordagem. Ela era responsável em 
abastecer além do Bairro da Areia, onde reside 
os bairros adjacentes como São Lucas, Pedro 
Brito, Nova Trizidela, Mutirão e Novo Bacabal", 
detalhou o oficial, comentando, ainda, que a 
moradora de rua Nayanna era quem fazia o 
serviço de "aviãozinho" para a traficante. 

Após serem detidas, as duas mulheres fo- 
ram levadas para a 6a Delegacia Regional em 
Bacabal, onde foram autuadas em flagrantes 
por tráfico de drogas. 

Em outra ação, ainda, na cidade de Baca- 
bal, o Serviço de Inteligência (S.l.) recuperou, 
no bairro Vila São João, uma moto Bros, de cor 
vermelha, que foi tomada de assalto, no dia 07, 
na cidade de São Luis Gonzaga do Maranhão. 
A ação teve êxito, segundo o comando do 15a 

BPM, após o S.l. intensificar o patrulhamento 
e o levantamento de informações durante os 
dias de carnaval. 

PRF registra acidentes com mortes 

em rodovias do MA 

Ricardo estava Internado desde janeiro 

A Polícia Rodoviária Federal registrou 14 
acidentes em todas as estradas federais do 
Maranhão, logo nas primeiras 24 horas da 
Operação Carnaval. Entre os 14 acidentes, 
apenas um deixou uma vítima. Por volta das 
15h, na BR-222 em Itapecuru-Mirim, houve 
uma colisão entre um veículo Marco Polo Vo- 
lare, com uma bicicleta. O condutor da bici- 
cleta, identificado por Edwaldo Lopes, de 27 
anos, faleceu no local do acidente. 

Duas pessoas foram presas por estarem 
dirigindo alcoolizadas. Uma dessas prisões 
aconteceu em Rancho Papouco, no Km 63 
da BB 135. Um homem de 42 anos condu- 
zia uma bicicleta Honda 150 Bros sem placa, 
com sintomas de embriaguez. A ocorrência 
foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil 
local. 

O outro caso aconteceu na cidade de Zé 
Doca, na BR 316, km 203. O condutor foi 
preso por dirigir alcoolizado, de acordo com 
registros da PRF, o teste do bafômetro regis- 
trou 0,62mg/l. Ele dirigia um Gm Classic. 

Já em Açailândia, no km 670 da BR 222, 
foi preso José Eudes Câmara da Silva de 46 
anos, que conduzia um veículo Mercedes 
Benz, placa ALP9246/TO. Ele foi preso por 
existir Mandado de Prisão em aberto. A ocor- 

rência foi encaminhada à Delegacia de Polí- 
cia Civil local. 

Achado de cadáver- O corpo de um ho- 
mem, identificado como Antônio Araújo dos 
Santos, de 46 anos, foi encontrado na manhã 
de ontem, em um casebre construído embai- 
xo da ponte São Francisco, às margens da 
Avenida Ferreira Gullar, na llhinha. 

Filho de Tereza Araújo dos Santos e de 
João Isidoro dos Santos, Antônio dos San- 
tos, segundo moradores da área, morava so- 
zinho. Os vizinhos não souberam dizer à polí- 
cia o que teria ocasionado a morte da vítima. 

Tentativa de estupro - No sábado, policiais 
do Batalhão de Choque, que trabalhavam na 
Operação Carnaval no Circuito Madre Deus 
e adjacências, prenderam um homem iden- 
tificado como João Pedro Silva, de 36 anos, 
morador da rua 01, Conjunto Filadélfia, casa 
58, Aurora, pelo fato de ter tentado estuprar 
uma menina de nove anos de idade. 

O pai da vítima, Rubenilson Saraiva Silva, 
morador da rua Marquês de Pombal, no Re- 
tiro Natal, comunicou o fato à polícia. Com o 
agressor, foi apreendido um aparelho de tele- 
fonia celular. Ele foi conduzido e autuado em 
flagrante no Plantão Central da antiga Rffsa 
(Beira-Mar). 
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►PREVENÇÃO 

Saúde realiza blitz contra DST/AIDS 

A Secretaria de Saúde de Imperatriz - SE- 
MUS, por meio do Núcleo de Saúde da 
Família - NASF e do Programa Muni- 

cipal de DST/AIDS, realizou, na última quinta 
feira (7), na Avenida Pedro Neiva de Santana, 
entre as 8h e 11h e as 14h e 17h, uma gran- 
de ação de mobilização para prevenção das 
DST/Aids: a Blitz Educativa. 

O evento teve distribuição de preserva- 
tivos masculinos e material educativo para 
mobilizar a população para a importância da 
prevenção às Doenças Sexualmente Trans- 
missíveis (DST). 

Para o vigilante Jeferson Santana, de 30 
anos, abordado pela equipe da SEMUS, "a 
ação é muito boa, principalmente para os jo- 
vens, que carecem de conscientização sobre 
o assunto". Ele, que é treinador do Maroto Fu- 
tebol Clube, uma equipe de várzea local, fez 
questão de levar os preservativos e panfletos 
educativos para o time inteiro. 

Já o auxiliar administrativo Francisco Oli- 
veira, de 33 anos, disse que "a blitz facilita a 

prevenção, principalmente porque neste perí- 
odo de carnaval aumenta muito o consumo de 
álcool e drogas e também a irresponsabilida- 
de de quem participa da festa". 

CARNAVAL 
A campanha de Prevenção às DST/AIDS 

durante o Carnaval em Imperatriz teve como 
público-alvo a população sexualmente ativa, 
principalmente os jovens, e como objetivo, 
reforçar a importância do uso do preservativo 
para reduzir a contaminação por DST, HIV ou 
Hepatites Virais, e ainda diminuir o índice de 
gravidez não planejada. 

A equipe da SEMUS esteve presente no 
circuito do carnaval, desenvolvendo ações sis- 
temáticas com distribuição de preservativos. 
A Secretária de Saúde de Imperatriz, Concei- 
ção Madeira, declarou estar contente sobre a 
atuação da equipe "A equipe esteve presente 
nos locais de concentração do grande público 
e teve muita adesão da população, que se 
informou e pegou preservativos", afirmou. 

Caema é obrigada a regularizar fornecimento 

de água em um prazo de 180 dias 

Após 10 anos de tramitação, uma Ação 
Civil Pública interposta pela Promotoria de 
Justiça de Montes Altos, em 2003, contra a 
Caema, transitou em julgado. A empresa não 
poderá mais recorrer da decisão judicial que a 
obriga a adotar providências, em um prazo de 
180 dias, para normalizar o fornecimento de 
água na cidade de Montes Altos. Em caso de 
descumprimento, foi estabelecida multa de R$ 
5 mil por dia de atraso. 

O último recurso da empresa foi julgado 
em dezembro pelo Tribunal de Justiça do Es- 
tado, que manteve a sentença de 1o grau em 
todos os seus termos. 

Ao deferir o pedido do Ministério Público, a 
Justiça determinou ainda que.a empresa deixe 
de cobrar tarifas pelo abastecimento de água 
encanada até que todas as 'medidas sejam 
efetivadas. 

Foi assegurado aos moradores de Montes 
Altos o direito de receber todo o valor pago 
à Caema pelos serviços defeituosos desde 
quando a ação foi ajuizada (em 2003) e por 
cinco anos que a antecederam (1998). Os 
valores cobrados indevidamente deverão ser 
restituídos em dobro, com o acréscimo de ju- 

ros e correção monetária. 
Como indenização por danos morais co- 

metidos contra a população, a empresa foi 
condenada a pagar a importância de R$ 5 mil 
por consumidor que comprove estar vivendo 
na cidade desde o início da ação. 

PROVIDÊNCIAS 
Na decisão que atendeu ao pedido do MP, 

que foi representado pela promotora de justiça 
Maria José Corrêa, então titular da Promoto- 
ria de Montes Altos, a Justiça determinou as 
providências que devem ser tomadas pela Ca- 
ema; 

Abertura de poços artesianos em quanti- 
dade suficiente ao fornecimento de água para 
todas as residências de Montes Altos; constru- 
ção de estações de tratamento d'água pelas 
quais deve passar toda a água fornecida pela 
empresa; limpeza de todas as instalações e 
equipamentos, inclusive pintura das casas de 
proteção dos painéis para acionamento das 
bombas d'água: e adaptação de torneiras jun- 
to às descargas dos poços artesianos para fa- 
cilitação de coletas de amostras de água para 
análise físico-química. 

Prefeitura de Senador La Rocque realizou 

pagamento de funcionários 

m 
Além do més de janeiro, também jà foram pagos os meses 

Após um mês de muito trabalho e dificul- 
dades, a Prefeitura Municipal de Senador La 
Rocque realizou, na data de sexta-feira (08), o 
pagamento dos Servidores Públicos do muni- 
cípio. Mesmo tendo enfrentado uma situação 
caótica deixada pela gestão anterior, o muni- 
cípio conseguiu cumprir com o que determina 
a legislação e efetuou o pagamento dos seus 
servidores concursados. 

O prefeito Chico Nunes determinou ao se- 
cretário de Administração, José de Ribamar, a 
realização do processo de recadastramento, 
bem como viabilizar o referido crédito em con- 
tas-correntes de titularidade de cada servidor. 

Pagamento de Salários 

de novembro, dezembro e o décimo terceiro 

As remessas foram enviadas à instituição 
bancária responsável pelo pagamento, na úl- 
tima sexta-feira, (08). A atual administração 
trabalha no sentido de honrar a legislação em 
vigor, principalmente no que diz respeito aos 
direitos de seus servidores. 

"Nós já sabíamos das dificuldades. No en- 
tanto, nós temos é que encontrar saídas para 
que possamos fazer com que a administração 
possa ser desenvolvida de forma positiva. 
Alem do mês de janeiro deste ano, a prefeitura 
já efetivou o pagamento dos salários atrasa- 
dos deixados pela ultima gestão, que foram 
os meses de novembro, dezembro e o décimo 
terceiro", enfatizou o prefeito Chico Nunes. 

Balsas ganha nova agência de 

atendimento da CEMÂR 

m 

s 9 

O posto de atendimento é resultado o dos Investimentos 
A cidade de Balsas, a 389 km de Impe- 

ratriz, ganhou uma nova Agência de Atendi- 
mento ao Cliente da Companhia Energética 
do Maranhão (CEMAR). Esse novo posto de 
atendimento é resultado o dos investimentos 
da Companhia no município, que já ultrapas- 
sou 20 milhões de reais. 

Durante a inauguração, foram desenvolvi- 
das várias ações voltadas para a comunida- 
de, como palestras sobre dicas de segurança 
com energia elétrica, direitos e deveres do 
consumidor, responsabilidades pela ilumina- 
ção pública e como economizar energia. Tam- 
bém foi realizada a substituição de lâmpadas 
incandescentes por fluorescentes e doações 
de brindes; relógios, bolsas, protetores de to- 

da Companhia no município 
madas e entrega de cartilhas para as crianças. 

"A inauguração foi muito boa, superou mi- 
nhas expectativas, a estrutura padrão da CE- 
MAR está de primeiro mundo, não só no aten- 
dimento, mas para os colaboradores próprios", 
elogiou o presidente da Associação Comercial 
de Balsas, Roberto Portela. 

A cerimônia teve a presença dos colabo- 
radores da CEMAR e de lideranças da região, 
entre eles, o chefe de gabinete de Balsas, 
Deusval Trajano, que destacou a qualidade 
da nova agência. "Desde o primeiro contato, o 
atendimento foi excelente, esclarecedor de dú- 
vidas e com muita qualidade. Pessoas pacien- 
tes, atenciosas e comprometidas em resolver 
o problema do cliente". 

Banda Baétz ganha nova 

cara em 2013 

O novo CD será composto por algumas músicas inéditas 

A Banda Baétz, que já faz 13 anos de su- 
cesso, promete caprichar com sua nova rou- 
pagem este ano. Além de novos hits, a banda 
ganhou novos vocalistas. 

Uma das novas vocalistas é Mila Moreno. 
A jovem de 20 anos é ex-vocalista da Banda 
Favoritos do Forró, onde passou pouco mais 
de dois anos. "A banda Baétz está cheia de 
novidades e estou muito feliz de fazer parte da 
equipe poderosa", contou empolgada a more- 
na de voz grave. 

Tatiane Mendes, de 29 anos, é a outra vo- 
calista que também está entrando agora na 
banda de Vagtonio Brandão. Ela diz que está 
pronta para caprichar nas mudanças. "Come- 
cei pelo meu visual. Antes eu era morena e 
agora estou loira", brinca ela. 

Magno Costa, de 22 anos, é o único ho- 
mem do grupo de vocalistas. Já está há oito 

meses no grupo e, antes de entrar na Baétz, 
passou por várias bandas de Imperatriz. "Pas- 
sei pela Banda Mel Sol, Banda Sintonia, Forró 
Simbora, Forró Pinote, entre outras". 

A produtora musical da banda, Dilma Fer- 
nandes, aposta na nova cara da 'Poderosa do 
Forró'. "A banda agora vem com tudo novo. 
Pegada nova, estilo novo, novas músicas, 
novo figurino. Totalmente outro estilo", enfa- 
tiza, acrescentando que a grande novidade 
para este ano é a gravação do novo CD em 
Fortaleza (CE), ainda esté mês. 

Novo CD 
O novo será composto por algumas mú- 

sicas inéditas. Além disso, serão resgatadas 
algumas músicas antigas da Baétz com arran- 
jos diferentes. "Os fãs verão uma nova Banda 
Baétz", garante Dilma Fernandes. 
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►JARDINEIRA 

Carnaval tradicional embala dias de folia 

Hyana Reis 

M 

archinhas e frevo deram brilho à 
Jardineira deste ano em Imperatriz. 
O tradicional carnaval de ma levou 

centenas de pessoas aos circuitos da Pra- 
ça Mané Garrincha e Praça da Cultura. Na 
programação, estavam incluídos concursos 
de blocos, fantasias carnavalescas e marchi- 
nhas. 

Com uma diversidade de gerações, foliões 
de todas as idades marcaram presença nos 4 
dias de folia do Momo. que neste ano ganhou 
o nome de "Carnaval da Gente". O axé deu 
lugar aos ritmos mais tradicionais recheados 
de confetes, sabão, fantasias e alegorias. 

O resgate chamou a atenção de Juliana 
Ferreira, que levou toda a sua família para 
pular o carnaval da Jardineira na Praça Mané 
Garrincha. "É uma ótima iniciativa fazer um 
carnaval mais tranqüilo e tradicional, quero 
que meus dois filhos lembrem que na sua in- 
fância eles brincaram na rua e se fantasiaram 
nesta época do ano". 

Incentivar a participação das famílias e 
valorizar a cultura foram os principais objeti- 
vos do carnaval deste ano, segundo o pre- 
sidente da Fundação Cultural de Imperatriz 
(FMI). Lucena Filho. "Desde o primeiro ano 
desta gestão, a gente vem colocando em prá- 
tica o carnaval das praças e da família, tem 

dado muito certo". 
A tradição chamou atenção até dos mais 

jovens. A estudante Mariana Lima, de 15 
anos, dispensou a folia na Avenida Beira-rio e 
passou todo o carnaval entre a Mané Garrin- 
cha e a Praça da Cultura. "Este ano eu preferi 
vir para cá, porque está mais animado, pos- 
so dizer com certeza que este carnaval é das 
marchinhas e não do axé. Tanto que a Beira- 
-Rio ficou abandonada, porque a cidade intei- 
ra está aderindo a este carnaval tradicional". 

Quem aproveitou a festa para lucrar foram 
os vendedores ambulantes, que este ano fo- 
ram fiscalizados pela Vigilância Sanitária para 
garantir a higiene e segurança dos brincan- 
tes. 'Tomamos todos os cuidados para não 
perder a oportunidade de vender bem no car- 
naval, que é o período que mais dá para lu- 
crar, porque o movimento é muito grande aqui 
na cidade", afirma o ambulante Pedro Araújo. 

Concursos- Durante os 4 dias de carnaval, 
houve concursos de marchinhas, blocos de 
ruas e fantasias carnavalescas. Rosana Bar- 
ros participou da folia como Noiva Cadáver e 
recebeu um dos prêmios de melhor fantasia. 
"Todo ano tem o bloco Cinema no Teatro, e 
todos se caracterizam de algum personagem 
de filme. Pesquisei na internet um que seria 
legal e fácil. Achei a Noiva Cadáver interes- 
sante e providenciei o que necessitava". Os 
vencedores receberam prêmios em dinheiro. 

Católicos trocaram o carnaval mundano' 

para passar quatro dias com Jesus 

Participaram da entrega Francisco Chagas, Sebastião Madeira c Nicola Franco// 

Palestrante dá dicas para enfrentar 

o medo de falarem público 

Um dos maiores medos do ser humano é 
o de falar em público, ultrapassando até mes- 
mo o medo da morte. Esse temor tem causas 
emocionais como baixa autoestima, medo de 
rejeição e da crítica, são pessoas que têm a 
autoimagem negativa e não querem se expor. 
Apenas 95% da população tem o dom da fala 
e consegue se comunicar naturalmente. Para 
você que tem medo de falar em público, saiba 
que há como dominar, colocando em prática 
algumas estratégias. 

Em visita a Imperatriz, a professora e pa- 
lestrante motivacional, Cíntia Lopes, e auto- 
ra da obra "Transforme seu medo em poder: 
como fazer apresentações de sucesso", dá 
algumas dicas importantes para fazer uma 
apresentação de sucesso, ao defender um 
argumento, um produto e até mesmo a de- 
fesa de monografia. A primeira é trabalhar a 
autoimagem. reconhecendo as qualidades e 
identificando o que há de bom em sua comu- 
nicação. A segunda dica é conhecer profunda- 
mente o assunto que precisa defender, assim 
ganha confiança e sente-se seguro. A terceira 
é a prática constante, valendo até treinar na 

frente do espelho. A palestrante coloca que a 
principal regra do comunicador é ser natural 
e simples, o restante se adquire com treino e 
prática. Seguindo esses passos, o medo e o 
nervosismo diminuem. 

PARA UMA BOA DEFESA DO TRABA- 
LHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Para os estudantes que vão defender mo- 
nografia, a dica que a autora sugere é estru- 
turar bem o trabalho, com o inicio, meio e fim. 
Começar cumprimentando as pessoas, de- 
pois falar sobre a relevância do tema, dividi-lo 
em duas ou três partes e finalizar com uma 
mensagem somente. A estrutura faz as pes- 
soas entenderem e não se confundirem, os 
12 segundos iniciais são fundamentais para o 
ouvinte decidir se vai ouvir ou não. "O aluno 
precisa mostrar que domina o assunto para ter 
credibilidade, deve treinar bastante para tor- 
nar-se natural, tomar cuidado com os gestos, 
postura, usar uma roupa adequada e olhar 
nos olhos os professores da banca, para que 
a apresentação não se disperse". 

Carla Dutra 

Com o tema: "Se Creres Verás a Glória de 
Deus (Jo 5:40 )", o XXIII Festival Minha Vida 
Tem Sentido atraiu milhares de pessoas du- 
rante os quatro dias de carnaval. Crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, a partir das 8 
horas do sábado, começavam a lotar o ginásio 
do SESI para ouvir a 'Palavra de Deus', orar 
ao toque de canções, adorar a hóstia consa- 
grada e dançar aos toques animados dos mi- 
nistérios de música, que tocavam em todas as 
noites na 'Noite Carismática". O evento teve 
início no sábado (09) e encerramento na ter- 
ça-feira (12). 

"O encontro de carnaval da igreja católica, 
através da Renovação Carismática Católica 
(RCC) é um chamado do próprio movimento 
de levar os cristãos a uma experiência profun- 
da com Deus, período que tem intensas festas 
'mundanas'", explica Merisson Santos, coor- 
denador do Ministério Jovem da Renovação 
Carismática da Diocese de Imperatriz, que co- 
memora a grande movimentação durante os 
quatro dias do festival. 

Tânia Mara faz questão de participar do 
festival anualmente. Ela e sua família foram 
todos os dias e, para não perder nenhum mo- 
mento, resolveram chegar bem cedinho. A jo- 
vem afirma já ter conseguido muitas graças na 
ida para o encontro e garante que neste festi- 
val Deus fez muitas maravilhas em sua vida. 
"Eu gostei muito, pois Deus derramou muitas 
bênçãos. Queria que mais jovens estivessem 
conosco para aproveitar o encontro e evitar as 
coisas ruins do mundo", afirma a fiel. 

Como participante do Grupo de Oração 
Louvor Eterno, da RCC, Brenda Aquino, além 
de participar das pregações, adoração à hós- 
tia consagrada e noites carismáticas, tam- 
bém ajudou nos bastidores do encontro com 
a limpeza e intercedendo pelo festival. Como 

já é da RCC, ela garante que o festival é um 
momento em que os carismáticos renovam a 
fé. "É tempo de realmente renovar a nossa 
fé, ainda mais com esse tema que fala de fé. 
Aqui, renovamos a nossa fé, enquanto cris- 
tãos, servos de grupo de oração e pessoas 
que já tiveram experiência com Deus", admi- 
te a fiel. Para ela, o encontro é um momen- 
to para ouvir a Palavra de Deus, dançar e se 
animar, "aqui é a melhor opção para o jovem, 
pois proporciona uma alegria para o resto da 
vida, com experiência profunda com Deus e 
uma vida transformada", assegura. 

Depois de um dia intenso e de profundas 
orações e adoração, em que famílias lotaram 
o ginásio, nas noites de carnaval, os jovens 
não precisavam ir para a Beira-Rio e Praça da 
Cultura, pois tinham a opção de dançar e se 
divertir, de forma que a alegria se perpetuasse 
além dos quatro dias, segundo a coordenação. 
"Aqui, o jovem não precisa ir para o carnaval 
do 'mundo', ele pode vir para carnaval da igre- 
ja e se divertir mais do que os de fora, pois o 
carnaval aqui não é passageiro, não passa na 
quarta-feira de cinza, é uma festa com música, 
sem álcool, sem drogas, sem prostituição", ga- 
rante Merisson Santos. 

AVALIAÇÃO - "O senhor não deixa de 
derramar suas graças, curas e milagres nesse 
XXIll Festival", relata Lenir Ribeiro, coorde- 
nadora diocesana da RCC de Imperatriz. Ela 
avalia como positivo os quatro dias de festival. 
Segundo ela. além das pessoas que vão to- 
dos os anos, outras novas foram ao encontro. 
"Aqui está o mesmo público, mas com pesso- 
as diferentes. Vejo isso como o renovar das 
águas", afirma. 

Passaram pelo encontro, durante os qua- 
tro dias, mais 10 mil pessoas. Além de dois 
ministérios tocando em casa noite, alguns gru- 
pos de oração apresentaram peças teatrais. 

E 

A cadeira de rodas não é empecilho para a felicidade 

"Independente de como é a vida das pessoas, todos conseguem superar obstáculos", enfatiza Carlos Eduardo. mm 

Carla Dutra 

"Eu gosto muito da área de comunicação e já fiz programa 
em rádio, por isso que gosto", declara Carlos Eduardo Nasci- 
mento Oliveira, de 37 anos, que estuda Comunicação Social, 
habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Ma- 
ranhão (UFMA), há quatro anos. Na área, ele já trabalhou por 
dois anos na rádio Cidade Esperança. 

Carlos Eduardo, morador do bairro Maranhão Novo, diz 
que já é rotina de segunda a sexta-feira, no período da tar- 
de, horas que antecedem o início das aulas, pegar sua moto 
adaptada e seguir para a UFMA. Carlos Eduardo tem deficiên- 
cia física, depende de cadeira de rodas para se locomover e, 
para passear ou sair pela cidade sem depender de ninguém, 
tem uma moto em forma de triciclo, mas ele garante que seu 
problema não é motivo para tristeza. "Cada pessoa, tendo 
deficiência ou não, tem sempre um empecilho, às vezes 
com o trabalho, às vezes no percurso de uma rua. Eu te- 
nho desafios como qualquer outra pessoa, e tento supe- 
rar a cada dia", afirma. 

Estúdio de rádio é sua grande paixão, uma profissão que 
Carlos Eduardo sonha seguir. Para poder um dia realizar seu 
desejo, o estudante resolveu deixar de trabalhar e se dedicar, 

exclusivamente, aos estudos. "Quero me dedicar só aos es- 
tudos para ter um aproveitamento melhor, pois às vezes, 
fazendo duas atividades em paralelo, pode atrapalhar um 
pouco", acredita. 

Quando perguntado sobre os colegas de curso, Carlos 
Eduardo afirma que sempre tem o apoio destes na universida- 
de. Ele relata um episódio vivenciado com os companheiros. 
"Uma vez, precisei ir para a parte de cima do prédio, mas 
o elevador estava quebrado, foi então que meus colegas 
me ajudaram a subir". Ele garante que é bem respeitado pe- 
los colegas e não é porque é cadeirante que será tratado de 
forma diferente pelos outros. O único fato preconceituoso que 
lembra ter vivido ficou no passado, quando ainda estava no 
ensino fundamental. "Agora é coisa rara acontecer comi- 
go", comenta. 

Tristeza para Carlos Eduardo não existé, o que prevalece 
é a alegria. Mas esse fato é devido à autoconfiança que ele 
tem em tudo. "Tem hora que nem me vejo como cadeiran- 
te, ajo tão naturalmente que nem percebo que não ando", 
conta. Atualmente, o curso de Jornalismo da UFMA já tem três 
deficientes físicos. Para Carlos Eduardo, esse é um grande 
avanço para os cadeirantes na universidade. "As portas têm 
sido abertas mais para a gente, no sentido que, o governo 

m 

está proporcionando as vagas para nós", afirma. 
MOTIVAÇÃO- Carlos Eduardo deixa uma mensagem de 

otimismo para aquelas pessoas que vivem nas mesmas con- 
dições que ele. "A pessoa tem que levantar a cabeça, pois 
sempre tem algo novo e bom que acontece em nossas vidas, 
basta que seja observado, e deixar o pessimismo de lado", 
aconselha Carlos Eduardo. 
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MEDITAÇÃO "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda ansiedade,.porque Ele tem cuidado de vós." (2 Pedro 5:6.7) 

CARNAVAL, SÓ DIVERSÃO 

E ALEGRIA 

O carnaval de Imperatriz, realizado pela Prefeitura Municipal, embalou os foliões nos quatro 
dias de muita festa que foram contagiados pelos ritmos das machinhas. Samba e axé. A 
majestosa festa popular foi enaltecida pela criatividade de cada pessoa que saiu desarma- 
da para brincar e pular neste carnaval que, diga-se de passagem, foi tudo de bom. Confira 
flashes! 
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Os foliões agitando 

CAMERAS DE SEGURANÇA 
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A importância do sistema de câmeras de segurança, ou circuito fechado 
de TV (CFTV) , instalados em pontos estratégicos é fundamental para 
indústrias, empresas, residências e condomínios, sendo um dos equipamentos 
eletrônicos de segurança mais utilizados na proteção. Esses equipamentos 
permitem que se tenha a visão de locais isolados ou que estejam fora do alcance do 
Porteiro ou mesmo do corpo de Segurança, e tem como uma de suas vantagens 
principais o seu custo x benefício. 

Através da implantação do sistema de cámeras. as pessoas podem prevenir e até inibir 

atos de vandalismo ou qualquer outro delito que possa ocorrer no lado interior ou exterior das edificações. Através das 
câmeras, se tem uma visão global do patrimônio, visto que elas estão alerta 24 horas por dla.7 dias na semana e em tempo 
real. Sendo, este, considerado, "vigia eletrônico'que fica sempre atento e de 'olho" no que acontece. 

O sistema deve ser completo, ou seja. todas suas câmeras devem possuir gravação, serem monitoradas e estarem 
em pleno funcionamento, para que quando necessitem das imagens, estas possam ser utilizadas. O registro e a visualização 
dos pontos estratégicos ampliam sobremaneira a segurança de uma.propnedade, permite reconhecimentos e registra fatos e. 
atos de como e quando ocorreram. Podendo ser usado como prova criminal 

-r 

Para ter um bom sistema de segurança através de cámeras. e necessário um analise de iodo o local por técnicos 
especializados. Com avaliação dos pontos vulneráveis e dentro dessas características, os profissionais realizaram a 
instalação do sistema de monitoramento. O circuito de CFTV TV Digital permite melhorias na segurança do ambiente. A 
visualização das imagens captadas pelas cámeras. podem ser feitas no local ou remotamente através da internet Conta 
ainda, com a facilidade do seu funcionamento, qualquer pessoa ou funcionário treinado poderá monitorar um grande número 
de câmeras. 

Zeca Tocantins 

COM SEGURANÇA NAO SE BRINCA! 
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Alarmes Monitorado 24H Autom atícos - Cerca Elétrica 
Circuito Fechado de TV e Fechadura Eletrônica 

A harmonia e alegria da brincante neste carnaval 

(99) 3525-7215 / 8154-3237 / 9157-0544 

www. centra/alarme, com. br / centralalarme@hotmail. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatrlz-Maranhão 
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FARMÁCIA PAIVA (RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1740-CENTRO) 

DROGARIA POPULAR SANTA RITA (RUA SANTA RITA, 490-SANTA RITA) 

DROGAFARMA (RUA DO ARAME, 280a-VIÜNHA) 
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ORUZADINHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 

Pi ou impar, tipo da 
sorteio programa da TV 
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doses de bebidas 
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Corrida veloa oôum lugar 
Arte da fabricação de vasos 
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Copo para chopes te 

piadas 

0 troco da vaaaba 

O rapaz estava andando com o seu carrão quando vê uma garota muito bo- 
nita e lhe oferece carona. Ela aceita, entra no carro, papo vai, papo vem e eles 
terminam num motel. 

Acabada as preliminares, os dois completamente nus, a moça olha para os 
olhos do rapaz e diz com voz sensual: 

- Olha, eu não te disse isso antes, mas eu sou uma garota de programa e 
cobro R$ 70,00 por uma trepada. 

O rapaz aceita sem reclamar e continua; 
- Você não vai me levar pra casa? - Ela pergunta, pra ver se ele tinha enten- 

dido. >- 
- Olha. eu não te disse isso antes, mas eu sou um motorista de táxi, esta hora 

é bandeira 2 e a corrida até a sua casa custa R$ 100,00! 

WfAvcoquetei.combr/jogos 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Malhaçâo 
Globo, 17h45 - Sal tenta entrar no quarto de Patinha, mas ela 
consegue se livrar do rapaz. Rosa se preocupa com o apoio 
de Vitor ao irmão. Sal liga para um comparsa e garante que 
Vitor não o mencionará no inquérito. Orelha faz um vídeo es- 
pecial sobre sua suposta paixão por Morgana. Lia tenta falar 
com Vitor sobre Sal, quando Patinha a interrompe reclamando 
que o menino se insinuou pra ela. Dona Filó deixa as crian- 
ças com Patinha e vai à casa de Raquel cobrar as obras na 
comunidade. Vitor fica chateado com a história de Patinha e 
Lia desiste de falar sobre Sal. Começam as atividades extras 
no Quadrante. Em seu blog, Ju fala sobre .relacionamentos. 
Bruno se desconcentra com Patinha e não consegue terminar 
palestra que estava apresentando. Ana e Patinha começam a 
discutir. Gil vai à casa de Ju. Orelha faz mais uma surpresa 
para Morgana. Ju pede para ficar a sós com Gil. 

Lado a Lado 
Globo, 18h15 - Fátima fala a Zé Maria sobre seu interesse em 
incluir a capoeira em sua pesquisa sobre esportes. Praxedes 
aceita a proposta de Teodoro, que se oferece para pagar uma 

□ NOVELAS 

babá para cuidar de Ângelo. Laura diz a Isabel que acredita no 
amor de Constância por Elias. Frederico tenta se aproximar de 
Luciano. Isabel fica comovida ao ouvir Elias chamá-la de mãe. 
Guerra pede Celinha em casamento. Etelvina matricula Madá 
e Tião na escola, sem o consentimento de Percival. Berenice 
procura Constância para vender informações sobre Laura e 
Elias. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Carolina pega os documentos de Ronaldo 
para viajar com Felipe. Analú fala com Juliana sobre o tempo 
que passou com Nando na ilha. Kiko manda seus comparsas 
adiantarem o plano contra o noivo de sua mãe. Nando fica 
com ciúmes de Juliana. Vânia flagra Veruska tentando abrir 
a gaveta de Roberta com a chave de Vitorio. Ronaldo pede 
para Isadora viajar com ele. Veruska avisa a Nenê que Vânia 
apreendeu a chave de Vitório. Vânia sugere que Roberta con- 
verse com fornecedores no Rio de Janeiro. Analú descobre 
que Kiko modificou o plano para seqüestrar Nando. Vânia en- 
trega a chave para Roberta e Veruska pensa em uma maneira 
de reavê-la. Carolina se oferece para ir com Felipe para o Rio 

de Janeiro. Nando se atrapalha na sessão de fotos e acaba 
beijando Juliana. Felipe chega para buscar Carolina e Nieta 
reclama de os dois viajarem sozinhos. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Helô e Drika discutem. Rachel mostra a foto 
para a delegada e ela decide chamar Lívia para depor nova- 
mente. Russo fala para Lucimar que tentará encontrar More- 
na. Lurdinha implica com Pescoço e Delzuite a repreende. 
Helô afirma para Lívia que ela estava no banheiro quando Jés- 
sica morreu. Celso conhece Érica em um restaurante. Lívia vê 
Wanda com" o sapato que Jéssica reconheceu e manda ela 
destruir o par. Helô se emociona com a festa de despedida na 
delegada. Wanda, Russo e Rosângela partem no mesmo voo 
que Lívia para Istambul. Maitê descobre que Zyah vai a um 
jantar na casa de Leonor e Bianca decide encontrá-lo, Irina 
coloca Morena para trabalhar na rua. Rachel fala para Haroldo 
que Helô cisma com Lívia por ciúme de Stenio. Carlos conver- 
sa com Deborah sobre o divórcio de Antonia e Celso. Bianca 
se entristece ao descobrir que Zyah casou com Ayla e vai em- 
bora da casa de Leonpr. 

'P Áries 21-03/19-04 
O sèxtil Sol-Lua entre seu signo e sua área de 
amizades toma o momento ideal para curtir boas 
conversas e momentos agradáveis junto aos 
mais queridos. O bom entendimento está garan- 
tido e as amizades tendem a ser valorizadas! 

ti Touro 20-04/20-05 
Você se sente segura para enfrentar os desafios 
no trabalho, com o sêxlil Sol-Lua. Concentre for- 
ças e talentos na busca por seus objetivos, mes- 
mo aos que lhe parecem impossíveis. Mantenha 
a positividade e abra-se ao novo! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Una-se a pessoas com valores semelhantes aos 
seus. neste momento em que Sol e Lua formam 
sêxtil, harmonizando suas áreas de amizade e 
espiritual. As pessoas lhe trarão acolhimento e 
bons conselhos, saiba ouvi-los! 

52 Câncer 22-06/22-07 
Você se mostra mais sensível, pois Sol e Lua 
formam sêxtil, entre suas oitava e décima casa. 
Seu faro para oportunidades no trabalho e vida 
material também está mais aguçado. Realize ta- 
refas simples e planeje suas finanças! 

SI Leão 23-07/22-08 
Um clima de afeto e integração toma conta de 
suas relações, pois Sol e Lua formam sêxtil 
hoje. As pessoas mais próximas se sentem bem 
ao seu lado, pois você oferece o que elas preci- 
sam. Ajude os outros, doe-se! 

IR? Virgem 23-08/22-09 
Você lida com as mais diversas questões de 
maneira criativa e sensível, pois o sêxtil Sol-Lua 
harmoniza suas oitava e sexta casas. Dedique- 
-se aos seus objetivos, pois você hoje está dan- 
do conta de todo o tipo de atividade! 

Libra 23-09/22-10 
Que tal fazer coisas agradáveis ao lado de quem 
você gosta? O sêxtil Sol-Lua harmoniza suas 
áreas de relacionamentos e social, sugerindo 
que você conquistará projeção se souber agir 
de maneira mais descontraída! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Suas sexta e quarta casas são harmonizadas 
pelo sêxtil Sol-Lua, que lhe incentiva a cuidar de 
sua casa. Mesmo que não tenha como investir 
financeiramente neste momento, procure colo- 
car o ambiente e as rotinas em ordem! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Você interage com as pessoas de maneira har- 
moniosa e intensa, pois Sol e Lua formam sêxtil, 
aguçando seu poder de comunicação. Você ten- 
de a se destacar no meio social, portanto, apro- 
veite para estabelecer bons contatos! 

CD £5 d CD F3 CD 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Ao formarem sêxtil entre suas áreas familiar e 
financeira, Sol e Lua lhe guiam por caminhos 
financeiros mais seguros. Seja ponderada e 
planeje-se cuidadosamente. Trabalhe buscando 
sedimentar uma maior estabilidade! 

^Aquário 20-01 /18-02 
As parcerias baseadas em amizade e objetivos 
comuns são fortalecidas pelo trânsito da Lua por 
seu signo e pela harmonia com o Sol. Faça pla- 
nos com os mais Íntimos e busque atividades 
intelectuais que fortaleçam a cumplicidade! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você se sente mais autoconfiante, pois a Lua 
passa por sua área de crise e forma sêxtil com o 
Sol. Tire o dia para resolver questões pendentes 
e para planejar-se, mas não se esqueça de des- 
cansar e esfriar a cabeça! 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Quarta-feira, 14 de fevereiro de 201B 

.09. 

"Há mais de 4 anos sem limpeza nos esgotos. Porjavor, vamos limpar! Esses empoçameníos são na 
poria da minha casa, na rua Simplício Moreira. Após 42 minutos da chuva ter passado, a água ainda 
não havia escoado. Eu apenas quero que as autoridades saibam disso, ésó", João Bosco, produtor. 

A voz da comunidade 

Intemautas registram alagamentos 

Welbert Queiroz 

Poucos minutos de chuva em Imperatriz 
são necessários para alagar a cidade. 
Esse problema vem sendo denunciado 

por boa parte da população. Apesar disso, os 
moradores reclamam que o poder público ainda 
não tomou medidas para resolver o problema 
de escoamento. 

Nas redes sociais, os cidadãos protestam 

por meio de postagens de fotos da situação 
que enfrentam pelas ruas da cidade. João Bos- 
co Brito, produtor, faz um apelo para que as 
autoridades responsáveis tomem providências. 
"Quero que as autoridades vejam o que está 
acontecendo", denuncia. 

As poças de água são provocadas, na 
maioria das vezes, por bueiros entupidos que 
continuam sendo alvo de reclamações cons- 
tantes pela população. O atendimento do poder 

público continua não atendendo toda a deman- 
da da população, causando sentimento de des- 
caso por parte dos moradores. 

A rua Rio de Janeiro é mais uma das que 
sofrem com a falta de escoamento da água 
proveniente das-chuvas atingindo, além das 
casas, estabelecimentos comerciais. "A água 
demora muito a baixar, sempre alaga, a água 
tomou metade do galpão onde as mercadorias 
são armazenadas, foi uma correria para salvar 

as mercadorias", conta Henrique Muller, cola- 
brador de uma empresa que distribui produtos 
alimentícios. 

Os populares concluem dizendo que a água 
demora em média 2 horas para diminuir o nível, 
e dizem que o principal motivo são os esgotos 
entupidos. "A chuva já passou há mais de 30 
minutos e essa foto foi agora, 16h. Portanto, 
não é a quantidade de chuva que causa ala- 
gamento e sim os esgotos entupidos", conclui 
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Rua Rio de Janeiro sofre com falta de escoamento Agua não escoa após 40 minutos de término de chuva 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Vivo tem que resolver problemas com produtos da Apple vendidos em suas lojas 

Por determinação da juíza da 30a Vara Cível do Fórum 
João Mendes Júnior, Maria Rita Rebello Pinho Dias, a em- 
presa Vivo tem que resolver problemas de produtos da Ap- 
ple vendidos em seus estabelecimentos. 

A decisão, em tutela antecipada, é fruto de uma Ação 
Civil Coletiva proposta pelo Ministério Público paulista em 
decorrência de representação de uma consumidora infor- 
mando que a Vivo não quis trocar equipamento fabricado 
pela Apple, que apresentou problemas dois dias após sua 
aquisição, alegando que não troca aparelhos novos com de- 
feito, no prazo da garantia. 

De acordo com a decisão, a Vivo tem que dar integral 
cumprimento à previsão do artigo 18 do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) que consiste na solução do problema 
no prazo máximo de 30 dias; substituir o produto por outro 

da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; restituir 
imediatamente a quantia paga, monetariamente atualizada, 
sem prejuízo de perdas e danos ou ainda proceder ao aba- 
timento proporcional do preço, sob pena de multa diária de 
R$ 10 mil. 

Os efeitos dessa determinação judicial abrangem não 
apenas os consumidores que tiverem adquirido produtos 
após a data da publicação da sentença, como também todos 
aqueles que adquiriram produtos Apple vendidos pela Vivo, 
anteriormente, mas que, de forma tempestiva, postularam a 
aplicação do artigo 18 do CDC e tiveram seu pedido negado 
pelas empresas rés com fundamento na 'nova política' de 
tais empresas, originada de ajuste comercial existente entre 
elas. Nesse caso, haverá incidência da multa diária de R$ 10 
mil, em caso de descumprimento. 

Esse ajuste comercial também foi citado em audiência 
realizada na Promotoria de Justiça Especializada: "as duas 
empresas corrés admitiram que, conforme ajustaram entre 
si, quando for detectado um vício em seu aparelho, o consu- 
midor terá que resolver a questão procurando a fabricante, 
não podendo recorrer à loja". 

A Justiça determina ainda que "informem aos seus con- 
sumidores, de forma clara, precisa e ostensiva, por qualquer 
meio - pessoal, telefone, sitio eletrônico, e-mail ou qualquer 
outro meio eficaz de comunicação - que as rés, fabricante e 
fornecedora -, são solidariamente responsáveis pelos vícios 
que o produto fabricado pela ré Apple e vendido pela ré Vivo 
venha a apresentar, podendo o consumidor procurar, nesses 
casos, qualquer uma delas para solução de seus problemas 
sob pena de multa diária de R$ 10 mil". 



CORREIO Imperatriz-MA 
Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2013 

lü 

►CARNAVAL DE IMPERATRIZ 
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Público elogia trabalho de segurança 

Foliões, artistas e comerciantes elogia- 
ram o trabalho dos órgãos de segurança 
nos três primeiros dias do Carnaval da 

Alegria 2013, realizado pela Prefeitura em par- 
ceria com o Governo do Maranhão. 

Cerca de 150 policiais militares, mais 40 
homens do Corpo de Bombeiros e 40 segu- 
ranças particulares trabalham diariamente nos 
circuitos Praça Mané Garrincha, Praça da Cul- 
tura e Viva Beira-Rio. 

"Realizamos nosso planejamento de segu- 
rança antecipadamente, visando exatamente 
coibir excessos, o porte de armas, o tráfico 
de drogas e outros delitos comuns durante o 
período do Carnaval. Com o apoio de todos 
os entes envolvidos na organização da festa 
obtendo bons resultados em nosso trabalho". 

explicou o tenente-coronel Edeílson Carvalho, 
comandante do 3o Batalhão de Polícia Militar, 
que comandou, pessoalmente, a tropa nos lo- 
cais de folia. 

COMÉRCIO 
O Carnaval também está trazendo bons 

resultados para os setores de hotelaria, bares, 
restaurantes e o comércio ambulante. Milhares 
de turistas estão brincando a festa momesca 
em Imperatriz, oriundos principalmente de ci- 
dades do sul do Pará e do norte do Tocantins. 

"Esse ano está muito bom pra gente. Nos- 
sas vendas estão boas tanto nas praças como 
na Beira-Rio", testemunhou dona Maria Lima 
dos Santos, 53 anos, vendedora ambulante 
que exerce a profissão há oito anos. 

Foliões lotam circuitos da folia no terceiro 

dia de Carnaval em Imperatriz 

A forte chuva que caiu no meio da tarde 
desta segunda-feira (11), em Imperatriz, não 
impediu os milhares de foliões de lotarem os 
três circuitos oficiais do Carnaval, no terceiro 
dia do reinado de Momo, na segunda maior 
cidade do estado. Nas praças Mané Garrin- 
cha e Cultura e no Viva Beira-Rio, o clima foi 
de muita festa alegria e descpntração. 

O terceiro dia Carnaval da Alegria, que 
integra a programar i do Carnaval do Ma- 
ranhão 2013, foi iniciado por volta das 16h30, 
com a concentração dos blocos em frente ao 
Estádio Frei Epifânio, no Circuito Mané Gar- 
rincha, animados pela Jardineira e a Banda 
Eternos Carnavais, patrocinados pelo Gover- 
no do Maranhão, por meio da Secretaria de 
Estado de Cultura (Secma). 

Mais uma vez, a presença do público 
superou as expectativas da organização do 
evento e quem saiu de casa não se esqueceu 
de caprichar na fantasia e garantir a inscrição 
no I Concurso de Fantasias Carnavalescas, 
que premia a cada dia, os três melhores par- 
ticipantes. Também ocorreu mais uma etapa 
do Concurso de Melhor Bloco Organizado, 

Somente na segunda-feira (11), 96 pes- 
soas foram inscritas na categoria fantasia e 
19 blocos concorreram à premiação do dia. 
"Essa iniciativa foi bem aceita pela comuni- 
dade e a cada dia temos um número maior 
de brincantes aderindo aos concursos. Para 
o ano que vem, a idéia é ampliar a premiação 
e estimular ainda mais as pessoas a parti- 
ciparem", destacou Axel Brito, da Fundação 
Cultural de Imperatriz. 

Durante a concentração dos blocos, a 
Banda Eternos Carnavais a bordo da Jardi- 
neira, que pelo quarto consecutivo anima o 
Circuito da Mané Garrincha, fez um show a 
parte. As marchinhas carnavalescas, o fre- 

vo e as músicas tradicionais do Carnaval do 
Maranhão, deram o tom para a animação e 
o público não ficou parado um só instante. 
"Para nós é sempre um orgulho participar 
desta festa. Aqui, em Imperatriz, temos um 
dos melhores carnavais de rua do estado e 
a gente pode sentir essa vibração aqui do 
palco. É maravilhoso", comemorou Fernanda 
Brazil, vocalista. 

Às 18h30, o cortejo puxado pela Jardinei- 
ra seguiu pelas ruas do centro antigo da ci- 
dade e arrastou milhares de foliões. Durante 
o percurso os brincantes cantaram, pularam, 
fizeram coreografias e se divertiram com a 
tradicional 'guerra de espuma". 

"O projeto do Governo do Maranhão em 
patrocinar a Jardineira, é de resgate dos an- 
tigos carnavais em Imperatriz e a cada ano 
que passa, essa fórmula consolida", obser- 
vou Marcelo Moreno, da Comissão organiza- 
dora do evento. 

Mais folia 
Na Praça da Cultura, cerca de 10 mil 

pessoas se aglomeravam ao longo do cor- 
redor da folia, montado na rua Coronel Ma- 
noel Bandeira, no Centro. Animados pelas 
bandas Arrochando o Frevo e Diplomatas, 
os foliões aguardavam a chegada do cortejo 
com a Jardineira. Sucessos do carnaval e as 
marchinhas carnavalescas foram o principal 
repertório da noite. 

Outro destaque ficou por conta da tercei- 
ra eliminatória do IV Concurso de Marchinhas 
Carnavalescas, promovido pela Prefeitura de 
Imperatriz. 

No Viva Beira-Rio. o Carnaval da Alegria 
foi marcado pelas apresentações das bandas 
Vibração e Bahia Bend, que não deixaram os 
milhares de foliões ficarem parados e fizeram 
a alegria do público. 

Carnaval nos bairros da capital 

agita foliões 

A prefeitura de São Luís preparou para o 
carnaval deste ano uma programação varia- 
da e espalhada por diversos bairros da cida- 
de, atendendo a diferentes públicos. Bairros 
como o Anjo da Guarda e Cohab tiveram 
programação específica. 

O taxista João Balbino, morador do bair- 
ro do Cohatrac há 20 anos, levou a família 
para brincar. "Estou praticamente na minha 
calçada, não preciso ir a outro lugar para 
me divertir", comenta Balbino. 

O Desterro e a Praça Maria Aragão tam- 
bém receberam programação especial. A 
descentralização do carnaval em São Luís 

foi bem recebida pelos foliões e pelos orga- 
nizadores dos blocos, segundo o presidente 
da Func, Francisco Gonçalves. 

"Cada bairro recebeu muito bem nossa 
iniciativa e com certeza teremos boas par- 
cerias com a comunidade", comenta. 

As crianças também receberam atenção 
nesse carnaval. Bandas e grupos populares 
se apresentaram especialmente para elas, 
com palhaços e malabaristas. Segundo a 
própria Func, a iniciativa de atender tam- 
bém o público infantil condiz com sua po- 
lítica inclusiva, que preza a ocupação dos 
espaços simbólicos para todos os cidadãos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N0. 003/2013-CPL. A Comissão 
Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA toma público o can- 
celamento da licitação Tomada de Preços Nr. 003/2013, marcada para o dia 19 de fevereiro de 2013, as 
14:00hs. OBJETO: Contratação de empresa comercial para Aquisição/Confecção de Materiais Gráficos, 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Senador La Rocque - MA. MODALIDADE: 
Contratação por menor preço global. Publicada no D.O.E. Nr. 024, pagina 10, do dia 04/02/2013, e no 

Jornal Correio Popular, Edição 563, pagina 10, de 04/02/2013. Senador La Rocque (MA), 11 de Fevereiro 
de 2013. HELEN CAROLINE N. DA SILVA - Presidente da CPL. 
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Policiais Militares, Corpo de Bombeiros e scguranças particulares garantiram a tranqüilidade do folião 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO MARANHÃO 

MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO 
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO l9 OFÍCIO 

JOSÉ EDUARDO DE MORAES 
Tabelião e Registrador 

Registro de Imóveis Tabelionalo de Protesto 

EDITAL DE LOTEAMENTO ( Lei Federal n" 6.766, de 19 de dezembro de 1979) 
O Oficial do Registro de Imóveis de Porto Franco, Estado do Maranhão, José Eduardo de Moraes, FAZ SABER a todos os in- 

teressados que o Sr. HÉLIO INÁCIO DAMASCENO, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do RG n0 93520-SSP-PA, e CPF n0 

035.397,763-20, e sua esposa ZELITA SILVA DAMASCENO, brasileira, casada, do lar, portadora do RG n0 103CI43-SSP-PA. e CPF.n" 
824.177.923-20, casados entre si. residentes e domiciliados na Rua Osvaldo Cruz, n0 33, Setor Entroncamento, em Porto Franco - MA, 
apresentou em 06 de fevereiro de 2013, 25 de agosto de dois mil e onze (25/08/2011), tendo sido prendado sob o n0 10203, no Livro 
Protocolo 1-A1, fls. 289, requerimento para registro de Loleamenlo denominado LOTEAMENTO COMERCIAL E RESÍDENCIAL MORA- 
DA DO BOSQUE, acompanhado com planta e demais documentos necessários para o registro do dito Loteamento. com área 578.625,37 
m' (quinhentos e setenta e oito mil seiscentos e vinte e cinco metros e trinta e sete centímetros quadrados), distribuídos em 1019 Lotes 
destinados ao uso residencial e comercial, divididos em 29 quadras. 02 avenidas. 14 ruas, que compõe o sistema viário, 2 áreas verdes, 
e 3 áreas de utilização pública, conforme plantas e memorial descritivo aprovado^ pela Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, sob 
Alvará assinado pela Secretária Adjunta da Receita Cristianne M, L. Soares, em 01/02/2013. O Loteamento será implantado na matricula 
5494, do Livro REGISTRO GERAL 2-A, ficha 001. conforme desenho abaixo. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se 
este edital que será publicado em jornal, por trés dias consecutivos, podendo, o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, 
contado da data da última publicação, tudo nos termo da Lei Federal 6.766/79, artigo 19. Eu, José Eduardo de Moraes. Oficial do Registro 
de Imóveis de Porto Franco - MA, digitei e subscrevi. 

São Luis/MA, 07 de Dezembro de 2012. 
Sebastião Ricardo França Ferreira - 

Presidente da Comissão Setorial de Licitação/SECID 

Bradesco EDITAL DE LEILÃO 
Edital de leilão Presencial e On-line - Luiz dos Santos Luqueta, Leiloeiro Oficial inscrito no JUCESP ns 569. com 
escritório à Av. Indianópolis. 2826, Planalto Paulista - São Paulo/SP, (az saber, através do presente Edital, que 
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A., promoverá a venda em Leilão (I9 ou 29) do imóvel abaixo descrito, 
nas datas, horas e locai infracitado. na forma da Lei 9.514/97. 
Localização do Imóvel: Bom Jesus das Selvas - MA. Centro. Trav. Rio do Sonho, 83. Casa. Áreas totais aprox.; terr. 330rrP e conslr. 
estimada "in loco" 150m2 Matr. 351 - RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes de eventual ampliação/ 
demolição e divergência de área construída que vier a ser apurada "in loco", com a lançada no IPTU e averbada no RI. correrão por conta 
do comprador. Venda em caráter "Ad-Corpus"e no estado em que se encontra. Ocupada. 19 leilão: RS 111.177,00 - 2a leilão: RS 71.408,00. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEiLÕESPRESENCIAL e *ONLiME*í 
Escritório do leiloeiro; Av. Indianópolis, 2.826 - Planalto Paulista, em São Paulo-SP. 

(o 2» leilão somente será realizado se não houver arrematação no 1® leilão) 
1* UÜLÃOi 21/02/2013 às 11h30. - 2« LEILAOi 07/03/2013 às 11h30. 

Condição de pagamento: 1) à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro, ou 2) Financiamento Imobiliário; sinal mínimo de 
20% mais comissão de 5% ao leiloeiro e o saldo restante financiado em até 360 meses (30 anos). O interessado no 
financiamento deverá procurar qualquer Agência Bradesco. para consulta prévia de enquadramento e obtenção de carta 
de crédito, a qual deverá ser encaminhada previamente ao leiloeiro, 
Da participação online; O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, 

com 2 horas de antecedência ao evento. 
Os interessados devem consultar o edital completo disponível nos sites 
www.shopinvest.com.br/imoveis e www.nossoleilao.com,br 

Para mais Infs: tel.: (11) 5586-3000 Luiz dos Santos Luqueta • Leiloeiro Oficial - Jucesp 569 

SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS NO ESTADO DO 
MARANHÃO - SINDICAM-MA 

Aviso 
Contribuição Sindical - Exercício 2013 

O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens no Estado do Maranhão - S1NDICAM- 
-MA, por seu presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, notifica os integrantes da cate- 
goria dos transportadores rodoviários autônomos de bens que, conforme determina a lei (CLT). deverão 
recolher a Contribuição Sindical anual, devida por todos os integrantes da categoria, pessoas físicas pro- 
prietárias de veículo de carga apto a realizar fretes (veículo de aluguel - placa vermelha), independente 
de filiação ao sindicato. O valor da contribuição sindical para o exercício de 2013 é de R$ 81,99 (oitenta e 
um reais e noventa e nove centavos). O recolhimento deverá ser efetuado até o dia 28/02/2013, por meio 
de guia própria, em conformidade com os Arts. 579 e 580 da CLT. O não recolhimento no prazo estipulado 
implicará nas penalidades previstas nos Arts. 598, 600, 606 e seguintes da CLT. 

Porto Franco-Ma., 14 de fevereiro de 2013. 
Fernando Doimo 

Presidente 
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ECONOMIA 

Ministério da Justiça multa Gol e TAM por venda irregular de seguro 

ü 
fS s: 

O ministério da Justiça multou, nesta sex- 
ta-feira (8), as empresas Gol e TAM, cada uma 
em R$ 3,5 milhões, por venda de passagens 
áreas em conjunto com o seguro de viagens. 

Segundo a Secretaria Nacional do Con- 
sumidor do Ministério da Justiça (Senacon/ 
MJ), "a contratação do seguro 'assistência 
viagem' era um serviço pré-selecionado pelo 
site das empresas e vinculado à compra da 
passagem". Com isso, o consumidor tinha de 
desmarcar o item selecionado antes de efeti- 
var o pagamento, se não quisesse adquirir o 
produto. 

Segundo o diretor do departamento de 
proteção e defesa do consumidor do Ministé- 
rio da Justiça, Amaury Oliva, o procedimen- 
to levava o consumidor ao erro. "Ao adquirir 
passagens aéreas e pagar as taxas, consu- 
midores eram induzidos a comprar o seguro 
de viagem. A prática de venda casada, além 
de ofender o princípio da boa-fé objetiva, viola 
os direitos e garantias previstos no Código de 
Defesa do Consumidor", disse em comunica- 
do. 

A aplicação da multa, segundo o ministé- 
rio, levou em consideração o "Código de De- 
fesa do Consumidor, a perpetuação do tempo 
da prática abusiva e a coletividade atingida". 

Para o diretor do departamento de prote- 
ção e defesa do consumidor do MJ, o mercado 
de consumo maduro demanda transparência, 
lealdade e respeito ao consumidor. "É dever 
do fornecedor garantir a informação clara e 
adequada sobre os serviços e produtos que 
comercializa, permitindo que o consumidor 
exerça efetivamente seu direito de escolha. 
Não podemos admitir que o brasileiro seja in- 

• • 

duzido a adquirir algo que não precisa ou não 
quer", diz Oliva no comunicado. 

Os valores devem ser depositados em fa- 
vor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos 
(FDD) do Ministério da Justiça e serão apli- 
cados em ações voltadas à proteção do meio 
ambiente, do patrimônio público e da defesa 
dos consumidores. 

A Gol disse, em nota, que vai recorrer da 
decisão do DPDC no prazo estabelecido para 
recurso. Segundo a empresa, a maneira de 
vender seguros de viagem foi negociada e re- 

gulada pelo Ministério Público de São Paulo 
por meio de um Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) firmado em dezembro de 2008 e "cum- 
prido rigorosamente desde então". 

A TAM informou, por meio de nota, que 
apresentará seus esclarecimentos diretamen- 
te ao DPDC. A empresa disse que, "durante 
o processo de compra de passagem em seu 
site, oferece o seguro viagem, não estando o 
produto vinculado à compra de passagem. A 
aquisição ou não do serviço é uma decisão do 
passageiro". 

Analistas ajustam para 3,09% estimativa de crescimento da economia 

Analistas de instituições financeiras con- 
sultados pelo Banco Central (BC) ajustaram 
a projeção para o crescimento da economia 
este ano de 3,10% para 3,09%. Para 2014, a 
projeção para o Produto Interno Bruto (PIB), 
soma de todos os bens e serviços produzidos 
no país, foi alterada de 3,70% para 3,80%. 

A estimativa para a expansão da produção 
industrial passou de 3,17% para 3,10%, este 
ano, e permanece em 3,70%, em 2014. 

A projeção para a relação entre a dívida 
líquida do setor público e o PIB passou de 
34% para 34,25%, em 2013, e de 33,10% para 
33%. no próximo ano. 

A expectativa para a cotação do dólar pas- 

sou de R$ 2,05 para R$ 2,03, ao final deste 
ano, e de R$ 2,07 para R$ 2,05, ao fim de 

2014. 
A previsão para o superávit comercial (sal- 

do positivo de exportações menos importa- 
ções) permanece em US$ 15,5 bilhões, este 
ano. e em US$ 16 bilhões, em 2014. 

Para o déficit em transações correntes (re- 
gistro das transações de compra e venda de 
mercadorias e serviços do Brasil com o exte- 
rior). a estimativa foi ajustada de US$ 62,65 bi- 
lhões para ÜS$ 64 bilhões, este ano, e de US$ 
70 bilhões para US$ 69.37 bilhões, em 2014. 

A expectativa para o investimento estran- 
geiro direto (recursos que vão para o setor pro- 
dutivo do país) foi mantida em US$ 60 bilhões, 
tanto para 2013 quanto para o próximo ano. 

Mercado financeiro eleva projeção da inflação deste ano para 5,71 % 

Analistas do mercado financeiro consulta- 
dos pelo Banco Central (BC) elevaram pela 
sexta semana seguida a projeção para a in- 
flação este ano. A estimativa para o índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), desta vez, passou de 5,68% para 
5,71%. Para 2014, permanece a projeção de 
5,5%, há 13 semanas. 

A projeção para este ano está cada vez 
mais distante do centro da meta de inflação, 
de 4,5%. O Banco Central trabalha ainda com 

a margem de 2 pontos percentuais para mais 
ou para menos. É função do BC fazer com 
que a inflação convirja para o centro da meta. 

Um dos instrumentos usados pelo BC 
para influenciar a atividade econômica e ca- 
librar a inflação é a taxa básica de juros, a 
Selic. Para as instituições financeiras, em 
2013, essa taxa deve permanecer em 7,25% 
ao ano. 

A pesquisa do BC aos analistas também 
traz estimativa para a inflação medida pelo 

índice de Preços ao Consumidor da Funda- 
ção Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC- 
-Fipe), que foi ajustada de 5,07% para 5,34%, 
neste ano, e de 4,95% para 5%, em 2014. 

A projeção para o índice Geral de Preços 
- Disponibilidade Interna (IGP-DI), foi altera- 
da de 5,16% para 5,17%, este ano, e mantida 
em 5%, no próximo ano. Para o índice Geral 
de Preços de Mercado (IGP-M), houve alte- 
ração de 5,09% para 5,21%, em 2013, e de 
5,19% para 5,20%, em 2014. 

EDUCAÇÃO 

Selecionados na segunda chamada do ProUni têm até a próxima semana 

Os estudantes pré-selecionados na segun- 
da chamada do Programa Universidade para 
Todos (ProUni) têm até a próxima terça-feira 
(19) para providenciar a matrícula nas institui- 
ções de ensino. Para garantir a bolsa, os es- 
tudantes devem entregar os documentos que 
comprovem as informações prestadas na ficha 
de inscrição. 

No site do programa estão detalhados os 
procedimentos necessários para obter a bolsa 
de estudos. Além de documentos pessoais, o 
candidato deve apresentar comprovantes de 
residência, de rendimentos, de conclusão do 
ensino médio, entre outros. 

Os candidatos não selecionados na segun- 

da chamada podem pedir, nos próximos dias 
24 e 25, a inclusão do nome na lista de es- 
pera do programa. O ProUni concede bolsas 
de estudo integrais e parciais em instituições 
privadas de educação superior para cursos 
de graduação e seqüenciais de formação es- 
pecífica. Para o primeiro semestre deste ano, 
foram oferecidas 162.329 bolsas. O balanço fi- 
nal do programa registrou 1.032.873 inscritos. 

Tem direito à bolsa integral o candidato 
com renda familiar per capita de até um salá- 
rio mínimo e meio (R$ 1.017). Para as bolsas 
parciais (50% da mensalidade), a renda fami- 
liar deve ser de até três salários mínimos (R$ 
2.034) por pessoa. 
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PUBLICITÁRIA MUDA ESTILO 

DE VIDA APÓS ANOS DE 

SEDENTARISMO E 

PERDE 38 KG 

Foram necessários 20 anos de 
sedentarismo para a publicitária 
Roberta Carusi, hoje com 42 anos, 
perceber que precisava mudar o 
estilo de vida. 

Natural da cidade de São Paulo, 
ela sempre teve problemas com o 
peso e lembra que não conseguia 
perceber que o excesso estava co- 
meçando a prejudicar sua saúde. 
"Quando a pessoa é gorda a vida 
inteira, ela se acostuma e chega 
uma hora que aquilo não choca 
mais", avalia. 

O alerta veio em uma consulta 
ao médico, quando ela descobriu 
que estava com esteatose hepática 
- doença em que a gordura se acu- 
mula no fígado. "Fui fazer exames 
de rotina e o médico disse que a 
esteatose poderia evoluir para uma 
cirrose, então eu tinha que emagre- 
cer, não tinha outro jeito", lembra a 
paulistana, que na época estava 
com 123 kg. 

Depois de anos acostumada 
com maus hábitos alimentares, 
Roberta decidiu procurar uma nu- 
tricionista para ajudá-la na reedu- 
cação da dieta. A mudança, portan- 
to, foi grande. Ela teve que trocar 
todos esses alimentos por opções 
mais saudáveis. Junto com a nova 
dieta, ela resolveu começar a se 
movimentar. A primeira opção foi a 
caminhada na rua. "Andava só 20 
minutos em uma velocidade baixa e 
já voltava acabada", lembra. 

Com o tempo, ela foi emagre- 
cendo e ganhando cada vez mais 
condicionamento físico, o que a 
fez aumentar a intensidade da ca- 
minhada até perceber que já podia 
entrar na academia. "Faço uma 
atividade todo dia, inclusive sába- 
do e domingo. Além de caminhar e 
correr, faço musculação e ando de 
bicicleta", conta. 

Toda essa mudança valeu a 
pena e, dois anos depois, ela che- 
gou aos 85 kg. Com 38 kg a menos 
na balança, ela diz que passou a se 
sentir melhor fisicamente e psicolo- 
gicamente. "Nunca tinha percebido 
o quanto eu cansava subindo uma 
escada e. com o tempo, fui vendo 
que estava mais disposta e mais 
leve", avalia. "A minha atitude tam- 
bém mudou. Antes, eu me escon- 
dia nas fotos, e hoje já sou exibida, 
me sinto mais à vontade e perdi 
aquela necessidade de me escon- 
der". afirma. 

"Consegui mudar só depois que 
admiti que sou a única responsável 
pelas minhas escolhas. Aprendi 
que escolher o que me faz bem é 
o único jeito de ser feliz e, por mais 
difícil que seja, vale muito a pena", 
conclui. 
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"NÃO É HORA DE COBRAR" 

J 

Kleber Pereira quer voltar ao Moto 

Longe dos gramados desde o dia 8 de 
mato de 2012, o atacante Kleber Pereira 
poderá retomar a carreira, aos 37 anos, 

no clube de coração. Apesar dos convites de 
Maranhão e Sampaio para disputar a Copa do 
Brasil de 2013, o atacante recusou para ter a 
possibilidade de voltar a vestir a camisa rubro- 
-negra, em um novo momento da sua vida: a 
paternidade. 

"Primeiro vou dar atenção para minha es- 
posa, que e^tá com seis meses e em maio 
está vindo. Agora tenho que dar mais atenção 
para este novo momento da minha vida", disse 
Kleber Pereira. 

Apesar dos 37 anos e oito meses sem en- 
trar em campo, Kleber confirmou que foi pro- 
curado pelo Sampaio e Maranhão para defen- 
der uma das equipes na temporada de 2013. 

Fora de campo, Kleber continuaria no auxilio 
ao Moto. na gestão da presidente Vera Baldez, 
no segundo semestre de 2012. Entretanto, por 
causa de problemas com a então mandatária, 
o atacante se afastou do futebol e resolveu não 
ajudar o clube no período do mandato de Vera. 

"Eu não gostaria de expor o problema. Mas 
me afastei porque não gosto de trabalhar com 
pessoas como ela (Vera Baldez}., Ela falou 
que eu tinha saído do Moto 'por causa disso 
e daquilo'. Até meus amigos estavam falando 
mal de mim. Acho que cabe a Deus julgar cada 
um". 

Quando o Moto voltar a jogar, Kleber terá 
quase um ano e meio sem entrar em campo. 
Apesar disso, o atacante de 37 anos não vê 
problemas em relação ao preparo físico para 
voltar a entrar em campo. / 

Carlos Eduardo treina normalmente e já 

pode estrear pelo Flamengo 

O meia Carlos Eduardo já tem condições 
de fazer a sua estreia pelo Flamengo. O atleta 
treinou normalmente nesta quarta-feira (13) e 
está preparado para enfrentar o Botafogo no 
próximo domingo. A entrada do jogador na 
equipe contradiz a previsão inicial da comis- 
são técnica, que esperava pelo reforço ape- 
nas na reta final da Taça Guanabara. 

As atividades comandadas por Dorival Jú- 
nior contaram com trabalhos táticos e indica- 
ram a forma como o treinador espera utilizar 
Carlos Eduardo ao longo da temporada. O 
atleta foi acionado para cumprir com a função 
do lesionado Nixon e tratou de abastecer o 
ataque formado por Rafinha e Hernane. 

A sua presença entre os titulares do traba- 
lho reforça ainda mais a intenção de Dorival 

Júnior de colocar o meío-campista para jogar 
desde o primeiro minuto do clássico contra o 
Botafogo. A provável formação tática deverá 
contar com Felipe; Léo Moura, Wallace, Gon- 
zález e João Paulo; Cáceres, Ibson e Elias; 
Carlos Eduardo, Rafinha e Hernane. 

Invicto na Taça Guanabaiu, o Flamengo 
aposta em Carlos Eduardo para resolver de 
vez os problemas vistos no ataque em 2012. 
Apontado como a principal contratação do 
Rubro-Negro, o jogador veio do Rubin Ka- 
zan para ser o camisa 10 desta temporada e 
liderar o setor que ainda conta com o apoio 
de Elias. O time da Gávea ainda tem a van- 
tagem de estar em primeiro no Grupo A e já 
se encontra praticamente classificado para as 
semifinais. 

Neilton acompanha treino do Barcelona 

e é confundido com Neymar 

Destaque do Santos na conquista da 
Copa São Paulo de Futebol Júnior desta 
temporada, o atacante Neilton acompanhou 
treino do Barcelona, nesta quarta-feira (13), 
na Ciutat Esportiva Joan Gamper. Com cor- 
te de cabelo que lembra o moicano já utili- 
zado por Neymar, o jovem atleta, 19 anos, 
chegou a ser confundido por torcedores que 
acompanhavam a atividade com o camisa 
11 do time alvinegro e da seleção brasileira. 

Neilton foi um dos principais jogadores 
do Santos na competição organizada pela 
Federação Paulista de Futebol (FPF), mar- 
cando três gols na vitória por 3 x 2 diante 
do Palmeiras, na semifinal do torneio, e um 
gol no triunfo por 3 x 1 diante do Goiás, na 
decisão. 

Devido ao bom desempenho na Copa 

São Paulo, o camisa 25 foi apontado pelo 
jornal britânico Daily Mirror como alvo do 
Chelsea, que estaria disposto a desembol- 
sar 5 milhões de euros (aproximadamente 
R$13,3 milhões) para concretizar a negocia- 
ção e superar a disputa com o Manchester 
United, outro interessado no jogador. 

O atleta tem contrato com o Santos até 
2014 e multa rescisória de R$ 40 milhões. 
Comparado ao atacante Neymar por seu es- 
tilo de jogo, Neilton foi elogiado pelo camisa 
11 da equipe comandada por Muricy Rama- 
Iho após o título do torneio entre juniores, 
em 25 de janeiro. 

'Ele é um grande menino, boa pessoa 
e tem tudo para ser craque. Foi um grande 
jogo (final contra o Goiás) e o Neilton está de 
parabéns', disse Neymar na ocasião. 

Pezão comemora chance contra Cain 

Velásquez: 'Cinturão voltará ao Brasir 

De uma vez só, Antônio Pezão terá a 
chance de disputar o cinturão peso-pesado 
do Ultimate e a revanche contra o americano 
Cain Velásquez, atual campeão da categoria 
e para quem perdeu no UFC 146, em maio do 
ano passado. 

"Acabei de acordar, mas parece que ainda 
continuo sonhando. Deus está no controle de 
tudo, e o cinturão voltará para o Brasil, podem 
acreditar", escreveu o peso-pesado nas redes 
sociais na manhã dèsta quarta-feira, comple- 
tando em seguida em entrevista por telefone 
ao SPORTV.COM. 

O brasileiro estava na expectativa de re- 
ceber essa noticia desde que nocauteou o 
holandês Alistair Overeem no UFC 156, há 
pouco mais de uma semana, e se mostrou 
ainda incrédulo com o grande momento que 
vive na carreira. Ao mesmo tempo, Pezão 
também está confiante em trazer o título de 
volta para o Brasil, depois de ter visto o amigo 
Júnior Cigano ser destronado por Velásquez 
em dezembro: 

Pezão vibra muito apos nocautear Alistair Overeem no UFC 

"Estou 100% confiante. A fé e o foco têm 
que estar acima de tudo. então é um sonho 
poder estar ali, lutando no UFC e pelo cintu- 
rão. Vou em busca desse sonho, quero muito 
isso. Vou trazer o cinturão. Respeito o Cain, é 
um grande atleta e um grande campeão, mas 
eu quero treinar bastante e chegar bem física 
e mentalmente para fazer meu trabalho", afir- 
ma pezão. 

K/cbcr Pereira poderá voltar a jogar pelo Moto cm 2013 

Corinthians volta a treinar e já está de olho 

no clássico contra Palmeiras 

Os jogadores do Corinthians voltam da fol- 
ga, na tarde desta terça-feira (12), depois do 
empate por 2 a 2 com o São Caetano, no sá- 
bado, no Pacaembu, pelo Campeonato Pau- 
lista. 

A comissão técnica já mira o clássico com 
o Palmeiras, no domingo, e avalia que os dois 
dias e meio de folga não vão interferir na pre- 
paração. 

"A concorrência é tão grande que quem 
exagera sai atrás", afirmou o físioterapeuta 
Bruno Mazziotti. 

O treinador Tite iniciou o Estadual com jo- 
gadores reservas, mas já avisou que usará no- 
vamente os titulares contra o arquirrivat. 

Após sete rodadas, o Corinthians ocupa a 
quintr colocação, com 12 pontos. O Palmeiras 

Tite (à direita) conversa com Alexandre Pato 

é o quarto colocado, com a mesma pontuação 
e vantagem no número de gols marcados. Oito 
das 20 equipes avançam para o mata-mata. 
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