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Yídeo aponta suspeito . 

Fontes da polícia de Boston informaram nesta quarta-feira que conseguiram iden- ^ ' - v 
tificar em um vídeo um suspeito de envolvimento no atentado após a maratona na '♦JjjjiC'! ^^ 
cidade, na tarde de segunda (15). A ação terminou com três mortos e 176 feridos. 
A informação foi revelada pelo canal de televisão CNN, a agência de notícias Asso- K / • „ . - I „ 0® 
ciated Press e os jornais "Boston Globe" e "The New York Times", Inicialmente, os m t r.',f , f -, | 
três primeiros meios chegaram a anunciar a prisão do acusado e que ele deveria J ' if ^ f 
ser enviado a um tribunal da cidade. No entanto, a informação foi desmentida pelo ^ - *1 ^ : | f ^ 
Departamento de Justiça e em seguida pela polícia de Boston, em mensagem 
no Twitter. A prisão nunca chegou a ser confirmada de forma oficial pela policia ^ I 
Segundo fontes policiais ouvidas pela imprensa americana, a imagem do suspeito foi - ' : 

encontrada nos arquivos do circuito interno de televisão de uma loja de departamentos. As fontes ouvidas pelos dois meios afirmam 
convocada uma entrevista coletiva da equipe de investigação para as 17h locais (18h em Brasília). 
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Brasil Alfabetizado Escorpiões em creche 

Encerram amanhã, 19 de abril, as inscrições do processo seletivo do 
Programa Brasil Alfabetizado etapa 2012/2013 para alfabetizador, tra- 
dutor-interprete de LIBRAS, coordenador de turmas e formador para 
zona urbana e rural de Imperatriz. Letícia Alves, gestora local do pro- 
grama explica que o processo seletivo é regido por editais que regu- 
lamentam as funções, atribuições, remuneração e requisitos para os 
cargos. "Os editais no004 e 005/2013 regem este processo seletivo e 
estão fixados nos murais da Prefeitura de Imperatriz e da Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED) de Imperatriz. Ao todo estamos dis- 
ponibilizando 12 vagas para coordenador de turmas, 04 vagas para 
formadores, 90 vagas para alfabetizadores e, as vagas para tradutor- 
-interprete de LIBRAS serão remanejadas de acordo com a matricula 
de alunos com deficiência auditiva". Letícia esclarece ainda sobre o 
funcionamento do programa. "O Programa Brasil Alfabetizado (BRAL- 
FA) é voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos e se 
torna efetivamente uma porta de acesso à cidadania e o despertar 
do interesse pela elevação da escolaridade. Desde 2009, em parceria 
com o MEC, nós atendemos 406 turmas de jovens e adultos em diver- 
sos bairros, inclusive os localizados povoados da zona rural de Impe- 
ratriz e, alfabetizamos 3.237 alunos além de distribuir merenda escolar 
e material didático no decorrer destes quatro anos". 

Nunca tinha cortado 

Uma criança de 1 ano e 5 
meses morreu na madrugada 
desta quarta-feira (17) após 
ter sido picada por um escor- 
pião em uma creche no Gua- 
rá, no Distrito Federal. O aci- 
dente ocorreu na tarde desta 
terça. O garoto foi levado para 
o Hospital Regional do Guará 
e transferido de helicóptero 
para a UTI do Hospital Brasí- 

lia, no Lago Sul. À noite ele teve complicações cardíacas e, durante a 
madrugada, sofreu uma parada cardiorrespiratória. O enterro do meni- 
no estava previsto para o final da tarde desta quarta. O pai do garoto 
disse que não responsabiliza a creche pelo ocorrido porque, segundo 
ele, escorpiões são uma "praga urbana". O escorpião foi levado para a 
unidade da Vigilância Ambiental no Guará. Até o início da tarde desta 
quarta-feira, a espécie não havia sido identificada. Técnicos do órgão 
fizeram uma visita à creche nesta tarde para identificar eventuais locais 
onde os animais podem se reproduzir e encontraram dois escorpiões 
amarelos na caixa de esgoto. 

Para a adolescente de 15 anos, que teve o cabelo cortado e roubado em plena luz do dia em São José do 
Rio Preto (SP), ficou o medo e a saudade. Um homem abordou a menor de idade na volta da escola para a 
casa e, usando uma faca ou tesoura, cortou o cabelo de 1,45 metro da menina deixando apenas cerca de 60 
cm. "Esse ladrão roubou o que eu tinha de mais bonito. Nunca tinha cortado o meu cabelo, desde quando eu 
nasci! Não deixava ninguém pegar nele, nem minha mãe, eu amava meu cabelo", afirma a adolescente, que 
não quis ser identificada. O roubou aconteceu na tarde da terça-feira (16), quando a menor de idade pegava 
o ônibus de volta para casa. Segundo boletim de ocorrência, ela andava pela Avenida Major Leo Lerro, no 
bairro Jardim Estrela. Quando estava chegando ao ponto de ônibus, sentiu um puxão no cabelo, e. ao olhar 
para trás, o rapaz já estava fugindo. "Não consegui nem identificar quem era, ou se ele cortou com uma faca 
ou uma tesoura, foi muito rápido. Agora estou com medo de andar sozinha naquela rua novamente, vou mu- 

dar o meu trajeto, pegar o ônibus em outro ponto. Estou com medo", diz a garota. A adolescente voltou nesta quarta-feira (16) para a escola e o 
assunto do dia foi o roubo inusitado. Mesmo assim, disse que vai continuar sem cortar o cabelo. "Na escola todo mundo me perguntou como eu 
tive coragem de cortar. Quando contei a história ninguém acreditava, mas vou continuar sem cortar o meu cabelo, não vou cortar nem a franja 
mais", afirma. 

COLUNA DO SANCHES 

i 

OS SÍMBOLOS OFICIAIS DE IMPERATRIZ (4) 
Há 41 anos. em 16 de 
abril de 1972, uma co- 
missão nomeada pela 
Prefeitura escolhia os 
símbolos oficiais do 
município; o Hino de 
Imperatriz, com letra e 
música de José de Ri- 
bamar Fiquene [foto] 

e instrumentação de Moisés da Providência Araújo; 
o Brasão do Município, criado pelo pintor Antônio 
Carlos Silva; e a Bandeira de Imperatriz, criada 
pelo pintor Etevaldo Moreno. Desde terça-feira. 16, 
a coluna publica uma série de textos sobre esse 
aspecto oficial do município de Imperatriz. Já escre- 
vemos sobre a bandeira. Hoje, o hino. 
O HINO 
Imperatriz crescente 
Com os matizes do progresso 
Tens história imponente 
Pelo valor de teu sucesso (bis) 

Com vibração de um ideal 
Apresentas dever da mocidade 
Com estrutura sem igual 
Avultas porvir e lealdade 

II 
Tens constante riqueza, 
Do trabalho de filho e irmão 
Contemplam tua beleza, 
Que cintila os céus do Maranhão 

SIGNIFICADO(S) - Faço algumas anotações sobre 
o hino, abstendo-me, por enquanto, de apreciações 
críticas em relação à qualidade da letra. 
Em sua letra, o Hino de Imperatriz faz referência a 
progresso (presente) e história (passado), na sua 
primeira quadra; ideal e lealdade (valores) e porvir 
e mocidade (futuro), na segunda quadra; e riqueza 
e beleza (bens culturais e naturais) e filho e irmão 
(comunidade). 
FORMA - Em relação à sua forma, o Hino impera- 

trizense é um conjunto de 259 letras que compõem 
exatas 60 palavras e 92 sílabas poéticas. O poema 
(a "letra") tem 12 versos, divididos em três quadras 
ou quartetos (estrofes de quatro versos cada). 
OS VERSOS - Os versos, quanto à técnica literária 
(metrificação). são irregulares no número de síla- 
bas, com predominância de hexassílabos (versos 
de seis sílabas) e octossílabos (oito sílabas), mas 
chegando a nove (eneassílabos) e 10 sílabas 
(decassílabos). A irregularidade silábica pode ser 
compensada pela extensão musical quando os 
versos são cantados, 
EXECUÇÃO - O Hino de Imperatriz deve ser 
executado em continência à Bandeira de Imperatriz, 
inclusive na ocasião do hasteamento ou arriamento 
solene, ao prefeito e à Câmara Municipal devida- 
mente reunida. 
O AUTOR - José de Ribamar Fiquene era escritor, 
político, magistrado e educador. Foi vice-governa- 
dor e assumiu o governo do Estado, por eleição 
do titular ao Senado Federal. Nasceu em 27 de 
dezembro de 1930, no município maranhense de 
Itapecuru-Mirim (1.165 km2; pouco mais de 62 mil 
habitantes), Morreu em 2 de janeiro de 2011, em 
São Luís. Em Imperatriz, foi promotor público, juiz 
de Direito e prefeito. Depois, foi vice-governador 
e assumiu o Governo do Estado do Maranhão, 
Publicou vários livros e compôs músicas e gravou 
discos. Além do Hino de Imperatriz, compôs o Hino 
do 50° Batalhão de Infantaria de Selva, sediado em 
Imperatriz. Foi membro da Academia Imperatrizen- 
se de Letras. 

O MAESTRO 
Moisés da Providência 
Araújo [foto] foi o ma- 
estro e professor que 
fez a instrumentação 
do Hino de Imperatriz. 
A instrumentação é a 
escolha dos instru- 
mentos adequados 
para a execução de 

uma peça musical. Moisés da Providência nasceu 
em 20 de janeiro de 1914, em Barra do Corda (MA) 

Edmilson Sanches 

e morreu em 14 de outubro de 1991, em Imperatriz. 
Seu pai, Caetano da Providência Araújo, era índio 
e foi levado ainda bebê para o convento dos frades 
capuchinhos, onde aprendeu música. Aos nove 
anos, o talento do pai já se manifestava no filho; 
Moisés da Providência já executava dobrados (mú- 
sica em ritmo rápido, que geralmente acompanha 
marchas militares). 
Com 14 anos participava da Escola de Música 
Barra-cordense. Em 1932, aos 18 anos, foi para 
São Luís (MA), onde ingressou no corpo da Banda 
da Polícia Militar. Estudou música dentro e fora do 
quartel. Em 1937 fundou, com alunos seus. sua 
própria banda - a Banda de Música São Francisco, 
em São Luís. 
Seu irmão, José da Providência Araújo, que era 
integrante dessa banda, foi regente da Banda de 
Música do Rio de Janeiro. 
Em 1944 Moisés da Providência fundou a Segun- 
da Banda de Música do São Francisco. Em 1945 
foi diretor das escolas rurais da Colônia Agrícola 
Nacional do Maranhão, onde ficou até dezembro 
de 1957. Depois, tentou ser comerciante e, sem su- 
cesso, foi para Imperatriz em 1959, onde o prefeito 
Raimundo Barros proporcionou-lhe trabalho (ensino 
de música e horticultura). Junto com sua aluna 
Edelvira Barros, filha do prefeito, criou o conjunto 
musical da Prefeitura. 
A convite da prefeitura de Marabá (PA), fundou a 
Banda de Música Municipal, com 16 integrantes, 
todos alunos seus. De 1963 a 1979 viveu em Barra 
do Corda, até atender a convite da prefeitura de Im- 
peratriz para fundar a Escola de Música municipal. 
Faltou verba, mas Moisés da Providência permane- 
ceu na cidade. 
Posteriormente, a convite do médico Deusdete 
Santos Sousa, presidente do Rotary Club de Impe- 
ratriz, fundou a Banda musical daquela Instituição. 
Um ano depois, em 1984, criou a Banda do SESI 
(Serviço Social da Indústria). 
Moisés da Providência Araújo dizia ter formado 
mais de 500 músicos. Tinha alunos na Polícia Mili- 
tar, no Exército, na Aeronáutica, na Marinha e em 
outros lugares. Está enterrado no cemitério Jardim ; 
das Rosas. 

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

- DORMINHOCO 
Na sessão desta quarta-feira (17), na 
Câmara de Vereadores, um fato cha- 
mou a atenção dos que estavam pre- 
sentes na galeria. No momento em que 
o vereador Carlos Hermes falava sobre 
a greve do município, o seu colega Pi- 
mentel (DEM), que fazia parte da mesa 
diretora da sessão, parecia estar nem 
um pouco interessado no assunto, tanto 
que até tirou um cochilo durante a fala 
de Carlos Hermes. As pessoas que es- 
tavam presentes na galeria e participa- 
vam do movimento de greve começa- 
ram a chamar o nome de Pimentel, que 
acordou assustado. Tá bom do vereador 
começar a tomar o cafezinho oferecido 
na Câmara pra ver se desperta desse 
sono, né?! 

- POUCO TEMPO 
Após ocuparem por dois dias seguidos 
as dependências da Câmara Municipal 
de Imperatriz, os trabalhadores da edu- 
cação conseguiram espaço para expor 
suas reivindicações na sessão legislati- 
va desta quinta-feira (18). A solicitação 
foi feita pelo vereador Marco Aurélio 
(PCdoB) e atendida pela presidência da 
Casa. O Sindicato dos Trabalhadores 
da Educação (Steei) vai ter dez minu- 
tos para expor seus argumentos. Desde 
que recusou a proposta de reajuste sa- 
larial de 20% feita pelos Trabalhadores 
da Educação, a prefeitura encerrou as 
negociações unilateralmente e enviou à 
Câmara o Projeto de Lei 001/2013, que 
delimita em 6% o reajuste de salários e 
benefícios da categoria. O sindicato já 
fez nova proposta baixando o reajuste 
para 18% e está aberto às negociações 
com a prefeitura. Só nós do Correio Po- 
pular achamos que 10 minutos é pouco 
tempo para expor as reivindicações de 
uma classe que tem tanto a falar? 

- RELATÓRIO 
Uma informação anônima foi dada à 
Redação do Correio Popular durante a 
tarde de ontem, quarta-feira (17). Por 
meio de um telefonema, um profes- 
sor do município, que preferiu não ser 
identificado, disse que o prefeito orde- 
nou que os diretores das escolas em 
greve preparassem um relatório com os 
nomes dos professores que aderiram á 
greve. E ainda mais, além dos nomes 
dos professores, segundo a denúncia, o 
prefeito também quer saber quem é no- 
vato e quem não é. 

- CONCURSO 
O Departamento Estadual de Trânsito 
do Maranhão (Detran/MA) e a Secreta- 
ria de Estado de Gestão e Previdência 
(Segep) divulgam que já se encontra 
disponível no site da Fundação Getúlio 
Vargas o edital de concurso público para 
preenchimento de 120 vagas para nível 
médio, cargo de Assistente de Trânsito, 
e 40 vagas para nível superior, cargo 
de Analista de Trânsito. As inscrições 
podem ser efetuadas somente pela in- 
ternet no site da Fundação Getúlio Var- 
gas. O valor da taxa de inscrição é de 
R$ 130,00 para os cargos de nível supe- 
rior e R$ 90,00 para os cargos de nível 
médio. Q concurso terá provas objetivas 
e discursivas (nível superior). As provas 
serão realizadas no dia 7 de julho, em 
São Luís, Imperatriz e Caxias. Os venci- 
mentos básicos variam de R$ 1.400,00 
para Assistente de Trânsito (nível médio) 
e R$ 4.300,00 para Analista de Trânsito 
(nível superior). As vagas de nível médio 
serão destinadas para a capital e interior 
do estado, totalizando 120 vagas, sendo 
114 para ampla concorrência e seis 
vagas para portador de deficiência. Já 
as vagas de nível superior são 40, sendo 
38 de ampla concorrência e duas para 
portador de deficiência. Vale ressaltar 
que as vagas de nível superior são para 
qualquer curso de graduação e para as 
cidades de São Luís e Imperatriz. 

- NOTA DE FALECIMENTO 
Manoel Lacerda Lima. conhecido como 
Neguim, será velado na l Igreja Batista 
ao lado do Centro de Convenções. 
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Casal é preso acusado de abusar sexualmente 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar fez prisão de um casal 
por volta do meio dia de ontem (17), 
na Vila Machado, sob acusação de ter 

abusado sexualmente da menor L.S., de 13 
anos. A denúncia foi feita pela mãe da ado- 
lescente e, de acordo com ela, a filha esta- 
va retornando da escola quando Juscelino 
Benilson dos Santos, 34, teria agarrado-a, 
inclusive tendo rasgado sua blusa e short 
quando a puxava para dentro de casa. 

A menor contou para a mãe que Jusce- 
lino já teria abusado sexualmente dela há 
quase um mês, mas ainda não havia contado 

o fato porque o mesmo teria lhe ameaçado 
de morte. A adolescente também disse que 
a esposa de Juscelino, Rita de Sousa Ferrei- 
ra, conhecida como Ritinha, já tinha abusado 
sexualmente dela dentro da residência do 
casal, quando o marido não estava em casa. 

A mãe da vitima informou aos policiais 
que o acusado já tinha, inclusive, tentado 
contra a vida do pai de L.S., tendo efetuado 
vários tiros contra o mesmo no início do ano. 
O casal foi apresentado na Delegacia Regio- 
nal e o caso foi repassado para a Delegacia 
da Mulher. Até ontem, às 18h, a delegada da 
Mulher já tinha ouvido os depoimentos da ví- 
tima e da esposa do acusado. 

■r 

Á adolescente afirmou que a esposa de Juscelino, Rita, também a teria abusado 

Pai e preso acusado de 

estuprar a própria f ilha 

A filha de João Oliveira tem apenas 9 anos de Idade 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar e o Conselho Tutelar da 
cidade de Gov. Edson Lobão fizeram a apre- 
sentação do casal João Oliveira dos Santos e 
Erisvania Pereira dos Santos, moradores do 
povoado Bananal, na Delegacia Regional de 
Segurança. O pai é acusado de ter mantido 
relação sexual com a própria filha, de apenas 
9 anos de idade. De acordo com os policias, 
a mãe também foi conduzida à delegacia por- 
que sabia do crime praticado pelo marido e 
não informou à polícia. 

Além da acusação de estupro de vulnerá- 
vel, o pai também foi acusado de agressão, 
pois a sua mulher apresentava hematomas 

Policia Civil prende acusado 

de assassinato em 2005 

nos dois olhos. De acordo com membros do 
Conselho Tutelar, foi através de denúncia dos 
vizinhos que a menor A.S.O. foi levada para 
o Instituto de Criminalística de Imperatriz 
(ICRIM) para fazer exame de conjunção car- 
nal. O casal ficou detido na delegacia e, em 
seguida, seria ouvido pelo delegado de plan- 
tão. De acordo com os policiais que fizeram 
a condução do acusado e de sua esposa, o 
estupro teria acontecido no domingo passa- 
do (14). 

João Oliveira dos Santos Júnior, pai da 
criança, negou que tenha praticado o crime. 
Sobre a agressão contra a esposa, disse não 
lembrar porque estava embriagado. Além de 
A.S.O., o casal tem mais quatro filhos. 
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A prisão foi em cumprimento de um mandado expedido pela Juíza Sue/y de Oliveira Santos Feltosa 
Antônio Pinheiro 

Policiais Civis prenderam na terça-feira 
(16) Adan Jhones Silva Lima Sousa, de 28 
anos. A prisão foi em cumprimento de um man- 
dado de prisão expedido pela juíza Suely de 
Oliveira Santos Feitosa, titular da 2a Vara Cri- 
minal. Adan é acusado de ter assassinado An- 
selmo com um tiro de revólver, no cruzamento 
da Avenida Bernardo Sayâo com a rua Pará, 

em 2005. A prisão aconteceu no final da tarde 
de terça, na residência do mesmo, que fica na 
Rua da Sombra, N0 485, bairro Santa Inês. 

Adan Jhones negou ter praticado o crime, 
dizendo que na época ele era recruta do 50° 
BIS. Ainda alegou que no dia do assassinato 
estava em operação no Guaramandi, região 
da cidade de Itinga. O acusado agora se en- 
contra preso em uma cela da Regional de Se- 
gurança aguardando a decisão da Justiça. 

A 

ÜIM 

Carla Dutra 
Coordenador do Conselho Tutelar Área 

i, José dos Reis afirma que dos 98 casos de 
violência ocorrida contra crianças e adoles- 
centes em 2012, nenhum dos suspeitos fo- 
ram presos. Os casos que mais preocupam 

1 os córiseiheiros são os de exploração sexual 
e abandono de menores::, 

"Uma cidade como Imperatriz tem todas 
as ferramentas para tratar a problemática 
desses menores. Temos o Ministério Público, 

1 temos a Vara da Infância, temos uma equipe 
de delegados competentes e nenhuma das 
pessoas envolvidas foram presas", reclama 
José dos Reis, acrescentando que a função 
do Conselho Tutelar é prestar a primeira as- 
sistência às crianças e adolescentes e depois 
encaminhar para as autoridades competen- 
tes. 

De acordo com o coordenador, ao invés 
do agressor, os presos são os menores, pois 
são privados de ficar no seio familiar e são 

| encaminhados às casas de apoio. "São eles, 
que não fizeram nada, que estão pagando. E 
o cara que é acusado está solto", afirma José 

IHHHI 
delegado não prendeu em flagrante, não pe- 
diu a prisão preventiva, ou o juiz não decretou 
a prisão", afirma o juiz. Segundo ele, existem 
casos em que a criança está na casa de pas- 
sagem e quer voltar para casa, mas os órgãos 
competentes não podem devolver porque o 
agressor não está preso. 

"Estamos vivendo este dilema. A policia 
de imperatriz não está conseguindo dar anda- 
mento adequado aos casos de abuso sexual", 
conta Delvan Tavares. A fim de tentar resol- 
ver essa problemática na cidade, o juiz afirma 
que está ocorrendo uma correição para fazer 
o levantamento de todos os processos que 
estão na Vara para medida de proteção das 
crianças que sofreram abuso sexual. Ele afir- 
ma que. depois disso, vai marcar uma audiên- 
cia com o delegado regional e os delegados 
responsáveis pelos crimes contra menores 
para analisar em que aspecto a justiça pode 
avançar para resolver esses casos. 

O juiz teme que, devido em quase todos 
os casos os supostos agressores das crian- 
ças e adolescentes não estarem presos, a co- 
munidade não acredita mais na força da justi- 

TOTELAR-ftREM 
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Abuso sexual e abandono sSo os casos que mais preocupam os conselheiros tutelares 

Reis, e ainda diz que soltos, os agressores ça. "Precisamos aprimorar isso. Do contrário, 
podem cometer o mesmo ato com outras 

i crianças e adolescentes. "Até que ponto va- 
mos ficar tirando as crianças de suas residên- 
cias e os agressores soltos nas ruas? Quere- 
mos uma resposta", questiona o coordenador. 

Delvan Tavares, juiz de direito da Vara da 
Infância, concorda com o Conselho Tutelar. 
"Na grande maioria dos casos de violência 
contra esses menores, que beira mais de 
90%, de fato não há pedido de prisão. Ou o 

a comunidade vai perdendo confiança no tra- 
balho da policia e pode até deixar de denun- 
ciar esses crimes", garante Delvan. Segundo 
ele, a denúncia da população ajuda muito no 
trabalho dos órgãos competentes. 

Estupro - Quando a ocorrência é de estu- 
pro, os menores evolvidos são encaminhados 
para a delegacia, obtêm uma guia. fazem um 
exame de conjunção carnal no Instituto Mé- 
dico Legal (IML), depois são encaminhados 

para o Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), onde terão acom- 
panhamento psicológico. 

Se o suspeito do crime for da família, a 
criança ou o adolescente é retirado do seio fa- 
miliar e, caso contrário, os menores retomam 
à família. Para finalizar o procedimento, é en- 
caminhado o relatório para Ministério Público, 
Vara da Infância e para a Delegacia do Menor 
Infrator para que sejam tomadas as devidas 
providências. 

Ocorrências - De acordo com o coordena- 
dor do Conselho Tutelar. José dos Reis, as 
ocorrências envolvendo as crianças e ado- 
lescentes são várias. As mais corriqueiras 
são; negligência, álcool, drogas, prostituição, 
aliciamento de menores e abuso sexual. "To- 

dos esses problemas, hoje, em Imperatriz são 
muito graves", assegura o conselheiro. 

Função - O Conselho Tutelar é um ór- 
gão autônomo não jurisdicional, que tem a 
obrigação de cuidar e zelar pelos direitos da 
criança e do adolescente. Em Imperatriz, o 
Conselho Tutelar atende em duas áreas, uma 
localizada na rua Godofredo Viana, no cento 
da cidade, e outro na Avenida Babaçulândia. 
As duas áreas contam com 10 conselheiros 
e ainda trabalham em conjunto com o Creas, 
Cras, Projovem, PETI, Caps I e il, Ministério 
Público, Vara da Infância, Corpo de Bombei- 
ros. entre outros. Para denúncia, as pessoas 
devem ligar para o disque 100 ou 8841-3015, 
e também podem encaminhar-se para os dois 
conselhos tutelares da cidade. 
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►DESESPERO NO ÔNIBUS 

Êeifai 

Passageiros confundem fumaça com incêndio 

Hyana Reis 

Passageiros do transporte coletivo pas- 
saram por momentos de pânico na noite 
de terça-feira (16) quando começou a 

sair fumaça de um ônibus da VBL que partia 
do Instituto Federal do Maranhão- IFMA, no 
bairro Novo Horizonte. A maioria das pessoas 
fugiu desesperada pelas janelas de emergên- 
cia. 

Um vídeo amador gravado por um dos pas- 
sageiros mostra o desespero das pessoas ao 
lado do ônibus que exalava fumaça. Alguns 
gritaram de preocupação, devido uma mulher 
grávida ter saldo machucada do transporte. 
Outro estudante chegou a machucar o joelho 
durante a fuga. 

O aluno do IFMA, Mario Lima, conta o hor- 
ror que viveu: "Por volta de 22h30, eu e mais 
algumas dúzias de alunos que vínhamos do 
IFMA para o Centro passamos por uma situ- 
ação, no mínimo, assustadora. Ouvi um ruído 
muito forte, um barulho estranho vindo do ôni- 
bus. seguido por um solavanco estranho. En- 
tão parei, olhei para o motorista e ele tentava 
passar a marcha. Comecei a sentir um cheiro 
de queimado, observei apenas meus colegas 
desesperados, tentando sair do ônibus que 
começava a se encher completamente de fu- 
maça". 

Ele comenta que "o desespero foi total" 
enquanto todos tentavam fugir: "A porta de 
trás estava congestionada. Ouvi muita gente 
gritando e engatinhando pelo chão do ônibus. 
O motorista tentava também se salvar após ter 
aberto as portas do ônibus, permitindo que as 
pessoas saíssem. Tratei logo de me afastar do 
ônibus, pensando que poderia explodir". 

Mesmo após todos fugirem, o desespero 
não diminuiu segundo o estudante: "Vi mui- 
ta gente chorando, muita gente nervosa, vi 
gente ferida sentada no gramado". Ele se diz 
completamente indignado com a empresa de 
transporte. "Não é só uma empresa mentirosa 
e mau prestadora de serviços, é um perigo à 
vida de quem precisa usar transportes públi- 
cos nessa cidade", desabafa. 

O vereador Aurélio utilizou a Tribuna Popu- 
lar, na sessão de ontem (17), para manifestar 
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Greve: Câmara de Vereadores cede 20 

minutos na Tribuna para manifestantes 

Um vídeo amador mostra o ônibus coberto de fumaça 
seu repúdio à VBL: "É preciso que a prefeitu- 
ra tome providências. O risco está cada vez 
maior", comentou. O vereador contou que ou- 
viu relatos de que a empresa não prestou as- 
sistência depois do ocorrido, "a empresa nem 
sequer mandou um outro ônibus depois que 
aquele pegou fogo". A reportagem tentou en- 
trar em contato com a gerência da empresa, 
mas não foi atendida. 

MANIFESTO 
O movimento #ForaVBL organiza um ato 

público contra a empresa no dia 26 deste mês, 
com concentração na Universidade Federal 
do Maranhão- UFMA, às 17h. Em sua pági- 
na. eles manifestaram apoio aos passageiros 
que estavam no ônibus e repúdio à empresa: 
"Isso é mais que falta de respeito. Transporte 
coletivo de qualidade é direito, não é favor", 
publicaram. 

NOTA OFICIAL 
A empresa informou que o acontecimento 

foi um problema mecânico, devido à falta de 
óleo no motor, e que esta foi a causa da fu- 
maça. Mas a direção da VBL garante que não 
chegou a ser um incêndio. Ainda informaram 
que o incidente não representou, de fato, um 
risco e que nenhum passageiro ficou ferido. 
Em oposição ao que disse o vereador Aurélio, 
a VBL garante que assim que soube do ocorri- 
do, foi deslocado outro veículo para transpor- 
tar os passageiros. 

O vídeo do ocorrido pode ser visualizado 
em nosso site: jornalcorreiopopular.com 
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Novamente os manifestantes lotaram a sessão da Gamara de Vereadores de ontem (17) 

Hyana Reis 

Hoje completam-se 4 dias de paralisação 
dos profissionais da educação da rede mu- 
nicipal de ensino e ainda não há previsão de 
acordo com a prefeitura. A Câmara de Vere- 
adores cedeu 20 minutos na Tribuna Popular 
da sessão desta quinta-feira (18) para que os 
grevistas se manifestassem: 10 minutos para 
a educação e 10 minutos para a saúde. 

"Sedemos este espaço para que os re- 
presentantes do Steei (Sindicado dos Traba- 
lhadores em Estabelecimentos de Ensino de 
Imperatriz) e do Sindicato da Saúde (SindSaú- 
de) possam manifestar suas insatisfações e 
também suas exigências para que haja acordo 
com a prefeitura", afirma o vereador Aurélio. 
Ele se diz a favor da causa dos professores e 
afirma que a proposta de reajuste salarial de 
6% é "indecente". 

Para impedir que esta proposta de reajuste 
seja votada, os manifestante têm lotado todas 
as sessões da Câmara de Vereadores dessa 
semana. Mas a vice-presidente do Steei, Ma- 
ria Aldeny Silva, acredita que a proposta será 
votada hoje e convoca os professores para 
um manifesto. "Pedimos aos grevistas que 
venham à sessão, porque hoje será votado o 
reajuste e não podemos permitir [o de 6%]". 

De acordo com a Assessoria da Prefeitura, 
a proposta do reajuste é de mais de 20% e não 
de 6%, como afirma o sindicato. E acrescenta 
que além do aumento salarial, valor estipulado 
acima da inflação, o executivo municipal pro- 
põe um bônus de R$ 12,00 (doze reais) por 
hora/aula trabalhada que ultrapasse a carga 
horária do professor. 

Essa proposta é desconhecida pela direto- 
ria do Steei. "se a proposta é de mais de 10%, 
não nos foi comunicado", afirma a vice-presi- 
dente. Ela garante que ainda não houve pro- 
posta de acordo, "a prefeitura não manifestou 
para nós o desejo de fazer acordo". 

A greve- Iniciada na segunda (15), a gre- 
ve dos professores já possui mais de 80% de 
adesão, segundo o STEEI. A categoria exige 
um reajuste salarial de, no mínimo, 18% para 
toda a classe de funcionários. De acordo com 
a diretoria do sindicato, esse reajuste foi enca- 
minhado à prefeitura em fevereiro. Como não 
houve resposta até então, deu-se início à pa- 
ralisação. 

Os trabalhadores da saúde também exi- 
gem reajuste salarial, por isso a categoria tem 
comparecido às sessões da Câmara em apoio 
à manifestação dos professores e ganharam 
o direito de 10 minutos na Tribuna Popular de 
hoje para manifestar suas exigências. 

Mulher que tentou atear fogo no 

ex-marido vai a júri em Imperatriz 

Francisca Neusangela Mendes Rocha, 
manicure, 39 anos, é a ré do júri promovido 
pela 2a Vara Criminal de Imperatriz, hoje (18), 
a partir das 8h, no Salão de Júri do fórum 
da comarca. Ela é acusada de tentativa de 
homicídio duplamente qualificado (motivo 
torpe, com emprego de meio cruel), tendo 
como vítima o ex-marido, Antonio de Sousa 
Rodrigues. Preside o julgamento a juíza Sue- 
ly de Oliveira Feitosa, titular da unidade. A 
acusada é revel no processo, uma vez que 
não compareceu aos atos iniciais, mesmo 
tendo sido citada. 

Duas testemunhas arroladas pela acu- 
sação e outras cinco arroladas pela defesa 
serão ouvidas no julgamento. De acordo com 
a denúncia, o crime ocorreu no dia 14 de ju- 
nho de 2009, em um posto de combustíveis 
no qual a vítima trabalhava. Na ocasião, a 
denunciada teria chegado ao local portando 
uma sacola da qual retirou uma garrafa de ál- 
cool. Após jogar o líquido sobre o ex-marido, 

Francisca Neusangela teria tentado acender 
um fósforo, oportunidade em que foi contida 
por pessoas que presenciaram o fato, e que 
teriam segurado a mão da acusada e tomado 
dela o fósforo. 

Susto - A vítima atribui a tentativa ao fato 
da ré não aceitar o rompimento do relacio- 
namento de 16 anos dos dois (ré e vítima). 
Segundo Antonio, constantemente a ex-mu- 
lher telefonava para ele, fazendo ameaças. 
Antonio afirma ainda que Francisca não se 
conformava com o fato dele (Antonio) estar 
se relacionando com outra pessoa. 

Em depoimento à polícia, Francisca con- 
firmou as acusações, negando, entretanto, 
que pretendesse matar o ex-marido. Segun- 
do ela, a intenção foi apenas dar um susto 
em Antonio. 

No Ministério Público, atuará o promotor 
de Justiça Domingos Eduardo da Silva. Na 
defesa da acusada, o defensor público Rey- 
naldo Mendes Filho. 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Quinta-feira, 18 de abril de 2013 .05. 

mmi 

►'NOCAUTE COMBAT' 

Cidade sediará maior evento de MMA do estado 

    
O MMA 6 um dos esportes que mais cresce no Brasil 

Welbert Queiroz 

Começam a ser vendidos, a partir de 
hoje (18), os ingressos para o maior 
evento de MMA (Mixed Martial Arts, 

ou Artes Marciais Mistas) do Maranhão, o 
Nocaute Combate, que contará com 8 lutas, 
mais defesa de cinturão. O evento está mar- 
cado para o dia 18 do próximo mês. 

"Esse evento já é sucesso em Imperatriz 
desde quando ele se chamava UFI. Devido ao 
sucesso, tentamos patentear a marca, mas 
fomos notificados pelo UFC e pediram para 
mudarmos o nome da marca e colocamos 
NOCAUTE COMBAT. Esse nome foi criado 
pelo meu irmão, que já faleceu, e resolvi usar 
esse nome como forma de homenageá-lo", 
afirmou Rafael de Oliveira Silva (Rafael Du- 

plex), idealizador do evento e professor de 
Jiu-Jítsu e MMA. 

Este ano, a organização fará três treinos 
para que a população possa conhecer um 
pouco mais sobre o MMA e os atletas que 
praticam esse esporte. O primeiro treino está 
marcado para amanhã, às 16h, no Imperial 
Shopping. "Faremos três treinos para o pes- 
soal conhecer como funciona o treinamento 
de um atleta e será aberto para a popula- 
ção. O primeiro acontece agora, sexta-feira 
(19), até mesmo para quem tem curiosidade 
e queira entrar em uma academia. Crianças 
até 10 anos não pagam acompanhadas de 
um adulto". 

A estrutura continua a mesma, com ca- 
pacidade para 4500 pessoas e este ano terá 
três representantes no octógono que serão; 
Josivam Pesâo, o Eder Dig Dig e Rafale Du- 
plez, que lutou pela última vez ano passado, 
mas decidiu realizar sua 10* luta em homena- 
gem a seu irmão. 

Rafael também ressalta a importância do 
esporte, tanto para saúde e disciplina quanto 
para ressocializaçâo. "Hoje, o MMA já se pro- 

fissionalizou e é o segundo maior esporte que 
cresce no mundo, e temos registrado uma 
procura muito grande na academia. Qualquer 
esporte é válido para retirar uma criança das 
ruas e das drogas. Outro fator é que aumen- 
tou bastante a procura por mulheres, não só 
para lutar, mas também pela atividade física". 

Para mais informações, o público pode li- 
gar nos números (99) 8124-8250, 9162-6527 
e 8813-8835. "Prezamos sempre pela dis- 
ciplina. Treinamos os atletas para que eles 
sejam grandes atletas nas ruas e grandes 
homens na sociedade", finalizou o professor 
Rafael Duplex. 

LUTAS 

Eder Dig Dig VS Manoel Crcop 
Josevan Pesâo VS Senegal 

Breno Bispo VS Cecel 
Fernando Tropeço VS Lucas 

Rafael Duplex VS Dyogo 
ubinho VS Mayqson 

Silmar Sombra VS Rodrigo Hotero 
Kaio Leão VS Thiago Vrejào 

Inteligência e sorte para mais uma etapa do 

Circuito Imperatrizense de Poker 

Hyana Reis 

O poker é conhecido como um jogo que 
envolve inteligência, frieza, sorte e princi- 
palmente paciência. E estas serão as habi- 
lidades necessárias para vencer a 4a etapa 
do Circuito Imperatrizense de Poker, mais 
conhecido como ISOP, que acontece de 04 
a 05 de maio no Shopping Tocantins. 

Ao todo, dez etapas do circuito serão 
realizadas, todas na modalidade 'Texas 
HoldW. Dessas, três já aconteceram. As 
etapas são cumulativas, ou seja, os joga- 
dores vão somando pontos à medida que 
os jogos ocorrem. No final, o competidor 
que tiver acumulado mais pontos ao longo 
das dez etapas ganhará um prêmio de 30 
mil reais e terá o título de vencedor do Cir- 
cuito Imperatrizense de Poker. 

Esta é uma iniciativa da Associação Im- 
peratrizense de Texas Hold'em - AITH. O 
intuito da competição é valorizar a prática 
do poker na cidade. "O evento é muito im- 
portante, principalmente para mostrar para 
o público que o Poker é um esporte e total- 
mente legalizado, pois ainda existe muito 
preconceito por se tratar de um esporte 
com cartas", afirma Andersson Dantas, 
presidente da associação. 

A expectativa é que a competição reú- 
na muitos jogadores e amantes do espor- 
te, segundo o presidente. "As primeiras 
três etapas do ISOP foram realizadas na 
sede da AITH, e sempre tivemos um bom 

Mesmo em obras, Banco 

Bradesco continua funcionando 

público de jogadores e de expectadores. 
Como essa 4a etapa vai ser realizada no 
Shopping Tocantins, a expectativa de pú- 
blico é maior principalmente pelo número 
de curiosos". 

Qualquer um que tenha interesse e co- 
nheça as regras do jogo pode participar, de 
acordo com a organização. "Todo jogador 
profissional ou amador de qualquer cidade 
pode se inscrever. Até porque em Impera- 
triz ainda não temos jogadores profissio- 
nais [que vivem exclusivamente do Poker], 
mas temos muitos jogadores amadores", 
comenta Andersson Dantas. 

AIHT- A associação foi fundada em ju- 
nho de 2012 com o intuito de reunir e pro- 
mover o poker em Imperatriz. Semanal- 
mente, realiza partidas para disseminar o 
esporte. "Segundo dados captados pela 
diretoria da AITH, o número de pratican- 
tes de Poker em Imperatriz cresceu mais 
de 400% no último ano", ressalta Anderson 
Dantas. O circuito é uma comemoração ao 
primeiro ano de existência da AIHT. 

Em menos de um ano, já existem mais 
de 500 jogadores cadastrados e vários títu- 
los. "Existe em Imperatriz um time de Poker 
(Team Pro da AITH), formado por oito inte- 
grantes, onde, entre eles, temos o campeão 
e vice-campeâo maranhense de Poker 
2012, Andersson e Allisson, respectivamen- 
te. O Jogador Allisson também conquistou o 
titulo de Campeão Imperatrizense de Poker 
em 2012", conta o presidente. 

Carla Dutra 

Depois do desmoronamento que ocorreu na 
última sexta-feira (12), em parte do teto da Agên- 
cia do Bradesco, localizada na rua Godofredo 
Viana, no centro da cidade, a Defesa Civil e o 
promotor da Defesa do Consumidor decidiram 
que a reforma do Banco será em paralelo com o 
atendimento ao cliente. 

De acordo com Elaine Cristina, secretária 
executiva da Defesa Civil, o desabamento ocor- 
reu devido ao peso do corpo do funcionário da 
obra, que presta serviço à agência. O traba- 
lhador estava no teto e teve algumas fraturas. 
Segundo Elaine, esse problema não tange ao 
trabalho da Defesa Civil; "Isso é caracterizado 
acidente de trabalho, e o órgão responsável por 
isso é o Ministério do Trabalho", explica. 

De acordo com Elaine, os dois órgãos rece- 
beram dois laudos por parte do engenheiro do 
Banco. Um diz que qualquer problema que pos- 
sa ocorrer na agência, enquanto estiver sendo 
reformada, é por conta da empresa executora da 
obra. O laudo ainda diz que a obra vai ser execu- 
tada dentro das normas de segurança, sem risco 
de ocorrer problemas no que diz respeito à inte- 
gridade física dos clientes, funcionários e usuá- 
rios. Já o segundo laudo, de avaliação técnica, 
discorre sobre a utilização de equipamentos de 
segurança de cada operário e também relata 
que a área, durante a reforma, será sinalizada. 

"Estando com os laudos em mãos, resolve- 
mos dar um prazo para o Banco fazer toda a 
reforma, tendo em vista que tudo que aconte- 

Banco garante arcar com qualquer risco 
cer em relação à integridade física de clientes e 
usuários, por conta da execução da obra, fica na 
responsabilidade do próprio Banco", afirma Elai- 
ne Cristina. Na manhã de ontem (17), a repor- 
tagem do Correio Popular esteve no Banco. O 
estabelecimento está funcionando normalmente 
e não foi notado nenhum trabalhador executan- 
do a reforma. 

A secretária executiva afirma que a obra já 
foi parcialmente realizada, mas que o andamen- 
to do trabalho está dependendo da CEMAR, que 
precisa fazer o isolamento da rede elétrica, na 
parte de fora do estabelecimento, na rua João 
Lisboa. Conforme Elaine, foi garantido que a 
CEMAR faria o trabalho nesta quarta-feira (17), 
mas até o momento da visita da reportagem, 
pela manhã, não havia nenhum carro da empre- 
sa no local. 

Para obter mais detalhes sobre a execução 
da obra no Banco Bradesco, a reportagem ten- 
tou conversar com a gerente, mas ela afirmou 
que não estava autorizada a falar. 
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Irmã Jacirene 

"Gosto de fazer o que eu faço: vender comida" 

Hemerson Pinto 

Em um cantinho da feira da Nova Imperatriz, a vendedora 
de comida caseira recebe o Correio Popular e começa a narrar 
parte de sua trajetória, consciente de que no dia seguinte, o leitor 
poderá acompanhar o que foi publicado sobre a esposa de seu 
Careca, fundonário da Câmara Munidpal de Vereadores, que já 
teve suas linhas de história narradas neste matutino. 

Jadrene Carvalho da Luz, ou irmã Jadrene, como é conhe- 
dda, deixou as panelas no fogo por alguns minutos, sob os cui- 
dados da filha, e sentou-se à mesa para revelar que há 10 anos 
inidava a venda de comida caseira. Antes, se dedicava apenas 
aos afazeres domésticos, cuidando da casa e dos filhos. "Come- 
cei vender comida e gostei desse ramo, até porque posso 
ajudar com as despesas de casa". 

Natural de Lago da Pedra-MA, aos 51 anos de idade, Jadre- 
ne afirma que o trabalho é cansativo, mesmo assim prazeroso: 
"É bom fazer a comida, depois vender, enfrentar isso todos 
os dias". Porém, a vendedora confessa que os primeiros sinais 
de cansaço começam a surgir. "Mesmo assim, enquanto pu- 

der eu continuou vindo", para a feira da Nova Imperatriz, onde 
está há cerca de 1 ano. 

A primeira experiônda com a venda de comida durou exatos 
nove anos. às margens da BR-010, até dona Jadrene deixar o 
ramo de lado e voltar a se dedicar à família. "Pensei, pensei, 
achei que estava na hora de voltar, antes que o tempo pas- 
sasse". Então, alugou um ponto na tentativa de aumentar o ne- 
gódo, mas o investimento durou apenas seis meses. Resultado: 
montar uma banca na feira da Nova Imperatriz. 

A rotina começa cedo, por volta de 4h30 da manhã. "Eu 
acordo e vou fazer o arroz, para depois cuidar das outras 
coisas. Deixo quase pronto e termino de preparar quando 
chego aqui na feira". 

Os pratos ofereddos pela irmã Jadrene atraem o diente de 
longe, apenas com a fumaça que sai de cada panela. "E tenho 
muitos pratos: galinha caipira, assado de panela, xambari, 
panelada, carne de porco, frango frito, bife, fígado e peixe". 
Tudo ali, quentinho na hora. 

Além de contar sobre a rotina, o dia a dia como vendedora 
de comida, dona Jadrene aproveitou para comentara a infânda 

* 

vivida na roça. "Lembro que boa parte desse tempo eu ficava 
em casa com meus irmãos e fazia a comida dos trabalha- 
dores da nossa roça. Sobrava tempo para brincar. Lembro 
muito as brincadeiras, as quadrilhas juninas", e levantou-se 
para dar uma olhada na panela de arroz, quando aproveitamos 
para fazer a foto. 
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Carteira: R$ 399,90 
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Do Jeans aos paetês, tudo anda valendo e tem sido bem visto e bem vindo no mundo fashion! A M.Officer, claro, 

tá arrasando nas novidades que chegam toda semana (e tá rolando promo nos jeans!!!). Tem Saia Mullet, vestido 

total paetê (que é de babar), as camisas jeans, que estão gritando nas passarelas, e as calças cropped, que são 

as novas queridinhas das fashionistas... A vontade é de entrar lá e levar tudo pra casa de uma só vez!! (risos) 

E os mimos para os pés que a Carmen Steffens tem trazido?! Animal print, spikes, cap toes... Tem pra todo (bom) 

gosto!! Tudo com muito conforto e, claro, sempre com uma bolsa ou carteirinha linda e luxuosa pra combinar! 
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Carmen Steffens 
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AV. GEIULIO VARGAS, 

560, PRAÇA DE FÁTIMA 

FONE; (99) 3523-3645 

TOCANTINS SHOPPING 

FONE: (99) 3525-7238 
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DOMINGUEIRA KARAOKE 

CLUB ITZ COM TADIN DE NÓIS! 
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DROGARIA EXTRA FARMA (AV. CETULIO VARCAS-CENTRO) 

DROGARIA POPULAR DO MARANHAO (AV. BERNARDO SAYAO-N.IMP) 
DROGARIA SAO MARCOS (RUA RUI BARBOSA-VILA REDENÇÃO) 

9 
9% 

r t 

Tirínhas 

COIW COSSO PÍOVOÍ «ü *1*09 
POÍVOfC? ATBAVCSMrtPO O 
octvw * rvooi tiCKitfVO 

ítu nome n* iua* tnc7vrr*npo 
um Tswtva pv*«Xo' tçazuhpc 

um ao pa 9*99* ps peuit 

CHS TAL A CAKÇA 
pa mtcuW CmmotfCt. cmc-st coimao 

& 

A COK<A PO 1U. t O OMOTO K «« 54 «4» PAKAt PC ANO. A COniA R 
PO NOVtC c 0 «AVOTO CNCKNCHCItO . «K OlM A<VU«A« «MA PB ff TrtOO 1CITO 

05 Í5TAP05 UMPOt t 0 «APOTOKWWO «« teOÍTA PS COMPRAS «MA PRA 5B MOÍTRAR PARA O» OUTRO» MAROTOS- I «RM».? y Acomccsrtoo, 
^ ^ «OtOU AIAA PRA 

r 
JOOAR euTMOt. 

; i 
pfl 

piadas 

Malditos vizinhos 

Dois caras moravam um de frente ao outro. Numa manhã qualquer, um deles gritou para 
o outro. 

- Olá vizinho! Quando é seu aniversário? 
- Em abril. Por quê você quer saber? 
- Eu vou te dar uma cortina de presente. Não quero mais ver sua esposa fazendo um 

boquete em você quase toda noite. 
- Ok, desculpe-me. E você, quando é seu aniversário? 
- Em outubro, por??? 
- Vou te dar uma luneta, para que você possa ver direito de quem é a esposa. 

Uidas passadas 

Dois amigos conversando num buteco já 'daquele' jeito: 
- Minha mulher era uma puta em sua vida passada. 
- Como você sabe? Você procurou um médium ou coisa parecida? 
- Não. é que acabei de matá-la depois que descobri umas coisas sobre ela, e vim aqui 

tomar uma com você, meu amigo. 

www coqueM com br^ogo* 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

www coqutW com bcjogot 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Vitor enfrenta Caixote e Alemão e pede que dei- 
xem seu irmão em paz. Bruno descobre armação de Patinha e 
briga com a garota. Patinha acaba pedindo conselhos pra Mar- 
cela. Caixote e Alemão discutem com Vitor no jardim secreto. 
Orelha avisa a todos que o lançamento do filme de Morgana 
será no Misturama. Marcela conta sua armação pra Isabela. 
Um fiscal chega ao Misturama e anuncia o fechamento do lo- 
cal. A galera fica MEGA triste, né? Bruno reclama de Patinha 
pra Rasta e Nélio. Thales exige que Patinha seja a sua garota- 
-propaganda e deixa Débora e Elisa supresas. Nando e Tizinha 
se unem para reerguer o Misturama. Patinha aceita o convite de 
Thales. mas com a condição de que a campanha seja feita por 
Bruno. Lia procura por Vitor, que percebe Caixote e Alemão por 
perto. Motoqueiro se liga no perigo e termina namoro com Lia. 

Flor do Caribe 
Globo. 18h15 - Cassiano diz a Ester que vai conseguir fazer 
com que Samuca o aceite. Natália se esforça para não ceder 
à atração que sente por Juliano. Guíomar aparece com Nicole 

na casa de Dionfsio, exigindo dinheiro e hospedagem. Guiomar 
diz a Nicole que voltou para conquistar seu filho. Ester pede 
a Cassiano para não abandoná-la. Bibiana desconfia de que 
Juliano está apaixonado. Carol se oferece para ajudar Juliano a 
conquistar sua mãe. Dionlsio diz a Alberto que sua mãe está de 
volta, e os dois discutem. Candinho convence Samuca a aceitar 
Cassiano como pai. Samuca chama Cassiano de pai. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Dominguinhos acorda Charlô, que o leva até o 
castelo. Kiko e Pró se beijam. Charlô chega com Dominguinhos 
ao castelo e descobre que Otávio fugiu. Felipe manda flores 
para Roberta e a convida para jantar. Semlramis ouve Nenê 
cantar na igreja e fica encantada. Charlô, Ollvia e Zenon tentam 
impedir Dominguinhos de sair do castelo. Analú esconde a bo- 
neca russa de Nando. Carolina se recusa a aceitar um empre- 
go de recepcionista. As luzes da mansão se apagam, e Otávio 
surge no lugar de Dominguinhos. Analú leva um vaso de planta, 
com a boneca russa enterrada, para o apartamento de Nando e 
Juliana. Felipe e Roberta jantam em um clima agradável. Otávio 

aparece no momento em que Dominguinhos some. e Charlô se 
desespera. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Lívia finge não conhecer Rosângela e tenta 
afastá-la de Haroldo. Diva repreende Sidney por continuar fa- 
lando com Pescoço por telefone. Delzuite mente para libertar 
Pescoço da cadeia. Morena chega com Barros ao esconderijo e 
conta para Lucimarque deixou Jéssica com Érica. Helô e Ricar- 
do interrogam Mustafa. Érica cuida de Jéssica. Helô conta para 
Mustafa que Wanda é a mãe de Aisha. Lívia repreende Wanda 
por causa de Rosângela e decide deixá-la presa. Stenio e Ha- 
roldo constatam que Lívia está interessada em Théo. Delzuite 
vai com Pescoço para a gafieira. Helô fala para Aisha que Wan- 
da é sua mãe e Berna se surpreende com a revelação. Leonor 
manda Carlos enfrentar a chantagem de Amanda. Lucimar pega 
Jéssica na casa de Érica. Jô tenta ouvir a conversa de Irina e 
Russo sobre Lívia e Wanda. Berna se descontrola e vaga pelas 
ruas, deixando Deborah nervosa. Aisha vai à delegacia e paga 
a fiança de Wanda. 

T Áries 21-03/19-04 
Atividades prazerosas e intelectualmente estimu- 
lantes são favorecidas pela harmonia Lua-Mercú- 
rio, mas a tensão com Vênus lhe pede uma ati- 
tude mais racional e responsável. Não se deixe 
levar pela impulsívidade, seja sensatal 

tí Touro 20-04 / 20-05 
Você percebe com mais clareza o que precisa 
melhorar em casa, pois Lua e Mercúrio formam 
trlgono hoje. Lua e Vênus em quadratura lhe 
aconselham cautela ao propor mudanças na roti- 
na, pois isso pode afetar suas relações! 

^Gêmeos 21-05/21-06 
O bom entendimento em suas amizades é garan- 
tido pela harmonia Lua-Mercúrio. Seus amigos 
tendem a lhe apoiar significativamente, neste 
momento em que a tensão Lua-Vônus traz à tona 
questões profundas a serem superadas! 

Õ5 Câncer 22-06 / 22-07 
Que tal organizar atividades e buscar estudos 
relativos ao trabalho? O trlgono Lua-Mercúrio es- 
timula o profissional, mas a tensão com Vênus 
indica problemas ao lidar com pressões. Seja 
sensata ao abordar questões delicadas! 

Si Leão 23-07/22-08 
Uma abertura para novos caminhos é trazida 
pelo trlgono Lua-Mercúrio. que ativa seu intelec- 
to. Mas a tensão com Vênus alerta para sua atitu- 
de intolerante. Permita-se vivenciar o novo, mas 
lembre-se que cada um tem seu ritmo! 

"TO Virgem 23-08/22-09 
Pique reservada e cultive a harmonia interna e 
externa, neste momento em que Lua e Mercúrio 
formam trlgono. Não deixe que sua autoestima 
seja prejudicada pela instabilidade emocional. Os 
desafios estão dentro de você! 

^ Libra 23-09/22-10 
O clima de proximidade em suas amizades que o 
trlgono Lua-Mercúrio promove favorece o conví- 
vio e as boas conversas. Mas a tensão com Vê- 
nus lhe aconselha a selecionar suas companhias 
com base nos vínculos de confiança! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Atividades em grupo são estimuladas pela har- 
monia Lua-Mercúrio, o que toma o momento ide- 
al para debates e estudos em equipe. A quadratu- 
ra com Vênus alerta para sua tendência a tomar 
decisões de maneira superficial. Cuidado! 

/ Sagitário 22-11 / 21-12 
Lua e Mercúrio formam trlgono, trazendo o dese- 
jo por novidades em sua vida social, que tende a 
se intensificar. Mas a tensão com Vênus indica 
que sua atitude tende a ser um tanto imatura e 
impulsiva. Seja mais criteriosa! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Ainda que a harmonia Lua-Mercúrio em sua área 
familiar favoreça os laços de confiança, não con- 
vém ficar testando quem merece sua credibilida- 
de. A instabilidade emocional trazida pela tensão 
com Vênus lhe pede cautela! 

^Aquário 20-01/18-02 
Momento de destaque social. O trlgono Lua-Mer- 
cúrio entre suas áreas de relacionamentos e de 
comunicação lhe colocam em evidência, porém, 
cuidado, pois a tensão com Vênus alerta que 
você tende a agir de maneira deslumbrada! 

K Peixes 19-02/20-03 
Sua saúde entra em foco, com o trlgono que a 
Lua estabelece com Mercúrio lhe chamando a 
atenção para suas necessidades. Não aja de ma- 
neira defensiva e emotiva no trabalho, sobretudo 
ao lidar com relações mais difíceis! 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Quinta-feira, 18 de abril de 2013 

.09 

"Para chegar até meu terreno, não tem acesso, porque a rua nunca foi feita. O mato tomou 
de conta. Se eu quiser roçar o terreno, primeiro tenho que roçar a rua". Pedro Augusto, 
sapateiro. 

f 

A voz da comunidade 

Tomaz de Aquíno: rua que virou mato 

Não muito diferente da edição de ontem, 
o "Qual é a Bronca?" desta quinta-feira 
(18) apresenta a situação da rua Tomaz 

de Aquino, no bairro Imigrantes. Sem ter rece- 
bido qualquer serviço de infraestrutura, no tre- 
cho entre as ruas 5 e 6, o mato tomou de conta 
e, "é difícil dizer ali o que é terreno e o que é 
mato, com uma situação daquelas...", diz seu 
Pedro. 

Segundo o sapateiro, que mesmo morando 
em outro bairro de Imperatriz não se conforma 
com o difícil acesso ao terreno que a família 
possui no bairro Imigrantes, "a gente acredita 
que isso vai ficar sempre assim mesmo, a não 
ser que os moradores se unam para pagar, ou 
até mesmo, 'meter' a cara e fazer o serviço, 
porque esperar é difícil fazer. Muita coisa em 
bairros mais velhos e maiores nunca foram fei- 

tas", desabafa. 
O Correio Popular também percorreu a Rua 

8, onde moradores reclamam de que, além do 
mato também avançar em direção ao meio da 
via, alguns buracos acumulam lama e tomam o 
tráfego complicado. "A pé suja os pés, de car- 
ro tem que ter cuidado quando for passar para 
não danificar o carro, de bicicleta ou de moto, 
no período de chuva, já vi gente cair ou voltar", 
diz a dona de casa Maria do Socorro. 

O bairro Imigrantes fica localizado na re- 
gião situada entre a BR-010 e Rua 9 (Parque 
São José). Cortado pela Avenida Silvano San- 
tis, é dividido entre a parte mais baixa, a que 
foi apresentada, aqui, hoje, e a parte mais alta 
do bairro, onde em algumas casas não chega 
a água encanada, outro problema enfrentado 
pelos moradores. 
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Rua Tomaz de Aquino acaba na Rua 6, onde o mato toma conta da via 
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Na Rua 8, trecho de buraco e lama piora a situação após cada chuva forte Se de um lado a rua Tomaz de Aquino foi Interditada, do outro o mato começa a fechá-la 

PJREJTOS DO CONSUMIDOR *4 

Construtoras sâo condenadas a restituír comissão de corretagem 

O juiz da 14' Vara Cível de Brasília condenou a Emarki 
Empreendimentos Imobiliários I S/A, a Park Sul Incorpora- 
dora e Construtora S/A, a Residencial Empreendimentos 
Imobiliários S/A e a Base I Empreendimentos Imobiliários 
S/A, ao ressarcimento, em dobro, de 80% do valor de co- 
missão de corretagem a consumidora que ficou impossibi- 
litada de pagar prestações de imóvel e desfez o negócio. 

A autora adquiriu dois apartamentos das empresas rés. 
Após algum tempo, impossibilitada de continuar a realizar 
o pagamento das prestações, as partes providenciaram o 
distrato do negócio. Em conseqüência, foi aplicada multa 
correspondente a 20% sobre o valor desembolsado pela 
autora e não foi devolvida qualquer fração do valor pago a 
titulo de comissão de corretagem. A autora voltou a adquirir 
das rés os mesmos imóveis poucos meses depois, tendo 
sido cobrada nova comissão de corretagem. 

As rés foram citadas e ofereceram a contestação. Con- 
firmaram os negócios realizados, bem como a aplicação da 
multa no percentual de 20% no momento do distrato e o pa- 
gamento de parte da comissão de corretagem pela autora. 

Sustentaram a legalidade das condutas e afirmaram que "a 
comissão paga estava incluída no valor total da venda. A 
autora foi regularmente atendida por um corretor, ocasião 
em que foi-lhe esclarecido que poderia optar entre pagar a 
comissão de corretagem diretamente ao corretor ou direta- 
mente à incorporadora. Se pagasse à incorporadora, esta 
repassaria ao corretor". Afirmaram que eventual devolução 
de valores deverá ocorrer na forma simples, pois não teria 
havido má fé, e que os juros de mora deverão incidir a con- 
tar da citação. 

FOI APRESENTADA RÉPLICA COM REITERAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS E DOS PEDIDOS DA INICIAL 

O juiz entendeu que "o que as rés não podem fazer, 
entretanto, é excluir qualquer das parcelas formadoras do 
custo de produção e negociação do imóvel do valor total a 
ser considerado nos casos de distrato. Ou seja, as rés não 
podem desconsiderar parcelas formadoras do valor total 
desembolsado como se referidas frações fossem estranhas 
ao negócio, comportamento adotado no presente caso com 

nítida finalidade de reduzir a base de cálculo do distrato ou 
de nada devolver aos consumidores adquirentes em caso 
de desistência. Essa vedação é resultado da aplicação do 
princípio da não contradição, pois as rés não podem preten- 
der que a comissão de corretagem seja parte integrante do 
valor total do negócio, passível de cobrança da consumido- 
ra, e, simultaneamente, parte estranha ao negócio e insus- 
cetível de devolução em caso de distrato. Em conseqüên- 
cia, a pretensão da autora deve ser julgada parcialmente 
procedente para ver restituido o percentual de 80% do valor 
desembolsado a título de comissão de corretagem, admiti- 
da apenas a retenção de 20% do valor a titulo de cláusula 
penal, pois tal comissão confessadamente integrou o preço 
total dos imóveis negociados com a autora e deve ser resti- 
tuido em razão do distrato. A devolução deverá ser dobrada, 
já que nas relações de consumo a pena de devolução do- 
brada é aplicável sempre que o fornecedor de bens ou ser- 
viço deixar de apresentar razões que justifiquem o engano. 
No caso, nenhuma disposição contratual ou justificativa foi 
apresentada para o engano". 
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►OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÀS E TUFILÂNDIA 

Gmai 

Governo Itinerante entrega hospitais 

Fachada do Hospital de 20 leitos de Olho d'Água das Cunhãs, que será entregue pela governadora Roseana 

A governadora Roseana Sarney segue 
com a programação do Governo Itine- 
rante pela região do Centro Maranhen- 

se e, hoje (18). visita Olho d'Água das Cunhãs 
e Tufilândia. Nos municípios, ela inaugura 
hospitais de 20 leitos e confere as ações pres- 
tadas pelos órgãos estaduais em diversas 
áreas, a exemplo do Viva Cidadão. 

Depois de visitas a Timbiras, Aldeias Altas, 
Presidente Dutra e Graça Aranha, no início da 
semana, a governadora Roseana Sarney ava- 
liou como positiva a passagem do Itinerante 
pelos municípios. "Temos recebido o carinho 
da população por onde passamos. Estamos 
levando ações que ficam, como os hospitais, 
as sementes selecionadas entregues a agri- 
cultores familiares e muito mais", afirmou a 
governadora Roseana. 

O primeiro compromisso desta quinta- 
-feira (18) será em Olho d^gua das Cunhãs, 
onde entrega hospital de 20 leitos. No local, 
serão realizados os Mutirões de Cirurgias de 
Catarata e Glaucoma, além de serviços em 
diversas especialidades. "A população vive a 
ansiedade de poder ter seu hospital e contar 
com serviços e atendimentos de qualidade na 
área da saúde, e melhor que é tudo gratuito", 
observou a diretora do Hospital, Rosimar Sou- 
sa Jansen. 

A nova unidade construída pelo Programa 
Saúde é Vida funcionará com serviço de Pron- 
to Atendimento 24 horas, consultórios e inter- 
nação em clínica médica, enfermarias, centro 
de parto, exames de Raio-X, ultrassonografia 

e laboratoriais, entre outros serviços. A popu- 
lação contará com atendimentos também nas 
áreas de clínica geral, pediatria e ortopedia. 

Uma das pacientes que aguardam com ex- 
pectativa é a gestante Romáira Silva Lima, de 
23 anos. Grávida, do segundo filho, relatou que 
dará à luz Cairlon Rafael no Hospital de Olho 
d'Agua das Cunhãs. "Fico feliz porque vou ter 
meu filho perto de casa e não terei que viajar 
depois do parto", declarou. 

Após a entrega do hospital, a governadora 
Roseana visitará os sen/iços oferecidos pelos 
órgãos estaduais. Um dos pontos será a uni- 
dade móvel do Viva Cidadão, que possibilita a 
emissão de documentos, como a Carteira de 
Identidade e o Título de Eleitor. Além disso, no 
município, a Gerência de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon) presta assistência e 
orientações ao consumidor. Também serão re- 
alizadas palestras, oficinas e exibição de víde- 
os. 

Nesta quinta-feira (18), depois de Olho 
d'Água das Cunhãs, a governadora visita Tu- 
filândia, onde faz a entrega oficial do Hospital 
de 20 leitos. A exemplo de outras do mesmo 
modelo, a unidade funcionará com serviço de 
Pronto Atendimento 24 horas, consultórios e in- 
ternação em clínica médica, enfermarias, cen- 
tro de parto, exames de Raio-X e laboratoriais, 
entre outros. 

Na cidade, a governadora também visita as 
ações realizadas por secretarias e órgãos esta- 
duais que integram a caravana. Roseana Sar- 
ney retorna a São Luís no fim da tarde de hoje. 

Bombeiros realizam palestras e fiscalizações 

no Governo Itinerante em Timbiras 

A exemplo do que aconteceu nas cidades 
do Médio Mearim, no início desta semana, ofi- 
ciais e praças do Corpo de Bombeiros Militar 
do Maranhão (CBMMA) estiveram trabalhan- 
do na cidade de Timbiras, durante o Governo 
Itinerante, projeto desenvolvido pelo Executivo 
Estadual. 

O CBMMA está desenvolvendo ações 
ao lado de outros órgãos estaduais. Além de 
palestras preventivas, nas áreas de aciden- 
tes domésticos, combate a incêndios e aten- 
dimento pré-hospitalar (APH). os bombeiros 
realizaram várias fiscalizações nos postos de 
combustíveis, comércios e casas de eventos 
nos municípios. Bombeiro Militar ministra palestra durante Governo Itinerante 
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0 DIA TODO 

Setur reúne Conselho de Turismo para 

apresentar Pronatec Copa na Empresa 

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) 
realizou, na tarde de terça-feira (16), no audi- 
tório do Centro de Convenções Pedro Neiva 
de Santana, em São Luís, reunião extraordi- 
nária com o Conselho Estadual de Turismo. O 
objetivo foi recolher as demandas para o Pro- 
grama Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego, Pronatec Copa na Empresa, do 
Ministério do Turismo. 

A ação, que já havia sido apresentada du- 
rante a última reunião do Conselho, visa pre- 
parar o país e todos os estados para a rea- 
lização da Copa das Confederações além da 
Copa do Mundo de 2014. 

De acordo com o secretário de Turismo. 
Jura Filho, as medidas adotadas pelo governo 
atenderão a demanda de capacitação e qua- 
lificação de mão de obra local. "Além do Pro- 
natec Copa, o Governo Federal disponibiliza 
a extensão do programa intitulado Pronatec 
Copa na empresa". 

Este eixo da ação, explica, "é direcionado 
aos empresários do setor no sentido de pro- 
porcionar cursos de qualificação aos colabora- 

dores e funcionários de cada empreendimen- 
to", explicou. 

No Maranhão, a ação contempla dois mu- 
nicípios turísticos, São Luís e Barreirinhas. 
Cada localidade vai receber cerca de nove op- 
ções de cursos que serão ministrados no pró- 
prio local de trabalho de acordo com horário e 
local estabelecidos. 

A adesão ao programa poderá ser solicita- 
da por meio dos seguimentos de hospedagem, 
alimentação, agenciamento de viagens e orga- 
nização de eventos. 

LISTA COMPLETA DOS CURSOS OFERECI- 
DOS PELO PRONATEC COPA NA EMPRESA 

Inglês Básico 
Inglês Intermediário 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Cozinha 
Camareira em Meios de Hospedagem 
Garçom Básico 
Organizador de Eventos 
Recepcionista de Eventos 
Recepcionista em Meios de Hospedagem 

Venda de bebida alcoólica para 

menores de 18 anos agora é crime 

O projeto prevê multa de R$ 3 mil a R$ 10 mil aos estabelecimentos comerciais 

A Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado aprovou ontem, quarta-feira (17), pro- 
jeto de lei que criminaliza a venda, fornecimen- 
to (inclusive gratuito), servir ou entregar bebi- 
da alcoólica a menores de 18 anos de idade. 
Apreciada em turno suplementar - segunda 
votação - a matéria segue para avaliação da 
Câmara dos Deputados. 

A proposta aprovada na comissão, de au- 
toria do senador Humberto Costa (PT-PE), 
excluiu dispositivo da Lei de Contravenção 
Penal, datada da década de 40, que pune de 
forma mais branda a venda de bebida às crian- 
ças e adolescentes. O relator Benedito de Lira 
(PP-AL) destacou que o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) "já considera impli- 
citamente" esse comércio como crime, mas 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem de- 

terminado, com freqüência, as punições com 
base na Lei de Contravenção Penal, que é a 
legislação em vigor. 

"O senador Humberto Costa, no seu pro- 
jeto de lei, diz que a iniciativa irá resolver con- 
trovérsia jurídica acerca de qual procedimento 
aplicar nos casos de venda de bebida alcoóli- 
ca a criança ou adolescente: se o ato deve ser 
tratado como contravenção ou como crime", 
frisou o relator. 

Os senadores estabeleceram que os ven- 
dedores ou fornecedores de bebida alcoólica 
processados e condenados pela Justiça de- 
verão cumprir pena de dois a quatro anos de 
detenção. O projeto prevê multa de R$ 3 mil 
a R$ 10 mil aos estabelecimentos comerciais 
punidos e estes ficarão interditados até a efeti- 
vação do pagamento. 

■ CRERI 

BALANÇO PATRIMONIAL 
31 DE DEZEMBRO DE 2012 

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 
DISPONÍVEL 29.467,96 
Caixa e Bancos 29.467,96 
REALIZÁVEL 123.464,76 
Duplicatas à Receber 121.468,36 
Outros Títulos a Receber 1.996,40 
ATIVO PERMANTENTE 
IMOBILIZADO 155.266,05 
Máquinas e Equipamentos 10.309,75 
Veículos 30.000,00 
Móveis e Utensílios 13.487,33 
Estoque 101.468,97 
ATIVO TOTAL 308.198,76 
PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 6.263,56 
Fornecedores 3.794,69 
Encargos Fiscais à Recolher 2.468,87 
Encargos Sociais á Recolher 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 301.935,20 
Capital Social 179.660,01 
Reservas de Capital 0,00 
Saldo Liquido do Exercido 122.275,19 
PASSIVO TOTAL 308.198,76 

Imperatriz-MA., 31 de Dezembro de 2012 
MARILENE CARVALHO DA SILVA 

PRESIDENTE 
INSTITUTO CRER DE FILOSOFIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
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Mais de 

No mês passado, foram registradas 
mais de 1,01 milhão de novas habilitações 
de linhas de telefones celulares no país. 
Com isso, o Brasil alcançou 264,05 milhões 
de acessos móveis em março, o que repre- 
senta um crescimento de 0,38% na base de 
assinantes em relação a fevereiro, segun- 
do dados divulgados hoje (16) pela Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
A teledensidade, em março, chegou a 

133,67 linhas habilitadas para cada grupo 
de 100 habitantes. A maioria das linhas 
registradas (80,05%) eram acessos pré- 
-pagos e 19,73% eram pós-pagos. A ban- 
da larga móvel totalizou 68,26 milhões de 
acessos. 

Em março, a operadora Vivo liderava o 
mercado, com 28,78% de participação, se- 
guida pela TIM, com 26,98%; da Claro, com 
25,11%; da Oi. com 18,74%; da CTBC, com 
0,32% e da Sercomtel, com 0,03%. A Porto 
Seguro, que opera como autorizada da rede 
virtual, registrou 0,02% de participação no 
mercado. 

De olho na inflação e no PIB, 

Em meio ao risco de aumento da infla- 
ção e à necessidade de manter a economia 
aquecida para combater os efeitos da crise 
internacional, o Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central se reuniu ontem 
(17) para decidir a nova taxa básica de juros 
do país, a chamada Selic, que hoje está fixada 
em 7,25% ao ano. 

A mais recente pesquisa feita com agentes 
do mercado financeiro, divulgada na segunda- 
-feira (15) no relatório Focus, aponta para a 
expectativa de que o Copom promova a pri- 
meira elevação na Selic desde 2011, quando 
a autoridade monetária deu início ao proces- 
so de redução que levou a taxa de juros ao 
seu menor patamar histórico. O aumento seria 
uma tentativa do Banco Central de conter a 
inflação no país - a alta dos juros acaba por 
deixar o crédito mais caro e desestimula as 
pessoas a consumirem, o que pode gerar que- 
da de preços. 

Na semana passada, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que 

o IPCA acumula alta de 6,59% em 12 meses 
até março, acima do teto da meta de inflação 
estabelecida pelo BC. A última vez em que o 
índice superou a meta foi em dezembro de 
2011, quando atingiu 6,64%. Na terça (16), 
durante visita a Belo Horizonte, a presidente 
Dilma Rousseff afirmou que o governo não 
terá "o menor problema" em atacar a inflação 
"sistematicamente." Ela apontou, porém, que 
se houver necessidade de elevar os juros para 
combatê-la, isso seria feito "em patamar bem 
menor" que o realizado em anos anteriores, si- 
nalizando que não há possibilidade de grandes 
mexidas na Selic para frear a alta dos preços. 

No dia anterior, porém, Dilma havia afir- 
mado, durante discurso em São Paulo, que a 
inflação no Brasil está sob controle e avaliou 
que a tendência é que diminua ao longo deste 
ano, assim como ocorreu em março, quando a 
inflação foi de 0,47%, ante de 0,60% registra- 
do em fevereiro. 

DÚVIDAS SOBRE O PIB 

O coordenador do Centro de Estudos em 
Finanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
em São Paulo, William Eid, aponta que, se por 
um lado se preocupa com a inflação, do outro 
o governo está pressionado a manter medidas 
para que a economia reaja e cresça em um 
ambiente de crise. 

Por conta disso, ele avalia que o mais pro- 
vável é que o Copom mantenha a taxa de ju- 
ros inalterada em 7,25%, justamente para não 
prejudicar o crescimento da economia brasilei- 
ra, que já caminha a passos lentos - o aumen- 
to do PIB em 20Í2 foi de 0,9%. 

"Se o BC aumenta a taxa de juros, é para 
reduzir consumo. Num momento em que se 
está morrendo de medo de a economia não 
crescer neste ano, essa alta pode ser o tiro fi- 
nal", disse Eid. "Acho que, nesse momento, o 
Copom não vai mexer na taxa de juros. Vão 
ponderar essa questão do crescimento e op- 
tar por olhar mais um pouco, ver como a eco- 
nomia se comporta e se haverá uma reação", 
completou. 
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O governo federal lançou ontem (17) o 
"Portal Estágios e Empregos" para bolsistas 
e ex-bolsistas do Ciência sem Fronteiras. Na 
página serão listadas as vagas de estágios 
e empregos no setor privado destinados aos 
perfis de mão de obra altamente qualificada. 
O banco de dados será consolidado com em- 
presas parceiras. 

Segundo o portal do Ciências sem Fron- 
teiras. a página pretende auxiliar na aproxi- 
mação do meio empresarial com o ambiente 

de pesquisa e desenvolvimento e com a pró- 
pria comunidade científica e tecnológica. 

Além do portal, outras medidas serão 
anunciadas. Uma delas é o Portal de Acom- 
panhamento do Ciência sem Fronteiras. Nele 
serão divulgadas as principais informações 
sobre as bolsas já implementadas pelo Con- 
selho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe- 
rior (Capes). Serão disponibilizados também 

na página a quantidade e as modalidades de 
bolsas, os países de destino dos bolsistas, 
as instituições de origem, a distribuição das 
bolsas por gênero, entre outras informações. 

Ainda segundo divulgado no portal do pro- 
grama, o governo apresenta amanhã a nova 
modalidade de graduação: Bolsa de Desen- 
volvimento Tecnológico no Exterior. A bolsa 
será para estágios e cursos voltados para o 
aperfeiçoamento de especialistas, íecnólo- 
gos e efetivo técnico-científico. 

Alunos de estados das Regiões Norte e 
Nordeste do Brasil têm quatro anos de atraso 
na aprendizagem em relação aos estudantes 
do Sul e Sudeste do País. Os dados são de 
um levantamento da Fundação Lemann, feito 
com base em microdados da Prova Brasil, e 
mostram o percentual de alunos de escolas 
públicas que obtiveram pontuação conside- 
rada adequada no exame. 

Os resultados apontam que, ao fim do 
ensino fundamental, no 9.° ano, os estudan- 
tes que moram em Alagoas, no Maranhão e 
no Amapá sabem menos português e mate- 
mática do que aqueles que estão terminando 
o 5.° ano na rede pública de estados como 
Minas Gerais, Distrito Federal e Santa Ca- 
tarina. 

Em Alagoas, por exemplo, 57% dos es- 
tudantes terminam o 9o ano do ensino fun- 
damental sem saber o conteúdo de matemá- 
tica que deveriam dominar já no fim do 5o 

ano. Isso significa que mais da metade dos 
estudantes foi para o ensino médio sem sa- 
ber, por exemplo, localizar informações em 
um gráfico, competência esperada para uma 
criança de 10 anos de idade. 

No outro extremo, em Minas Gerais, 87% 
dos alunos do 9.° ano têm conhecimento pro- 
ficiente ou avançado do conteúdo do 5o ano. 
O índice chega a 85% em Santa Catarina e 
no Rio Grande do Sul. 

Se o aprendizado dos formandos do 9o 

ano já está muito aquém do que eles deve- 
riam saber no 5o ano, o cenário fica ainda 
pior se forem consideradas as competências 

esperadas para a etapa que estão concluin- 
do. 

Na rede municipal do Amapá, por exem- 
plo. apenas 2,4% dos alunos vão para o en- 
sino médio com aprendizado adequado para 
enfrentar a nova etapa. Porcentual parecido 
com o apresentado por outros estados com 
desempenho ruim. como Alagoas, com 3.6% 
dos estudantes com aprendizado adequado 
para a série e Maranhão, com 3,8%. 

"A não ser que considerássemos que 
os alunos dessas regiões podem aprender 
menos do que os de outras regiões (e, ob- 
viamente, eles não podem) os números mos- 
tram que existe alguma coisa muito errada", 
afirmou o autor do estudo, o economista Er- 
nesto Martins Faria, coordenador de proje- 
tos da Fundação Lemann. 

E, apesar de ser consenso, a importância 
de aumentar os recursos financeiros desti- 
nados à educação, a questão do dinheiro 
investido, por si só, não explica essa dispari- 
dade nos rendimentos. "Mais do que apenas 
verbas e repasses, essas regiões são as que 
mais necessitam de um acompanhamento 
continuo, de suporte e de diálogo. Mas isso 
de forma efetiva, não de cima para baixo", 
afirmou Faria. 

EFEITO CASCATA 
Sem esse acompanhamento, algumas 

práticas fundamentais na garantia do apren- 
dizado acabam sendo ignoradas, como é o 
caso da formação continuada de professo- 
res, o acompanhamento e o apoio técnico 

para escolas, o desenho de uma boa pro- 
posta curricular e a atenção diferenciada às 
escolas em situação mais vulnerável. 

O resultado: enquanto 45% dos professo- 
res da região Sudeste afirmam desenvolver 
com os alunos pelo menos 80% do conteúdo 
curricular, o porcentual é de apenas 30% no 
Norte e de 27% no Nordeste. 

As taxas de abandono e reprovação tam- 
bém são mais altas nessas regiões. Duas 
em cada dez crianças do Norte e Nordeste 
do 3o ano, com idade média de 8 anos, ou 
são reprovadas ou abandonam a escola. No 
Nordeste, três de cada dez alunos são repro- 
vados ou abandonam no 6o ano. 

"Pesquisas mostram que a reprova- 
ção. em vez de colaborar, reduz os ganhos 
de aprendizagem dos alunos ao longo dos 
anos", disse a especialista em Gestão Edu- 
cacional da Fundação Itaú Social, Patrícia 
Mota Guedes, "Sem contar que a reprova- 
ção tem efeitos na organização da escola, 
já que a repetência pode levar ao aumento 
do número de alunos por sala e atrapalhar a 
gestão da aula, na medida em que docentes 
têm alunos com idades diferentes em uma 
mesma sala." 

Exemplos do próprio Nordeste mostram 
que a criação de uma cultura de acompa- 
nhamento, que defina metas e priorize in- 
tervenções, mudam esse cenário. "O Ceará, 
por exemplo, se sobressai nos anos iniciais, 
o que pode estar relacionado aos avanços 
obtidos com o Programa Alfabetização na 
idade Certa", afirmou Patrícia. 
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Saúde e 

Bem Estar 

MINISTÉRIO DA SAÚDE FACILITA 
ACESSO À PÍLULA DO DIA SEGUINTE 

O governo federal distribuiu 
cerca de 175 mil cartilhas na rede 
pública de saúde com o objetivo 
de facilitar o acesso das mulheres 
à chamada pílula do dia seguinte. 
É a primeira vez que o Ministério 
da Saúde dá orientações claras a 
médicos e enfermeiros de postos 
de saúde e hospitais sobre a dis- 
tribuição do contraceptivo emer- 
gencial. 

No livreto, o governo reforça 
que os comprimidos podem ser 
entregues por enfermeiros sem 
exigência de receita médica. A 
prescrição continua sendo obri- 
gatória para venda nas farmácias, 
apesar de, na prática, a prescri- 
ção não ser exigida. 

A Folha revelou em março de 
2012 que o acesso á pílula era 
precário no SUS. A prática, mui- 
tas vezes, era exigir a receita 
médica, mas as consultas com 
ginecologistas podiam demorar 
até dois meses. A pílula do dia 
seguinte tem efeito contraceptivo 
até o quinto dia após uma relação 
sexual desprotegida. "O benefício 
é tão absurdamente vantajoso que 
vale a pena. É uma forma de evitar 
o aborto, porque evita uma gravi- 
dez indesejada", disse Helvécio 
Magalhães, secretário de Atenção 
á Saúde. 

O Conselho Federal de Me- 
dicina diz que não foi informado 
oficialmente. A resolução da enti- 
dade diz que "cabe ao médico a 
responsabilidade pela prescrição 
[da pílula] como medida de pre- 
venção" á gravidez indesejada. É 
possível, porém, que a norma seja 
reavaliada agora. 

APOIO 
A medida é apoiada pela Fede- 

ração Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia. "No 
Brasil, muitas informações que 
chegam á população não são 
científicas, passam pelo crivo re- 
ligioso. Muitos dizem que a pílula 
do dia seguinte é abortiva, mesmo 
entre profissionais da saúde", de- 
clarou Olímpio Barbosa Moraes 
Filho, dirigente da entidade. 

'EMERGÊNCIA' 
A previsão é que neste ano se- 

jam entregues cerca de 1 milhão 
de cartelas do levonorgestrel (pí- 
lula comprada e distribuída pelo 
ministério). 

O governo alerta que o remédio 
não deve ser usado para substituir 
o método contraceptivo de rotina e 
destaca ainda que as usuárias que 
receberem o medicamento devem 
receber também orientação sobre 
planejamento reprodutivo. 

"O próprio nome já diz: é de 
'emergência'. A pílula não deve 
ser entregue mecanicamente, tem 
que ser acompanhada de um pro- 
cesso educativo", afirma Ana Cos- 
ta, presidente do Centro Brasileiro 
de Estudos de Saúde. 
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"ELE INTERESSA" 

1 

Presidente do Cruzeiro mira em Henrique 

/ 

Henrique 6 o destaque do Palmeiras em 2013 

Apesar da contratação de Dedé, o 
Cruzeiro ainda sonha com outro atle- 
ta para reforçar a sua defesa. O za- 

gueiro Henrique, atualmente no Palmeiras, 
é um nome que interessa o presidente Gil- 
van de Pinho Tavares para qualificar o se- 
tor. O mandatário, no entanto, garante que 
respeita o Verdão, detentor dos direitos do 
defensor. "Se amanhã houver possibilidade 
de dialogar com o clube e com o atleta, nós 
faremos. É um jogador que ainda nos inte- 
ressa", disse Gilvan Tavares, em entrevista 
ao Superesportes, de Minas Gerais. 

O dirigente cruzeirense ainda destaca 
o respeito entre as duas agremiações, re- 
lembrando a transação que possibilitou a 

vinda, por empréstimo, do atacante Luan 
para a Toca da Raposa 2: "Eu sempre fa- 
lei que não estamos com plantei completo, 
todo bom jogador interessa ao Cruzeiro. O 
Henrique está jogando a Libertadores com 
o Palmeiras, não podemos nem falar sobre 
ele porque seria uma descortesia com o clu- 
be, com quem temos bom relacionamento e 
há, inclusive, jogadores nossos jogando lá, 
emprestados", comentou. 

Henrique vive bom momento no clube 
paulista e inclusive foi convocado para a 
Seleção Brasileira. Vale destacar ainda que 
o atleta tem contrato com o Palmeiras até 
metade de 2017, fator que dificultaria a ne- 
gociação. 
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Corínthians tem a maior torcida 

do Sudeste do Brasil 
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Caracas x Fluminense 

Torcida corlntlana 6 a maior do Sudeste do Brasil 

O Corinthians é o clube com maior núme- 
ro de torcedores da região Sudeste do Brasil. 
Com amplo domínio nas regiões Norte, Nor- 
deste e Centro-Oeste, o Flamengo fica na 
segunda colocação em seu agrupamento de 
estados de origem. 

Entre os moradores dos estados de Minas 
Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro e São 
Paulo, o domínio é dos clubes deste último. 
Um total de 44% do fãs preferem um clube 
paulista. Os cariocas têm 25% de admirado- 
res, enquanto os mineiros atraem outros 15%. 
O total de não-torcedores é de 16%, menor 
apenas que a torcida corintiana, e também o 

menor índice entre todas as regiões do pais. 
Praticamente não há torcedores de clubes de 
fora da região entre a população destes esta- 
dos. 

Com um total de 20,3% dos torcedores, a 
torcida do Corinthians lidera o ranking do Su- 
deste. O Flamengo tem 15,6%, enquanto o 
São Paulo é preferido de 11,1%. O Cruzeiro 
é o quarto, com 8,5%, à frente do Palmeiras, 
que tem 6,2%. Os seguintes times completam 
a lista dos dez mais: Atlético-MG (5,6%), San- 
tos (5,3%), Vasco (4,5%), Fluminense (2,4%) e 
Botafogo (2,2%). Todos os outros clubes men- 
cionados somam 2,3% dos torcedores. 
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