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Imperatriz-MA 
Sábado, 02 de março de 2013 

Rio Anil 

—11!" 

POPULAR 

Parece que é preciso mesmo algo mais sério acontecer para se fazer as vistorias 
de rotina em algum estabelecimento em São Luís. Os proprietários que deveriam ^ 
garantir a segurança dos clientes se "esquecem" disso. Após a queda do forro no 
Shopping Rio Anil. na noite do dia 28 de fevereiro, a promotoria do consumidor e o 
Corpo de Bombeiros do Maranhão interditaram, na manhã desta sexta-feira (1o), o 
local. Agora à tarde, funcionários irão prestar depoimentos para relatar o ocorrido 
ontem. No horário de almoço, todos os andares do shopping foram interditados, no- 
vos desabamentos foram registrados no local. Próximo à livraria evangélica Ruach 
e a loja Ortobom, foram constatadas grandes rachaduras. A área que está prestes a 
desabar foi isolada. Por enquanto, o estabelecimento não tem previsão para reabrir 
até que a vistoria e os reparos sejam realizados. 

Desagradou Fora YBL 

Em entrevista à rádio CBN, o 
deputado Francisco Escórcio 
(PMDB-MA), criticou a aprovação 
do projeto da Câmara dos Deputa- 
dos que limita o pagamento de 14° 
e 15° salários para deputados e 
senadores. O projeto, na quinta- 
-feira (27), foi criticado por alguns 
parlamentares, mas a declaração 
que mais chamou atenção sobre o 
assunto foi a do deputado mara- 
nhense. Chiquinho manifestou 
desagrado à decisão afirmando 
na entrevista que usava o dinheiro 
para pagar caixões e passagens 
para eleitores menos favorecidos 
que visitavam seu gabinete. Acontece que o parlamentar pareceu 
esquecer que a ajuda de custo que era dada é na verdade destinada 
a suprir a necessidade que os parlamentares têm ao se mudar, com 
suas famílias, para a capital, no início e no final de cada ano durante o 
recesso. Não para outros fins deveras estranhos como este. 

Os vereadores Marco Aurélio (PCdoB), Aurélio (PT) e Carlos 
Hermes (PCdoB) acompanharam o apitaço do movimento #FO- 
RAVBL nesta sexta-feira (1o). O registro foi feito pela reportagem 
do Correio Popular em frente à Prefeitura Municipal de Imperatriz. 
Os vereadores juntaram suas vozes às de centenas de jovens que 
gritavam "FORA VBÜ". 

Crânio 

Um crânio humano foi encontrado no fim da manhã desta sexta-feira (1o) na Avenida Paulista, em São 
Paulo. Segundo a Polícia Militar, a peça foi abandonada em frente a um prédio na altura do número 1750. 
Não se sabe quem deixou o crânio lá. Policiais civis do 78° Distrito Policial, nos Jardins, vão investigar 
o caso. Mistério: Este é o segundo caso semelhante que acontece em São Paulo em menos de duas 
semanas. Em 20 de fevereiro, um crânio foi deixado em uma jardineira perto do Copan, famoso edifício do 
Centro que foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O caso é investigado pelo 3o DP 

COLUNA DO SANCHES 

"CORREIO POPULAR", 2 ANOS 

CORREIO 

De 1972, quando apareceu o primeiro jornal 
de Imperatriz, até agora, cerca de trezentos 
jornais e outras publicações periódicas já se 
submeteram ao crivo do mercado imperatri- 
zense. 

São publicações de variada espécie e de 
variada periodicidade, do diário ao "de-vez- 
-em-quandário", passando pelo semanário, 
quinzenário, mensário, anuário... 

Publicações de variado público -- religioso, 
empresarial, escolar, político, cultural e o povo 
em geral. 

Publicações de todo tipo e biotipo, forma e for- 
mato: pequeno, grande, "standard", tablóide, 
semitablóide... 

Publicações que resistem até hoje. Publica- 
ções que desistem no dia seguinte. 

Publicações que vêm para servir ao povo. 
Publicações que vêm para ser servil a grupos. 

Publicações de minorias interessadas. Publi- 
cações de gente iníeresseira. 

Publicações que descrevem a realidade dos 
fatos e interpretam os fatos da realidade. 

Publicações que escrevem com número$ e 
constróem outras realidades, que se circuns- 
crevem às páginas em que estão escritas. 

Publicações para leitores. Publicações para 
eleitores. 

Em termos de Comunicação Social, a história 
contemporânea de Imperatriz precisa de seu 
"contador", seu intérprete, seu orientador. Um 
jornal que não só sirva para reproduzir fatos, 
mas igualmente contribua para conduzir atos. 
A Imprensa imperatrizense ainda padece de 
um mercado que acredite e aplique mais nela, 
para garantir-lhe mais investimento em capaci- 
tação de seres humanos ou mais investimento 
em profissionais capacitados, mais investi- 
mento em recursos logísticos e tecnológicos 
adequados. A Imprensa imperatrizense, na 
minha visão, ainda não teve a resposta publici- 
tária adequada do mercado local-regional-es- 
tadual; resposta que lhe pudesse sustentar e 
garantir-lhe o mínimo de autonomia financeira, 
base sobre a qual se constrói ou se fortalece 
a pluralidade, o apartidarismo e a autocrítica, 
reforçada pela disposição de aprender perma- 
nentemente ("iifetime learning") e interativa- 
mente (comunidade > jornal > comunidade > 
jornal...). 
Quem paga o salário de um profissional de 
Imprensa, quem remunera o lucro de uma 
empresa jornalística é a qualidade de seu pro- 
duto ou serviço jornalístico, confirmada pelo 
dinheiro que, sob forma de venda avulsa, de 
assinatura ou de anúncio, deve sair do bolso 
do consumidor (leitor, assinante e anunciante) 
e não -- às vezes -- do cheque de pessoas 
e interesses particulares ou -- quase sempre 
- dos cofres de instituições públicas, sobre- 
tudo as que representam o Poder Executivo 
(prefeituras e governos estaduais) e o Poder 
Legislativo (câmaras municipais e assembléias 
estaduais). 
Locomover-se, como contorcionista, e manter- 
-se, como equilibrista, pelos meios e mean- 
dros desse cipoal de coisas é tarefa mais 
diária do que as edições de um jornal, e que 
tem de ser permanente, mais explícita e mais 
visível que os registros impressos em suas 
folhas, a cada dia. 

Todo veículo de comunicação que morre deixa 

- TUMULTUADA 
Se você achou que deixaríamos de 
comentar sobre a turbulenta audiên- 
cia pública da Câmara de Vereadores 
sobre a VBL, ficou muito enganado. 
Um dos pontos que mais chamaram a 
atenção foi o fato da VBL ter mandado 
seus funcionários ocuparem a galeria 
da Câmara, espertamente, para evitar 
que um número grande de pessoas 
do movimento "Fora VBL" lotassem o 
local. Os funcionários seguraram car- 
tazes de apoio à empresa, mas pelos 
bastidores, alguns falaram que foram 
obrigados a estarem ali, sob ameaça 
de perderem seus empregos. 

- ORDEM 
Essa realmente não é uma palavra 
que impera na Câmara de Vereadores. 
Quando os manifestantes foram impe- 
didos de falar na tribuna, ouviu-se um 
berro que vinha da galeria, que dizia: 
"A tribuna é pública e todos deveriam 
falar!". O curioso foi que o vereador 
Antônio José, que no momento presi- 
dia a sessão, respondeu o tal manifes- 
to e disse: A tribuna é pública sim, mas 
ela possui ordem! Fala sério vereador, 
uma das poucas coisas que a gente vê 
nessa casa é ordem, né? É vereador 
atropelando a fala de vereador, é vere- 
ador agredindo verbalmente outro ve- 
reador. A não ordem já parte de vocês 
em dias de sessões simples. Exigir 
ordem em dia de audiência pública é 
um pouco de mais, né? Deixa o povo 
falar!! 

-SURDINA 

Edmilson Sanches 

alguma saudade. Todo veiculo de comunica- 
ção que aparece merece saudações. E todo 
aquele que fica, precisa de mais saúde. 
Por aparecer, ficar, permanecer, saudações 
e votos de saúde ao "Correio Popular", neste 
1o de março de 2013, quando completa dois 
anos de existência -- e resistência. 

O PRIMEIRO JORNAL 
Oitenta anos separam a história de Imperatriz 
da história da imprensa imperatrizense. É essa 
exatamente a diferença entre a fundação da 
cidade, ocorrida em 1852, e o aparecimento, 
em 1932, daquele que é considerado o primei- 
ro órgão de imprensa do município; o jornal "O 
Alicate", criado por Antônio José Marinho. 
Redigido à mão, "O Alicate" tinha circulação 
irregular. Saía de vez em quando, depen- 
dendo dos acontecimentos da época e da 
conveniência de eles serem espalhados por 
alguns pontos da cidade, por meio de cópias 
manuscritas. 

O SEGUNDO JORNAL 
Em outubro de 1936 surge "A Luz", o primei- 
ro jornal de Imperatriz cuja existência está 
documentada, com pelo menos um exemplar 
(guardado e intacto) da edição número 3, de 
25 de outubro de 1936. 
"A Luz" era semanal -- intitulava-se "sema- 
nário independente" -- e seus responsáveis 
eram Gumercindo Milhomem (que se assinava 
como "director"), Antenor Bastos ("gerente") e 
Antônio J. Marinho ("redactor", o mesmo que 
manuscrevia "O Alicate"). Ao lado do nome, a 
epígrafe do jornal, em versos de autoria não 
creditada: "Quem nasce nasce p'ra lutar / de 
lutar tem o dever. / Combater pela verdade / 
~ Pelo justo combater." 
O jornal "A Luz" tinha quatro páginas e seu 
formato era 21 cm X 29,5 cm. Era impresso 
com tipos móveis e prensas de madeira. A 
principal matéria do número 3. "Anno 1", era; 
"CONCURSO DE BELEZA-APURAÇÃO E 
COROAÇÃO". 
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O filme do vereador José Carlos anda 
mais queimado do que castanha de 
caju. Ainda na audiência pública da 
VBL, o vereador chamou um conhe- 
cido fotógrafo da cidade na surdina e 
disparou que ali não era lugar de mole- 
cagem. O fotógrafo que fazia parte do 
movimento e portanto, usava a camisa 
da ação, foi desrespeitado pelo vere- 
ador que disse que a Câmara não era 
lugar de usar camisa de movimento. 
Zé Carlos ainda disse que ali só tinha 
desocupado e baderneiro e que a tri- 
buna não era lugar de moleque falar. 
Calma vereador, meça suas palavras! 

- BATATA ASSANDO 
Logo após a tumultuada sessão, co- 
mentários começaram a surgir: Um 
trio de vereadores estaria articulando 
um movimento para que o prefeito ti- 
rasse José Carlos do cargo de líder do 
governo na Câmara. A surpresa é que 
no mesmo dia em que falaram isso, o 
prefeito entregou a nomeação para Zé 
Carlos de lider do governo. 

- SEM PRESSÃO 
Parece que Madeira não cedeu às 
pressões da bancada do governo na 
Câmara e não pretende mudar sua 
decisão. A indicação do cargo de líder 
do governo pelo prefeito é pessoal, pa- 
rece que não adianta bater pé e fazer 
cara feia. Zé Carlos deve continuar 
onde está. O presidente da Câmara, 
Hamilton Miranda, demonstrou solida- 
riedade ao colega e disse que Zé Car- 
los tem seu total apoio. 
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►CRACK 

Menor é encontrado com 150 pedras 

Antônio Pinheiro 

No período da manhã de sexta-feira 
(1o), a Polícia Militar fez a condução 
de um menor até a Delegacia do Me- 

nor Infrator (DAÍ) com uma grande quantidade 
de droga. A apreensão de I.P.S., de 16 anos, 
aconteceu em uma residência na rua Tancre- 
do Neves, bairro Parque Alvorada II. Na casa, 
foram encontradas 150 cabeças de crack já 
embaladas para venda, uma pequena porção 
de maconha, R$ 36. um celular, uma arma 
branca e outra grande quantidade de pedras 
de crack. 

O menor foi ouvido pelo delegado Rodri- 
gues Neto. Esta foi a segunda apreensão de 
menores com droga feita pela Polícia Militar 
em apenas uma semana. A outra foi na segun- 
da-feira (25) quando foi encontrado com um 
adolescente mais de 1 kg de maconha pren- 
sada e 25 flaconetes de cocaína. De acordo 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
os menores, nestes casos, são ouvidos e de- 
pois liberados para os responsáveis. 

Condenado por assalto é preso 

pela Polícia Civil 

Antônio Pinheiro 

Na manhã de ontem (01), policiais civis fi- 
zeram a prisão de Ronaldo Lopes de Sousa, 
30 anos. Ele havia sido condenado a cinco 
anos de prisão por assalto, tendo passado al- 
guns meses na CCPJ e recebido regressão 
de pena de regime fechado para regime se- 
miaberto. Ronaldo trabalhava durante o dia 
e tinha que dormir no albergue, mas cumpriu 
essa ordem apenas por três meses. 

Na quinta-feira (28), foi registrada uma 
ocorrência na Delegacia de Roubos e Furtos 
em que o proprietário de uma moto disse que 
teve a mesma furtada por uma pessoa que 
estava em sua companhia bebendo. Os poli- 
ciais foram até a casa do acusado do furto e 
constataram que se tratava de Ronaldo Lopes 
de Sousa, que já tinha passagem pela polícia. 

Os policiais Wallace e Deuzimar, ao reco- 
nhecerem Ronaldo, fizeram uma pesquisa no 
Sistema SIGO, onde constataram que contra 
o mesmo tinha um mandado de prisão expe- 
dido pela juíza da 2a Vara Criminal. Suely de 
Oliveira. A prisão aconteceu na manhã de on- 
tem, na rua Tupinambá, setor do Mercadinho. 

Ronaldo Lopes de Sousa Já tinha passagem pela policia. 

Ronaldo foi trazido para a Delegacia Regional 
de Segurança, onde cumprirá o restante da 
pena novamente em regime fechado. 

Pastor é preso por suspeita de abuso 

sexual de jovens em rito espiritual 

, Um pastor de 53 anos está preso desde 
quinta-feira (28) por suspeita de abuso se- 
xual a jovens freqüentadoras de uma igreja 
evangélica do Jardim Redentor, em Franca 
(SP). A prisão preventiva de José Elias da 
Cruz foi decretada a pedido da Delegada de 
Defesa da Mulher (DDM), após receber de- 
núncias de que o líder religioso se aproveita- 
va das jovens - dentre elas duas adolescen- 
tes de 12 e 15 anos - enquanto realizava ritos 
espirituais em suas casas. O inquérito poli- 
cial sobre o caso deve ser concluído em dez 
dias antes de ser apresentado ao Ministério 
Público. O pastor, que vive em Franca, mas 
é de Itaú de Minas (MG), nega as acusações. 

Segundo a delegada Graciela Ambró- 
sio, Cruz foi denunciado pelo pai das duas 
adolescentes depois que uma delas, supos- 
tamente, estranhou o modo como ele agia 
durante um rito em que prometia libertação 
espiritual. Ele alegou que o pastor passava 
a mão nos seios e no órgão genital delas 
durante uma unção com óleo, segundo Gra- 
ciela. 

"A família tinha uma relação de segun- 
da a domingo e ficavam em casa sozinhas 
ou iam para o grupo de oração na casa do 
pastor. Ele falava que tinha o dom de tirar o 
espírito da sensualidade", disse. 

De acordo com a delegada, a mais jovem 
das vítimas, de apenas 12 anos, era submeti- 
da ao mesmo rito desde o ano passado, mas 
apenas confirmou as denúncias depois que a 

irmã mais velha, de 15 anos. teve a mesma 
experiência. "Ele encontrava as meninas so- 
zinhas, levava para o quarto, usava um óleo j 
e falava que era para ungir. Com a menina 
de 12 anos. era desde outubro do ano pas- 
sado. Na última sexta-feira (22), também fez 
com a menina de 15! Então ela achou que 
não estava certo e contou para o pai dela." 

Desde o início das investigações sobre 
o caso. a DDM obteve denúncias de outras 
duas jovens, de 21 e 22 anos. que também 
disseram terem sido abusadas por Cruz. 
Graciela afirmou que até a conclusão do in- 
quérito tentará descobrir outras possíveis ví- 
timas. °As outras duas confirmam que ele fez j 
a mesma coisa". 

No inquérito policial, o pastor é investi- 
gado por estupro de vulnerável, no caso da 
adolescente de 12 anos, e por posse sexual 
mediante fraude, no caso das outras três de-: 
nunciantes. 

PASTOR NEGA DENÚNCIAS 
Procurado, o advogado de defesa do 

pastor, Brás Porfírio Siqueira, afirmou que 
Cruz nega todas as alegações contra ele. 
Ele disse que aguarda o encerramento do in- 
quérito para entrar com pedido de liberdade 
provisória. Caso não consiga, encaminhará 
à Justiça uma solicitação de habeas corpus. 
"O pastor não fez nada. Ele nega todos os 
fatos. É a acusação delas contra a palavra 
dele", afirmou Siqueira. 

Fugitivo da Regional é recapturado 

pela Polícia Militar 

>45 drogas foram encontradas com um menor de 16 anos 
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Clóvls havia sido condenado a 23 anos de reclusão em regime fechado por homicídio 

Antônio Pinheiro 

Foi preso pela Polícia Militar, na noite de 
quinta-feira (28), na rua Alagoas, bairro Nova 
Imperatriz, Clóvis Pereira dos Santos, fugitivo 
da Regional de Segurança desde 17 de feve- 
reiro, oportunidade em que sete detentos ser- 
raram as grades e escaparam. 

Clóvis havia sido condenado a 23 anos de 
reclusão em regime fechado por homicídio e 
cumpria prisão em Pedrinhas, mas foi benefi- 

ciado no dia das mães e não retornou à peni- 
tenciária. Após essa fuga, o mesmo foi preso e 
levado à Regional de Segurança de Imperatriz. 

Contra ele, um novo mandado de prisão 
da Ia Vara de Execuções Penais de São Luís 
foi expedido pelo juiz Jamil Aguiar da Silva e 
foi cumprido na manhã do dia 16 de feverei- 
ro, mas na noite do dia 17, Clóvis fugiu, sendo 
recapturado na quinta-feira passada. Com a 
prisão de Clovis, sobe para dois o número de 
fugitivos recapturados da última fuga. 

Ação da PM prende mais dois 

traficantes em São Luís 

Em mais uma ação de combate ao crime 
ao tráfico de drogas na Região Metropolita- 
na, as Polícias Civil e Militar desarticularam 
mais dois pontos de vendas de drogas duran- 
te esta sexta-feira (1°). As ações ocorreram 
na Vila Luizão, área onde está instalada a 
primeira Unidade de Segurança Comunitária 
(USC) e no São Francisco. 

Na Vila Luizão, foi detido Devid Nunes de 
Sousa, 21 anos, suspeito de envolvimento 
com entorpecente. De acordo com o tenente- 
-coronel Jorge Luongo, o trabalho ostensivo 
da PM tem oferecido mais segurança aos 
moradores da área. "A USC veio para que a 
população tenha total segurança dentro do 
bairro. Em dois dias, essa é a segunda prisão 
de pessoas envolvidas com o crime. Vamos 
continuar com ações repressivas até que os 
índices caiam em toda a área". 

A prisão ocorreu na rua Nova República, 
Vila Luizão. Em poder do suspeito, as equi- 
pes policiais apreenderam uma pedra de 
crack, que segundo a policia, renderia cerca 
de 60 trouxinhas. Devid foi conduzido ao 7o 

Distrito Policial, onde foi comprovado que ele 
já havia sido preso suspeito de envolvimento 

com outras práticas criminosas. Ele foi autu- 
ado em flagrante delito pelo delegado Paulo 
Márcio. 

São Francisco 
Já policiais do Departamento de Narcóti- 

cos (Denarc) efetuaram prisão de Moab San- 
tos Ferreira, 24 anos, um homem envolvido 
com a comercialização de entorpecentes na 
capital maranhense. 

Segundo o delegado de Polícia Civil, 
Cláudio Mendes, titular do Denarc, a equipe 
policial já vinha monitorando Moab há algum 
tempo após diversas informações repassa- 
das pelo Disque Denúncia. 

Moao foi preso em sua própria residên- 
cia, localizada na rua Principal Portelinha, 
no Bairro São Francisco. No interior da casa, 
foram encontradas 811 trouxinhas de crack, 
duas trouxinhas de maconha e uma arma ca- 
libre 38 municiada. 

Moab já tem passagem pelos crimes de 
tráfico de droga e por assalto. Ele foi apre- 
sentado na sede do Denarc, onde foi autua- 
do pelos crimes de tráfico de entorpecentes e 
por porte ilegal de arma. O mesmo permane- 
cerá detido à disposição da Justiça. 

Técnico morre eletrocutado 

em elevador do CEUMA 

Peritos do Icrim ainda estão apurando a 
morte do técnico em manutenção, que ainda 
não foi identificado, ocorrido na tarde desta 
quinta-feira (28), nas dependências do CEUMA 
I, no bairro do Renascença. 

O técnico teria morrido quando se encontra- 
va no quarto andar do prédio, local onde funcio- 
na o Curso de Odontologia. Ele foi encontrado 
nas proximidades do elevador, onde fazia a ma- 
nutenção e pode ter sido vítima de uma forte 
descarga elétrica. 

Após a notícia da morte do técnico se es- 
palhar na universidade, as aulas foram suspen- 
sas. Imediatamente foram acionados a polícia, 
o Icrim e IML, que chegaram ao local de forma 
mediata. 

No final da tarde, a Universidade emitiu uma 

nota informando que o ocorrido não passou de 
uma fatalidade e que todas as providências com 
relação ao fato lamentável foram adotadas. 

Fachada da universidade 
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►APITAÇO FORA VBL 

Multidão se aglomera na porta da prefeitura 

t 

m E. 

"A VBL vai cair..., a VBL vai cair", são os gritos de repúdio entoados por todos os manifestantes 

Carla Dutra 

Apitos ensurdecedores, cartazes e um 
carro de som foram os artifícios usados 
pelos integrantes do movimento "Fora 

VBL". A manifestação, que teve como nome 
"Apitaço", ocorreu na tarde desta sexta-feira 
(01), com concentração na UFMA, percorren- 
do algumas ruas de Imperatriz com parada 
obrigatória em frente à Prefeitura da cidade e 
na integração de ônibus, onde foi encerrada a 
reivindicação do dia. 

O movimento "Fora VBL" é uma manifesta- 
ção que repudia a má qualidade do transporte 
público da empresa Viação Branca do Leste 
(VBL). A população, que em sua maioria utili- 
za o serviço da empresa na cidade, pede uma 
resposta imediata da prefeitura para romper 
com a licitação da VBL. Os manifestantes vêm 
ganhando mais adeptos ao movimento, nesta 
sexta-feira, mais de 200 pessoas reunidas gri- 
tavam juntas em um mesmo tom "Fora VBL... 
Fora VBL..." e, assim, recebiam aplausos e a 
aprovação de quem estava nas calçadas de 
suas casas. 

O movimento "Fora VBL", que surgiu a 
partir da iniciativa de estudantes da UFMA, 
ganhou apoio de escolas municipais e esta- 
duais e, ainda, de alguns vereadores. Durante 
a reivindicação, estiveram juntos na ação, es- 
tudantes das escolas Graça Aranha; Dorgival 

Pinheiro de Sousa; Governador Archer; Barjo- 
na Lobão; Raimundo Soares e três vereado- 
res da cidade, Carlos Hermes, Marco Aurélio 
e Aurélio. "A empresa não está prestado um 
serviço de qualidade para a população, por 
isso dou o meu apoio", declara o vereador Au- 
rélio. 

"A população fica cerca de duas horas na 
parada de ônibus, então é um tratamento de- 
sumano", enfatiza Aurélio, que afirma que foi 
eleito vereador para cuidar dos interesses do 
povo e deve fazer isso sempre, o movimento 
Fora VBL é um exemplo disso. De acordo com 
ele, a luta é até conseguir uma resposta con- 
creta de melhoria da qualidade do transporte 
público em Imperatriz. Uma das integrantes 
do movimento, Jaysa Karla Gomes, diz que, 
como ela paga, exige um transporte de quali- 
dade, "a gente paga e não quer usar sucata", 
reivindica a estudante. 

Umas das líderes do movimento "Fora 
VBL", Brenda Fernandes, avisa que não vai 
se calar enquanto a empresa VBL não sair de 
linha. "Nós queremos que a licitação da VBL 
acabe, na verdade é a terceira notificação que 
ela recebe da prefeitura para melhorar sua fro- 
ta. O prazo termina dia 16 e, como sabemos 
que a empresa não vai substituir esses ônibus 
até essa data, a gente já está se manifestan- 
do", afirma Brenda. Ela assegura que a partir 
do dia 16 a manifestação será intensificada. 

Competição vai premiar cospla/ 

e fãs de game em Imperatriz 

Atlético, cabelos brancos, resistente. Tem 
280 anos. mas aparenta uns trinta. Este é o 
status do terceiro no clã dos Vaizards, Mu- 
gurama Kensei. Personagem de animação, 
o lutador japonês é o preferido de Timóteo 
Ramos. Em Imperatriz, fãs de quadrinhos, 
animação e jogos eletrônicos vão participar 
do Concurso de Cosplay AnimaSul. O evento 
será realizado no dia 30 de março, às 10h, no 
Tocantins Shopping Center. 

O amor aos personagens faz com que 
muitos admiradores se vistam como os he- 
róis. Cantar o tema da série, reproduzir falas 
e golpes são as atividades destes apaixona- 
dos, conhecidos como cosplayers. O termo 
"cosplay" vem da contração de duas palavras 
do inglês: costume (fantasia) e play (brincar). 

Brincar, fantasiar, interpretar. O Anima- 
Sul vai escolher o melhor cosplay e premiá- 
-lo com um videogame Nintendo DS. Para 
concorrer, é necessário preencher a ficha de 
participação, indicando a origem do persona- 
gem escolhido e o que será utilizado durante 
a performance de apresentação. Os interes- 
sados devem fazer a inscrição no local onde 
acontecerá o evento até o dia 20 de março, 
das 10h às 22h, no valor de R$ 10. 

Timóteo é o coordenador de conteúdo do 
AnimaSul. Ele explica que o público em Im- 
peratriz sempre surpreende nos eventos de 
anime. Timidamente, os cosplayers já realiza- 
ram dois encontros. O primeiro foi em 2008, 
na Universidade Federal do Maranhão, reu- 
nindo cerca de 200 pessoas. No ano seguin- 
te, o número subiu para 300 participantes na 
Universidade Estadual do Maranhão. "Para 
este ano, além do público da cidade, estão 
confirmadas caravanas de São Luís, Açailân- 
dia e Carolina", comenta. 

As inscrições podem ser feitas no stand do AnimaSul 
"Além do Concurso de Cosplay, acon- 

tecerá a competição entre jogadores de vi- 
deogame", revela Elieber Ortiz. Integrante 
da comissão organizadora, ele diz que os 
campeonatos serão dos seguintes jogos: Pro 
Evolution Soccer, Naruto Generation e Call 
of Duty. "Todas as disputas acontecerão no 
Playstation 3 e o prêmio será um Nintendo 
DS", destaca. 

Nem só de cosplayers vive o AnimaSul 
- Os organizadores esperam pelo otakus, 
como são chamados os fanáticos por quadri- 
nhos, livros, música e jogos eletrônicos japo- 
neses. Os inscritos participarão de workshop 
sobre RPG. No encerramento, a banda Kara- 
su vai divertir a galera com músicas de filmes, 
desenhos e jogos. 

RPG 
Role Playing Game é um jogo de repre- 

sentação de papéis, em que todos os partici- 
pantes escolhem, formam e representam um 
personagem, dentro de um mundo imaginá- 
rio. Nesse jogo, o importante não é vencer, o 
que vale é a diversão. (Dominuto) 

SMPM realiza Y Semana 

Imperatrizense da Mulher 
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Representantes das sociedades pública e civil prestigiaram o evento 

Welbert Queiroz 

Nesta sexta-feira (01), a Secretaria Muni- 
cipal de Políticas para Mulher apresentou o 
Plano Municipal de Políticas Públicas para 
as Mulheres, representando, portanto, a ex- 
pressão verdadeira dos diversos segmentos 
da população feminina e traduzindo o com- 
promisso do governo municipal com a pro- 
moção da cidadania das mulheres e justiça 
social para todas e todos. O evento ocorreu 
no auditório da Secretaria de Saúde, por volta 
das 16h. 

A V Semana Imperatrizense da Mulher é 
organizada em parceria com os órgãos que 
atuam em defesa das mulheres e será reali- 
zada de 1o a 10 de março. "O governo, através 
de suas secretarias, vai desenvolver e melho- 
rar a qualidade da vida das mulheres através 
deste plano de políticas públicas apresenta- 
das no evento. Essas ações não são apenas 
um planejamento, mas um plano de medidas 
voltadas para as mulheres. Este plano é para 
ser executado durante os quatro anos de ges- 
tão", afirma Sueli Brito Barbosa, assessora de 
Projetos Especiais da Secretaria da Mulher. 

O plano foi preparado durante 4 meses 
com a assessoria da Maria Gavião, uma 
militante feminina que ajudou a secretaria 
a compreender, sistematizar e escolher os 
oito capítulos divididos em 122 ações. "Este 
ano estamos executando de uma maneira 
muito intensa, pois estamos lançando o pri- 
meiro plano municipal de políticas para mu- 
lher, documento este que faz com que toda 
a sociedade civil, o poder público e todas as 
secretarias conheçam o anseio das mulhe- 

res", declarou Conceição Medeiros Formiga, 
secretária municipal da mulher. 

"Este ano, o tema é 'I Plano Municipal de 
Políticas para as Mulheres, Esta Conquista 
é Nossa'. Foi escolhido tendo em vista que, 
no ano passado, trabalhamos na elaboração 
do mesmo. Ele tem o objetivo de garantir às 
mulheres do município, políticas para progra- 
mação e defesa dos direitos das mulheres, na 
perspectiva da igualdade de gênero. "Nada 
mais justo e importante que termos mulheres 
reunidas para viver as conquistas que já tive- 
mos e aquilo que ainda precisa ser conquista- 
do. Apesar de termos conquistado inúmeros 
espaços, muitas mulheres mais simples pre- 
cisam ser mais esclarecidas de seus direitos 
para que estas possam conquistar os espa- 
ços que elas merecem", afirma Ana Cristina 
Costa Porto, sexóloga, psicopedagoga e, 
atualmente, colabora com a Secretaria da 
Mulher. 

O plano foi construído por representantes 
de todas as Secretarias e Sociedade Civil, 
através do Grupo de Trabalho Intersetorial 
(GTI). Agora, será acompanhado e avaliado 
pelo Comitê de Articulação e Monitoramento 
do Plano, constituído pelo Decreto n0 012 de 
1o de fevereiro de 2013. "A Prefeitura Munici- 
pal, nesta gestão, criou a Secretaria da Mu- 
lher, a primeira secretaria dos municípios do 
interior do Maranhão, e sabemos que ainda 
existe muita discriminação ao gênero, neste 
caso, a mulher. Esta é uma semana especial 
no ano que serve, além de tudo, para chamar 
a atenção da sociedade com relação à vio- 
lência contra a mulher, saúde e preconceitos", 
afirmou o vice-prefeito, Pr. Porto. 

Trânsito de Imperatriz possui duas vezes 

mais homens que mulheres 

Para cada mulher, existem dois homens 
no trânsito de Imperatriz. Essa é uma com- 
paração aproximada, de acordo com os da- 
dos do Departamento Estadual de Trânsito do 
Maranhão (Detran-MA). No total, são 52.802 
condutores do sexo masculino e 24.798 do 
sexo feminino. 

Entretanto, na categoria A (motocicletas), 
que representa 15,78% dos veículos que ro- 
dam em Imperatriz, a diferença é quase mí- 
nima. São 6.172 homens e 6.070 mulheres. 
Já entre os que possuem CNH do tipo AB 
(carro e moto), a quantidade de mulheres é 
de 11.214, enquanto existem 23.835 homens. 

INDEPENDÊNCIA 
Bruna Ferreira possui CNH tipo AB e acre- 

dita que isso seja uma questão cultural. "Na 
maioria das casas que possuem um automó- 
vel, o homem é o 'condutor majoritário', mes- 
mo que a mulher saiba dirigir. Além disso, os 
homens são mais destemidos". Ela diz, ainda, 
que ter habilitação é uma forma de mostrar 
independência. 

Foi por isso e para ter conforto e mais fa- 
cilidade de locomoção que Bruna decidiu tirar 
a CNH. "Imperatriz é uma cidade muito quen- 
te e com um péssimo serviço de transporte 
público. Não dá para andar a pé por muito 
tempo e pegar ônibus é uma realização de 

milagres diários", conclui. 
Por conta disso, talvez, o número de mu- 

lheres que possuem apenas CNH do tipo B 
(carro) é maior, chegando a 7.277. Nessa ca- 
tegoria, são 6.947 condutores do sexo mas- 
culino. Alguns acreditam que se deve ao fato 
de algumas mulheres terem medo de pilotar 
motos. 

MAIS MULHERES 
O instrutor de autoescola, Francisco Sou- 

sa, diz que o número de mulheres habilitadas 
aumentou. "Principalmente por causa da lei 
seca, porque os maridos querem consumir 
álcool e as esposas têm que saber dirigir. 
Outro motivo são os concursos públicos, pois 
alguns exigem carteira de motorista". 

Para ele, a estória de que mulher dirige 
mal é apenas um mito. "Tem mulher que dá 
show, que pega mais fácil que muitos ho- 
mens. Elas se preocupam mais em fazer tudo 
certo, tanto que a maioria dos acidentes en- 
volve homens". 

Por outro lado, um dado que chama a 
atenção é que apenas uma mulher, segundo 
tabela do Detran-MA, possui CNH categoria 
E, para veículos que rebocam unidades com 
mais de seis mil quilos. Os homens são 401, 
sendo a categoria com menor número de 
condutores, em ambos os sexos. (Dominuto) 
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"Tenho um filho que estuda aqui desde o ano passado. Desde esse período, 
enfrento isso com ele. É pior em épocas de chuva, quando a gente precisa 
enfrentar uma quantidade maior de água para entrar e sair da escola com os 
meninos". Eliviane, dona de casa. 

MM 
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A voz da comunidade 

Lama na entrada da escola Frei Tadeu 

Hemerson Pinto 

O Correio Popular foi convidado a fa- 
zer uma visita à Escola Municipal 
Frei Tadeu, no Parque Avenida, a 

poucos metros do limite com o bairro Vili- 
nha. O que deixa a população inconformada 
naquele setor é uma poça de lama que exis- 
te há anos em frente à escola, atrapalhando 
até mesmo a chegada e saída dos alunos. 

"O jeito é conviver com isso", lamenta 
a dona de casa Eliviane, que desde o ano 

passado, vai ao colégio de segunda à sexta 
buscar o filho. "É até perigoso, pois a lama 
não deixa a pessoa passar pela rua, fica 
gente de bicicleta passando por cima da 
calçada, um perigo para quem vai saindo da 
escola", alerta. 

Outra mãe de aluno, dona Alexandra Ra- 
mos, também enfrenta há dois anos a mes- 
ma situação. "Tenho de vir deixar e pegar 
meu filho. Agora pouco, acabou de sair uma 
criança aqui de dentro da escola numa bici- 
cleta, quase caiu na lama. [...] Gostaria que 

essa rua fosse arrumada, pois na frente de 
uma escola, com um tanto de alunos des- 
ses...". 

O pedreiro Reno Gomes também não vê 
a hora da rua 7 receber serviços de infraes- 
trutura, principalmente no quarteirão onde a 
escola é localizada. "Já houve dias em que 
deixei de mandar meu filho pra escola por- 
que, além de estar chovendo forte, sabia 
que a entrada aqui não seria fácil, arriscado 
até a tomar um banho de lama", diz o pai. 

Um funcionário da escola, que pediu 

para não ser identificado, informou que a 
rua 7 já recebeu serviços de infraestrutura, 
mas ficou uma baixa exatamente na frente 
da escola, o que facilita o acúmulo de água. 
"Todo gestor é sabedor, essa lama chama 
atenção porque ela fica de frente para a es- 
cola, que é um contato direto com a comu- 
nidade. O pai vem deixar o filho, ver a lama, 
mas sabemos que o problema de falta de 
estrutura é de todo o município, pois cres- 
ceu de forma que o governo não consegue 
acompanhar o ritmo", diz. 
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Lama dificulta a saída e entrada no estabelecimento de ensino que funciona nos três turnos 
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Crianças saem da escc i/a e passam por dentro da lama com suas bicicletas O tráfego de veículos pesados compromete ainda mais a situação da rua 7, em frente a escola 
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Unimed é condenada a pagar R$ 25 mil à idosa que teve prótese negada 

A Unimed Centro Sul do Ceará deve pagar indenização 
de R$ 25.068,00 à idosa E.B.D., que custeou com recursos 
próprios prótese para procedimento cirúrgico. A decisão é da 
3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). 

Segundo os autos, em novembro de 2011, E.B.D. sofreu 
queda e fraturou gravemente duas vértebras. Em virtude do 
acidente, precisou ser submetida a procedimento cirúrgico 
denominado vertebroplastia. 

A operadora de saúde autorizou a cirurgia, mas negou o 
custeio da prótese, sob a justificativa de inexistir cobertura 
contratual. Com a recusa, a família necessitou recorrer a em- 
préstimo para custear o "kit de vertebroplastia", que custou 
R$ 19.068,00. Por esta razão, ela ajuizou ação na Justiça re- 

querendo ressarcimento do valor e reparação moral moral no 
valor de R$ 25 mil. 

Ao julgar o caso, em setembro de 2012, o juiz Welithon 
Alves de Mesquita, da Comarca de Cedro, condenou o plano 
de saúde a ressarcir o valor da prótese, bem como a pagar R$ 
12.440,00, a titulo de danos morais. 

Inconformada com a decisão, a empresa apelou (n0 

0005354-43.2012.8.06.0066) no TJCE. Defendeu ter agido 
legalmente, pois havia norma contratual expressa excluindo 
a cobertura de órteses e próteses de qualquer natureza. Em 
função disso, sustentou não ser obrigada a indenizar. 

Ao relatar o caso, o desembargador Antônio Abelardo Be- 
nevides Moraes destacou que a Unimed deveria ter compro- 

vado a disponibilização de nova proposta para regulamenta- 
ção do plano de saúde, de modo que a idosa pudesse migrar 
para outra modalidade que garantisse o direito de pleitear a 
prótese. 

Para o desembargador, somente essa comprovação jus- 
tificaria e tornaria licita a recusa do fornecimento do "kit de 
vertebroplastia". 

Sobre o dano moral, o magistrado afirmou ser "inquestio- 
nável que a espera desnecessária causou intenso sofrimento 
não só físico, mas também imensa angústia à idosa, o que 
configurou o dano moral". Com esse entendimento, a 3a Câ- 
mara Cível deu parcial provimento ao recurso e reduziu o va- 
lor da reparação moral para R$ 6 mil. 
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Sedei lança programação na próxima quinta 

Atletas do futsal, uma das modalidades coletivas em disputa no JEMs 2013 

A Secretaria de Estado do Esporte e La- 
zer (Sedei) realizará, na próxima quinta- 
rfeira (7), a solenidade de lançamento 

oficial da 41a edição dos Jogos Escolares 
Maranhenses (JEMs), maior competição estu- 
dantil esportiva do estado. O evento ocorrerá 
no auditório do Palácio Henrique de La Roc- 
que, no bairro do Calhau, em São Luís, com a 
presença do secretário Joaquim Haickel, dos 
prefeitos dos municípios participantes, além 
de representantes das escolas públicas e par- 
ticulares da capital e do interior. 

Mais uma vez, o objetivo da Sedei, é rea- 
lizar uma grande competição estudantil tanto 
no interior, com a promoção das etapas regio- 
nais, quanto na capital, com as etapas Metro- 
politana e Estadual. Em 2013, os JEMs serão 
disputados em quatro etapas: Metropolitana/ 
Municipal, Regional, Inter-regional e Estadual. 
A primeira delas já começa a partir do mês de 
maio. 

Em seguida, serão realizadas outras duas 
seletivas, que corresponderão às etapas Re- 
gional e Inter-regional, para que sejam defi- 
nidas as equipes classificadas para a Etapa 
Estadual dos JEMs, que tradicionalmente é 
realizada em São Luís em dois períodos do 
ano. 

O primeiro período da Etapa Estadual 
ocorrerá entre os dias 3 e 17 de agosto com 
as disputas finais da categoria Infantil (de 12 

CALENDÁRIO DOS JEMs 2013 

- Lançamento oficial - 7/03 
- Periodo de adesão (escolas e municípios) - 
até 29/03 
- Período de inscrições - de 2/04 a 27/04 
- Reuniões regionais - 2/04 e 27/04 
- Etapa Metropolitana/Municipal -10/05 a 30/06 

- Etapas Regionais - 1o/07 a 29/07 
- Etapa Inter-Regional (Infantil) - 1o/08 e 02/08 
- Etapa Estadual (Infantil) - 3/08 a 17/08 
■ Paralimpíada Escolar - 3/08 a 17/08 
- Etapa Inter-Regional (Infanto) • 19/09 e 20/09 
- Etapa Estadual (Infanto) - 21/09 a 04/10 

Seduc fiscaliza escolas da 

rede estadual 

O secretário-adjunto de Coordenação 
das Unidades Regionais da Secretaria de 
Educação (Seduc), Tadeu Lima, visitou, nes- 
ta quinta-feira (28), as unidades escolares 
Professor Francisco de Assis Sousa (Tibiri) e 
Aluísio Azevedo (São Cristóvão), com a fina- 
lidade de realizar fiscalizações em dois colé- 
gios da rede estadual de ensino. 

Na Ul Aluizio Azevedo, a supervisora 
Escolar, Tânia Cristina Fernandes, informou 
que todos os alunos receberam kits de farda- 
mento e de material escolar, entregues pela 
Seduc. Disse que a direção da escola ainda 
não havia distribuído aos alunos da oitava 
série, mas que a diretoria estaria enviando 
cartas aos pais para comparecerem à escola 
e receber o uniforme. 

A coordenação da escola, também, infor- 
mou que, em reunião no último dia 22 com 
quase 400 pais e responsáveis, explicou a 
importância do fardamento. A Unidade Inte- 
grada oferta de ensino fundamental para 530 
alunos. 

Ao constatar que grande parte dos alunos 
ainda estava sem a farda, o secretário-adjun- 
to Tadeu Lima, indicou que a escola estabe- 
lecesse o prazo limite de até 11 de março 
para que todos os estudantes freqüentem as 
aulas devidamente fardados. 

Na escola Professor Francisco de Assis 
Sousa, que atende 242 alunos da 5a a 8a 

séries, o adjunto da Seduc conversou com 
a equipe de supervisão escolar e constatou 
problemas com a segurança, tendo em vista 
que a escola está localizada em área de ris- 
co. "A Seduc abriu processo licitatório para 

contratação de empresa especializada em 
segurança para garantir a tranqüilidade no 
ambiente escolar. Nesse processo, os pró- 
prios gestores serão os responsáveis pela 
fiscalização do serviço prestado", ressaltou 
Lima. 

Sobre a infraestrutura, foram verificadas 
as condições dos banheiros e das paredes 
que necessitam de pequenos reparos. Na 
questão do fardamento, a supervisora Elma 
Pereira da Silva e a técnica escolar Sílvia 
Cristina Pereira ressaltaram que a escola 
distribuiu os kits para todos os alunos e es- 
tabeleceu o dia 4 de março como prazo má- 
ximo para que os estudantes freqüentem as 
aulas uniformizados. 

Por intermédio da Ouvidoria Educação, a 
Seduc possui um canal de comunicação dire- 
to com a população. Pelo telefone 0800 280 
4343, o cidadão pode fazer reclamações, 
solicitações, denúncias, sugestões e elogios 
relacionados à educação pública estadual. 

Abertas inscrições para o curso 

Formação Pela Escola 

a 14 anos). Nesta mesma época, a Secretaria 
de Estado do Esporte e Lazer (Sedei) também 
irá promover a Paralimpíada Escolar. Já as fi- 
nais dos JEMs da categoria Infanto (de 15 a 
17 anos) estão marcada para ocorrer entre 18 
de setembro e 4 de outubro. 

Vale destacar que os campeões dos Jogos 
Escolares Maranhenses (JEMs) serão os re- 
presentantes do Maranhão nos Jogos Escola- 
res da Juventude, principal evento escolar do 
pais. Neste ano, as disputas das categorias 
Infantil e Infanto serão realizadas, respectiva- 
mente, nas cidades de Natal/RN e Belém/PA. 

TERMO DE ADESÃO 
As instituições de ensino e os municípios 

interessados em participar dos JEMs 2013 
têm até o dia 29 de março para entregar o 
termo de adesão na sede da Secretaria, lo- 
calizada na Travessa Guaxenduba, n0100, no 
Complexo Esportivo e de Lazer do Outeiro da 
Cruz. As inscrições de municípios e escolas 
só serão aceitas com a entrega deste docu- 
mento até prazo estipulado pela Sedei. O ter- 
mo de adesão está disponível no site www. 
esporteelazer.ma.gov.br. 

Após o devido preenchimento do docu- 
mento, todas as instituições de ensino e muni- 
cípios participantes dos JEMs 2013 terão um 
mês para inscreverem os alunos/atletas na 
competição deste ano. 

As inscrições para participação no Curso 
de Formação pela Escola para o 2° período de 
veiculaçâo 2010, abertas nesta sexta-feira (1o) 
poderão ser feitas até o dia 15 de março. A ca- 
pacitação faz parte do Programa Nacional de 
Formação Continuada a Distância nas Ações 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE/MEC). 

O Programa Formação pela Escola é uma 
iniciativa do FNDE/MEC em parceria com a 
Secretaria de Estado da Educação (Seduc)/ 
Supervisão de Gestão Escolar (Suage) e tem 
como propósito contribuir para a melhoria da 
qualidade da gestão e fortalecimento do con- 
trole social dos recursos públicos destinados à 
educação. 

Segundo a supervisora de Gestão Escolar 
da Seduc (Suage), Silvia Amélia da Silva Ledá, 
a capacitação possibilita a gestores e comu- 
nidade escolar, o controle e conhecimento de 
programas federais. "A formação pela escola 
representa uma oportunidade ímpar para que 
além dos gestores educacionais, toda comuni- 
dade escolar tenha acesso a conhecer e acom- 
panhar a execução dos programas federais na 
sua escola", disse. 

O programa visa ainda contribuir para o for- 
talecimento da atuação dos agentes e parcei- 
ros envolvidos com execução, monitoramento, 
avaliação, prestação de contas e controle social 
dos programas e ações educacionais financia- 
dos pelo FNDE. 

Silvia Ledá informou, ainda, que o Programa 
Nacional de Formação Continuada a Distância 
nas Ações do Fundo Nacional de Desenvolvi- 
mento da Educação(FNDE/MEC) é ofertado 
por módulos. 

"O Programa é trabalhado em seis módu- 

los: transporte escolar, livro didático, alimenta- 
ção escolar, prestação de contas, sistema de 
controle de orçamentos públicos e Recursos/ 
Fundeb, dando oportunidade, assim, para que 
o cursista escolha o módulo de seu interesse", 
falou. 

Neste módulo do Programa, serão oferta- 
dos os cursos: Fundo de Manutenção e Desen- 
volvimento da Educação Básica e de Valoriza- 
ção dos Profissionais da Educação (FUNDEB) 
e Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 
Ambos acontecerão no periodo de 18 de março 
a 25 de abril com carga horária de 40h. 

Da capacitação podem participar; cidadãos 
que exerçam funções de gestão, execução, 
monitoramento, prestação de contas e contro- 
le social de recursos orçamentários dos pro- 
gramas e ações financiados pelo FNDE, como 
profissionais de educação da rede pública de 
ensino, técnicos, gestores públicos estaduais, 
municipais e escolares e qualquer cidadão que 
tenha interesse em conhecer as ações e os pro- 
gramas do FNDE. 

A pré-matrícula é efetivada por meio de um 
formulário que está disponível no endereço ele- 
trônico www.fnde.gov.br/index.php/formacao/ 
consultas. O formulário deve ser preenchido 
com os dados completos do cursista. a indica- 
ção do(s) módulo(s) de interesse e, depois, ser 
entregue na Secretaria de Educação /Super- 
visão de Gestão Escolar (SUAGE), endereço: 
Rua Virgílio Domingues. n0741-Sâo Francisco 
ou enviar para o e-mail: suage.educacao.ma@ 
hotmail.com. 

Para obter maiores informações, os inte- 
ressados podem ligar para SUAGE; fone (98) 
3218-23-64 ou (98) 3218-23 27 das 9h00 às 
19h00. 

Membros do MPMAp Bombeiros, Inmeq e 

Procon participam de treinamento 

O treinamento foi realizado na Escola Superior do Ministério Público do Maranhão 

Secretário Tadeu Lima fiscaliza escolas da rede estadual 

Promotores de justiça com atuação na de- 
fesa dos direitos do consumidor, membros do 
Corpo de Bombeiros, técnicos do Procon e 
do Instituto de Metrologia e Qualidade Indus- 
trial (Inmeq) participaram nesta quinta-feira, 
28, de um treinamento sobre a fiscalização 
do comércio de gás de cozinha e combustí- 
veis, promovido pelo Centro de Apoio Opera- 
cional do Consumidor. 

Realizado na Escola Superior do Minis- 
tério Público do Maranhão (ESMP), o evento 
teve o objetivo de capacitar os participantes 
para o enfrentamento de irregularidades pra- 
ticadas pelo setor. Os agentes de fiscaliza- 
ção da Agência Nacional do Petróleo (ANP) 
Lúcio Vasconcelos, Paulo Fraga, e Eduardo 
Zana foram os ministrantes. 

A promotora de justiça Lítia Cavalcanti, 
coordenadora do Caop do Consumidor, dis- 
se, na abertura do treinamento, que havia 
uma demanda muito grande de promotores 
de Justiça do interior do estado por eventos 
com essa temática. "Trata-se de um mercado 
extremamente complexo e temos que estar 
preparados para o trabalho de fiscalizar o 
comércio de gás e combustíveis em todo o 
estado", analisou. 

Com a capacitação dos integrantes das 
instituições envolvidas, será possível realizar 

operações conjuntas de combate a irregula- 
ridades no comércio de combustíveis e gás. 
O tenente-coronel Wibirajá Figueiredo, do 
Grupo de Atividades Técnicas (GAT) do Cor- 
po de Bombeiros, afirmou que o órgão rece- 
be muitas denúncias, sobretudo envolvendo 
venda de gás de cozinha em locais inadequa- 
dos, que nem sempre podem ser apuradas 
devido às dificuldades de pessoal. "Mas com 
a união de todos, faremos uma ação mais 
eficiente para combater a clandestinidade, 
principalmente", destacou. 

O agente da ANP, Lúcio Vasconcelos, 
que abordou o tema da revenda de combustí- 
veis, tratou da legislação que regulamenta o 
setor de combustíveis e dos avanços que têm 
sido alcançados com a atuação da agência. 
De acordo com dados da ANP, os combus- 
tíveis vendidos no Brasil têm atingido níveis 
internacionais de qualidade — em dezembro 
de 2012, 97,8% dos combustíveis líquidos 
apresentaram índices de conformidade. Em 
2000, esse índice era de 87,5%. 

CARTEL 
Na manhã desta quinta-feira, o treina- 

mento enfocou também a questão da práti- 
ca do cartel no comércio de combustíveis. 
O fiscal da ANP, Eduardo Zana, ministrou o 
conteúdo. 
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ECONOMIA 

Evitar lanches na rua e levar marmita 
para o trabalho são atitudes que podem re- 
presentar uma grande economia no bolso 
do trabalhador. Os gastos representam R$ 
23 por dia e chegam a R$ 269 mil ao longo 
da vida, segundo o jornal Daily Mail. A pu- 

blicação, que se baseou nos gastos médios 
do trabalhador inglês, revela que os traba- 
lhadores gastam mais dinheiro do que per- 
cebem em itens como cafés para viagem e 
sanduíches. 

De acordo com o jornal, a hora do almo- 

ço é o destaque do dia dos trabalhadores, 
pois significa um corte na rotina, que costu- 
ma ser marcada por monotonia, irritação e o 
estresse. Por isso, os trabalhadores tendem 
a gastar muito mais no almoço do se levas- 
sem a comida pronta. 

A Receita Federal começa a receber ama- 
nhã (1o de março) as declarações de Imposto 
de Renda Pessoa Física. Pelas regras atuais, 
estão isentos todos aqueles que ganharam 
até R$ 19.645 no ano passado, o que dá R$ 
1.637 por mês, sem 13° salário. 

Mas o limite de isenção poderia ser de 
R$ 29.472 anuais (R$ 2.456 mensais) se os 
governantes tivessem simplesmente corrigi- 
do a tabela do IR de acordo com a inflação 
desde 1995, como indicam dados da Receita 
Federal e do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, compilados pelo blog Achados 
Econômicos. 

Em 1995, ficaram isentos os que ganha- 
ram até R$ 8.803,40. A inflação acumulada 
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até 2011, medida pelo índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA, o indicador oficial), 
foi de 235%, mas a correção da tabela ficou 

em 123%. A defasagem acumulada, que é 
quanto o limite de isenção atual deveria subir 
para ficar de acordo com a inflação, é de 50%. 

Para medir crescimento, PIB desconsidera matérias-primas e bens usados 

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma 
de todos os bens e serviços finais produzidos 
no país. O Instituto Brasileiro e Geografia e 
Estatística (IBGE) calcula a quantidade e os 
valores de tudo o que é produzido, como car- 
ros, pães e salários. Para evitar contagens 
repetidas de um mesmo bem, as matérias- 
-primas são desconsideradas. Somente o va- 
lor acrescentado em cada etapa da produção 
é registrado. Bens usados e revendidos tam- 
bém são excluídos porque o objetivo é medir 
apenas a produção do ano de referência. 

A medição abrange todos os setores da 
economia - agricultura, comércio, serviços, 
indústria e governo. Exportações e impor- 
tações de bens e serviços também são re- 
gistradas. Com base nesse valor, chega-se 
ao PIB nominal. Para chegar ao crescimen- 
to real da economia, o IBGE precisa, ainda, 
descontar a inflação em relação ao ano ante- 

rior, o que faz o cálculo considerar apenas a 
variação nas quantidades produzidas. 

O economista Newton Marques, professor 
da Universidade de Brasília (UnB), explica 
que o cálculo é feito com base na quantidade 
e no preço médio dos produtos, descontados 
os insumos (por exemplo, despesas com ma- 
terial para produzir, salários e impostos). "Por 
isso é que o PIB é o valor agregado. O que 
agregou ao produto", disse. 

Marques lembra que a importância do PIB 
como indicador econômico está na capacida- 
de do país de gerar emprego. "Se o país tem 
crescimento do PIB muito baixo, isso mostra 
que a economia não está conseguindo gerar 
postos de trabalho suficientes tanto para os 
que estão desempregados quanto para as 
pessoas que estão entrando no mercado de 
trabalho", disse. 

Atualmente, lembra Marques, a crise eco- 

nômica internacional tem afetado o cresci- 
mento dos países. "Isso acaba fazendo com 
que o PIB uma hora cresça muito e outra 
hora cresça menos. A crise afeta bastante as 
economias que são dependentes, como a do 
Brasil", disse, O economista acrescentou que 
as oscilações do PIB ao longo dos últimos 
anos é também conseqüência de uma econo- 
mia que está sendo ajustada, após enfrentar 
períodos de inflação muito alta. 

Para este ano, a expectativa de Marques 
é que o PIB cresça entre 3% e 3,5%, com a 
melhora na confiança dos empresários. Para 
o professor, o setor privado deve responder 
aos incentivos dados pelo governo e inves- 
tir mais este ano. "No ano passado, os em- 
presários não investiram na produção. Não 
acreditaram que havia demanda suficiente 
porque o governo vacilou muito. Não foi uma 
política firme", disse. 

EDUCAÇÃO 

Câmara aprova MP da alfabetizaçào até 8 anos; texto cria bolsa para cotistas 

O plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou, no início da noite de hoje (26), a 
MP (Medida Provisória) 586/2012, que cria o 
Pnaic (Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa). O pacto prevê o apoio técnico 
e financeiro da União a Estados e municípios 
para garantir a alfabetização dos alunos da 
rede pública até os 8 anos de idade. A MP - 
que já havia passado por uma comissão mista 
do Congresso - segue agora para o Senado. 

Uma emenda inserida no texto pelo relator 
da MP, senador Eduardo Amorim (PSC-SE), 
autoriza também a criação de uma bolsa- 
-permanência para alunos de universidades 
públicas que ingressarem por meio do siste- 
ma de cotas. 

O MEC definiu o valor da bolsa em R$ 400 
por mês, dinheiro que virá do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação). 

Terão direito ao beneficio alunos de baixa ren- 
da matriculados em cursos com jornada diária 
de 5 horas ou mais. O ministério ainda não es- 
timou o custo total do programa nem quantos 
estudantes deverão ser beneficiados. 

O Pnaic prevê o apoio do Governo Fede- 
ral para financiar a formação continuada dos 
professores: as bolsas oferecidas aos profis- 
sionais e outras atividades voltadas ao cum- 
primento dos objetivos do pacto. A estimativa 
é que sejam investidos cerca de R$ 3 bilhões 
até 2014. 

Para cumprir o objetivo, o governo pro- 
mete liberar R$ 1.1 bilhão neste ano, dinheiro 
previsto no projeto de Lei Orçamentária Anu- 
al, que está em análise pelo Congresso. 

Na votação na Câmara, a base do gover- 
no rejeitou emendas apresentadas pela opo- 
sição para antecipar a meta de alfabetização 

, , 

para os 6 anos de idade. 
Segundo deputados do PSDB e do DEM, 

o pacto deixa os alunos da rede pública em 
desvantagem em relação aos estudantes de 
escolas privadas e também os de outros paí- 
ses. Os parlamentares governistas alegaram 
que a meta de oito anos é a possível de ser 
atingida diante da realidade da educação no 
país. 

Segundo o MEC, o programa atingirá 
aproximadamente oito milhões de estudantes 
nos três primeiros anos do ensino fundamen- 
tal, distribuídos em 400 mil turmas de 108 mil 
escolas da rede pública do país. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geogra- 
fia e Estatística (IBGE) apontam que a maior 
taxa de analfabetismo do pais está no Norte 
(27,3%), seguido do Nordeste (25,4%), Cen- 
tro-Oeste (9%). Sudeste (7,8%) e Sul (5,6%). j 

MEC nomeia novos secretários 

O Ministério da Educação (MEC) divulgou 
os nomes dos novos secretários de Educa- 
ção Superior (Sesu) e de Educação Continu- 
ada. Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(Secadi) da pasta. O reitor da Universidade 
da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Unilab), Paulo Speller, assu- 
me a Sesu, no lugar de Amaro Lins. Macaé 
Evaristo, diretora de Políticas de Educação 
do Campo, Indígena e Relações Raciais do 
MEC, fica à frente da Secadi, em substituição 
a Cláudia Dutra. 

Os dois secretários deixaram os cargos 
alegando motivos pessoais. Macaé e Speller 
tomam posse assim que tiverem os nomes 
publicados no Diário Oficial da União. 

Macaé Evaristo é graduada em serviço 
social pela Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) de Minas Gerais e mestre em edu- 
cação pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Professora efetiva da rede 
municipal de ensino de Belo Horizonte desde 
1984, ela atuou também como professora e 
coordenadora do programa de implantação 

de escolas indígenas de Minas Gerais no pe- 
ríodo de 1997 a 2004. 

Paulo Speller tem graduação e mestrado 
em psicologia pelas universidades Veracru- 
zana e Nacional Autônoma de México, res- 
pectivamente. É doutor em ciência política 
pela Universidade de Essex, no Reino Unido. 
Ele exerce ainda o cargo de conselheiro da 
Organização das Nações Unidas para Edu- 
cação, Ciência e Cultura (Unesco) e integra 
o Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Cdes) da Presidência da República. 
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Saúde e 

Bem Estar 

CÉLULAS DE CÂNCER 

APROVEITAM 'CAOS' PARA SE 

REPRODUZIR 

Uma pesquisa britânica explicou a 
forma como as células de câncer se 
aproveitam do "caos" de seu código ge- 
nético para se espalhar pelo corpo. 

Segundo os cientistas responsáveis 
pelo estudo, as células de câncer que 
formam um tumor são muito diferentes 
entre si e, assim, tornam-se mais resis- 
tentes aos medicamentos, facilitando 
sua proliferação. 

A pesquisa, publicada na revista 
especializada "Nature", constatou que 
as células de câncer que usavam sua 
matéria-prima ficavam "estressadas" e 
cometiam erros ao fazer cópias de seus 
códigos genéticos. 

A maioria das células normais no 
corpo humano tem 46 cromossomos. 
No entanto, algumas células cancero- 
sas podem ter mais de 100 cromosso- 
mos. 

Além disso, tal padrão é inconsis- 
tente: células cancerosas podem ter 
números diferentes de cromossomos 
entre si. 

Para os cientistas, essa diversidade 
ajuda os tumores a não serem afetados 
pelos tratamentos e a "colonizarem" no- 
vas partes do corpo. 

CAOS E ORDEM 
Os cientistas da organização Cân- 

cer Research UK e do Instituto do Cân- 
cer do University College de Londres 
tentam descobrir como o câncer se 
transforma em algo tão diverso, com 
células tão diferentes entre si. 

Anteriormente se acreditava que, 
quando uma célula cancerosa se sepa- 
rava para criar duas novas células, os 
cromossomos não eram divididos de 
forma igual entre as duas. 

No entanto, Charles Swanton, que 
liderou a pesquisa, realizou exames cé- 
lulas de um câncer no intestino e con- 
cluiu que "há pouca prova" de que isso 
ocorre. 

Cânceres são levados a fazer có- 
pias deles mesmos. No entanto, se as 
células cancerosas não têm mais os ti- 
jolos de construção de seu DNA, elas 
desenvolvem o chamado "estresse de 
replicação de DNA". 

De acordo com a pesquisa, é a par- 
tir desse "estresse" que surgem os er- 
ros e os tumores diversos. 

"É como construir uma ponte sem 
todos os tijolos e cimento o bastante 
para as fundações. Contudo, se você 
pode fornecer os blocos de DNA, você 
pode reduzir o estresse de replicação 
e limitar a diversidade nos tumores, 
o que pode ser terapêutico", afirmou 
Swanton. 

O professor admitiu que "parece 
errada" a idéia de que pode ser tera- 
pêutico fornecer o combustível para o 
crescimento de um câncer. 

Mas o pesquisador afirmou que o 
estudo prova que o estresse de replica- 
ção era a raiz do problema e que novas 
ferramentas podem ser desenvolvidas 
para lidar com isso. 

Os pesquisadores identificaram três 
genes perdidos com freqüência em cé- 
lulas de câncer de intestino diferentes, 
que foram muito importantes para o 
câncer que está passando pelo proces- 
so de estresse de replicação de DNA. 
Todos estavam localizados em uma re- 
gião do cromossomo 18. 

"Esta região do cromossomo 18 é 
perdida em muitos tipos de câncer, su- 
gerindo que este processo não é visto 
somente no câncer de intestino", afir- 
mou o professor Nic Jones, cientista- 
-chefe da organização Câncer Resear- 
ch UK. 

"Cientistas agora podem começar a 
procurar formas de evitar que isto ocor- 
ra ou usar esta instabilidade contra o 
câncer", acrescentou. 

Os próximos estudos vão investigar 
se esse mesmo estresse causa a diver- 
sidade em outros tipos de tumores. 
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'COMPROU BARULHO' 
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Zico espera ser superado e agradece à torcida 

ü 

.. 

São Paulo sofre, mas vira sobre 

oStrongestnoMorumbí 

Dono das maiores 'pinturas' do Fia, Zico marcou 509 gols e ganhou pencas de títulos 

Foram duas semanas agitadas para um 
senhor que já se encaminha para a ter- 
ceira idade, ainda que esbanje saúde e 

disposição. Há muito, um ex-jogador beirando 
os 60 anos não via pela frente marcação tão 
dura. Pareciam zagueiros nos anos 1970 e 
1980, aqueles que não o deixavam respirar. 
Os repórteres vestiram a camisa de Abelão, 
Moisés, Miguel, René, Gentile, Figueroa, Edi- 
nho, Osmar... Agora, querem relembrar his- 
tórias bonitas e tristes. E Zico tem tudo isso. 
Tem história. Muita história para contar para os 
cinco netos - quatro meninos. Muitas histórias, 
principalmente, sobre o Flamengo. Inesquecí- 
veis para a torcida, mas que entre 2011 e 2012 
viveram momentos de tensão. Por causa de 
problemas com a antiga diretoria, o Galinho 
acha que a comemoração não seria a mesma 
se o 60° aniversário fosse no ano passado. E 
credita à sua maior aliada as homenagens que 
receberá até domingo, dia 3 de março. 

E que barulho. Também, pudera. Só no 
Flamengo, o maior artilheiro da história do 
Maracanã, com 333 gols, balançou as redes 
509 vezes. A conta se perde com os passes 
açucarados para os atacantes. Impossível 
contar quantos gols saíram dos seus pés. E 
assim Zico conquistou tudo no clube. Mundial, 
Libertadores, quatro Brasileiros, uma penca de 
Cariocas, torneios internacionais... Tornou-se 
insuperável, inatingível. A idolatria passa de 

pai para filho e agora para neto. Mas. vejam 
só, ele torce para que um dia não seja o maior. 
É o lado torcedor falando mais alto? "Tomara 
que apareça alguém. Claro. Quem é torcedor 
quer o melhor para o time" insistiu. 

Torcedor e jogador se misturam quando 
afirmou ter chorado com a torcida quando per- 
deu o primeiro pênalti importante, em 1976, 
na final da Taça Guanabara entre Flamengo 
e Vasco. Zico disse que chorou também com 
a nação brasileira após a derrota da fantásti- 
ca Seleção de Telê para a Itália por 3 a 2, em 
1982. Quatro anos depois, no entanto, garan- 
tiu não ter derramado uma lágrima ao perder 
o pênalti defendido pelo francês Bats na Copa 
do México, apesar da tristeza pela eliminação 
nas quartas, na mesma partida, também nas 
penalidades máximas. 

Sim. Zico tem história também na Seleção. 
Seja triste, por ter lhe faltado o título mundial, 
seja alegre por ter sido o grande craque da- 
quela geração do time de Telê que encantou 
o mundo. Zico também tem história no Japão, 
onde foi o grande desbravador. Se vai ganhar 
estátua na Gávea neste sábado, no país asi- 
ático já tem duas. Lá, o povo também o trata 
com carinho e lhe deseja vida longa. Aqui, o 
Galinho, que reconheceu ter medo da morte, 
cuida bem do coração para chegar em forma 
aos 70. E poder mais uma vez relembrar as 
pinturas que fez com a bola.' 

A 

m 

m 
Luís Fabiano marcou o segundo gol da vitória do São Paulo sobre o The Strongest por 2x1 

O São Paulo levou um susto logo aos 20 
minutos de jogo contra o Strongest, no Mo- 
rumbi, e sofreu com a retranca da equipe 
boliviana nesta quinta-feira (28). Mas, com 
gols de Osvaldo e Luís Fabiano, o Tricolor 
conseguiu virar o placar e somar os primeiros 
pontos nesta edição da Copa Libertadores da 
América. 

O Strongest abriu o placar com Barrera, 
que desviou na entrada da pequena área e 
encobriu Rogério Ceni após cobrança de es- 
canteio. E o Tricolor, que ainda não havia leva- 
do muito perigo ao gol de Vaca, sentiu o golpe. 

A equipe da casa conseguiu se reorgani- 
zar e levar perigo com Luís Fabiano antes de 
chegar ao empate com Osvaldo, aos 42 minu- 
tos da etapa inicial. E o gol da vitória só che- 
gou aos 35 minutos do segundo tempo, de- 
pois que Denilson havia dado lugar a Ganso e 
Aloísio, a Canete. 
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E foi com os dois jogadores que saíram do 
banco que se iniciou a jogada do gol de Luís 
Fabiano. Caftete tocou para Ganso entre os 
marcadores bolivianos. O meia avançou até 
próximo à linha de fundo e cruzou para o meio 
da área, onde Fabuloso tocou para o fundo 
das redes. Foi o quarto gol do camisa 9 nesta 
Libertadores e o seu 12° no total, igualando a 
marca de Rogério Ceni. 

O próximo desafio tricolor será longe de 
casa, em Penápolis, pelo Campeonato Pau- 
lista, competição em que defende a lideran- 
ça. Pela Libertadores, o Grupo 3 já vive sua 
terceira rodada no próximo meio de semana, 
quando o São Paulo antecipa sua punição re- 
ferente às finais da Sul-americana e enfren- 
ta o Arsenal de Sarandí na quinta-feira, às 
19h15 (de Brasília), no Pacaembu. O desafio 
do Strongest é mais duro: quarta, contra o 
Atlético-MG, no Independência. 
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Os produtos do FAZENDA PURO 

proporcionam à sua família 

um alimento nutritivo e saudável 
SiPi 

wsmsn 
i 


