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Sucessão de 

Bento XYI 

Pelo menos sete cardeais são apontados pelos vaticanistas, os 
especialistas em Vaticano, e pela imprensa italiana e estrangeira com 
possibilidades de suceder o papa emérito Bento 16. Na relação estão 
um brasileiro, um húngaro, um canadense, dois italianos e dois norte- 
-americanos. Todos são considerados conservadores, mas cada um 
dispõe de características singulares que os diferenciam dos demais. 

Ângelo Scola, de 71 anos (italiano) - 
arcebispo de Milão, na Itália. 

É defensor do diálogo entre muçulmanos 
e católicos. Foi nomeado arcebispo de 
Milão por Bento XVI, de quem se tornou 
amigo e, segundo vaticanistas, confidente. 
Bem-humorado, ao ser perguntado por 
jornalistas sobre a possibilidade de se 
tornar papa, abençoou a todos durante a 
missa. Defende que a Igreja se empenhe 
na manutenção da família e dos valores 
cristãos. 

Marc Ouellet, de 68 anos (canadense) 
- ex-arcebispo de Quebec, no Canadá e 
prefeito da Congregação para os Bispos 

De origem franco-canadense, é apontado 
como um homem rígido e sério, mas que 
entre os mais próximos é sensível e com- 
preensivo. É contra o aborto em qualquer 
situação, inclusive em casos de estupro, 
assim como é contrário à união entre pes- 
soas do mesmo sexo e à eutanásia. As 
opiniões sobre o celibato e a contracepção 
são consideradas conservadoras. 

Sean Patrick CMalley, de 68 anos 
(norte-americano) - cardeal de Boston, 
nos Estados Unidos 

É frei capuchinho e mantém um blog na 
internet informando sobre o papel da Igre- 
ja Católica, Apostólica, Romana e suas 
atividades. É apontado como um "prega- 
dor de pés descalços", pois costuma fazer 
celebrações de maneira informal. É visto, 
freqüentemente, sorrindo e contando estó- 
rias. É favorável às discussões de temas 
incômodos, como pedofilia e desvios de 
comportamento. 
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I Odilo Pedro Scherer, de 63 anos, 
(brasileiro) - arcebispo de São Paulo 

Nasceu em uma família de 13 filhos, de 
pais descendentes de alemães, radicados 
no interior do Rio Grande do Sul. Desde 
cedo, demonstrou vocação para o sacer- 
dócio, estudando em seminários no Sul do 
país. Fez mestrado em filosofia e doutora- 
do em teologia. Fala vários idiomas, entre 
eles o alemão, italiano e latim. 

Gianfranco Ravasi, de 70 anos (italiano) 
- presidente do Pontifício Conselho para 
a Cultura 

Deserripenhou funções na Turquia, na 
Jordânia, na Síria e no Iraque. É conside- 
rado um especialista em Oriente Médio e 
islamismo. Aprecia e conhece arqueolo- 
gia. Também tem simpatia pelas mídias, 
costuma escrever para jornais e participar 
de programas específicos de televisão. 
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Péter Erdo, de 60 anos (húngaro) - arce- 
pisto de Budapeste, capital da Hungria 

Nasceu em uma família religiosa, que 
defendeu o direito de manter a fé durante 
a revolução comunista na Hungria. Fala 
húngaro, inglês, francês, italiano, espa- 
nhol e alemão. É considerado um estudio- 
so dos temas canônicos e da teologia. Foi 
nomeado arcebispo pelo papa João Paulo 
II, que morreu em 2005. 

Timothy Dolan, de 63 anos (norte-ame- 
ricano) - cardeal-arcebispo de Nova York, 
nos Estados Unidos 

É considerado um conservador com 
características próprias, pois suas missas 
são bem-humoradas e atraem elevado 
número de jovens e novos fiéis. Não se 
esquiva de mencionar temas delicados, 
como os casos de abusos sexuais e 
pedofilia. Segundo ele, são situações 
inaceitáveis. De temperamento aberto e 
brincalhão, ganhou alguns apelidos, como 
Abraço de Urso. 

COLUNA DD SANCHES 
Edmilson Sanches 

HOJE, HÁ 112 ANOS: O MASSACRE DE ALTO 
ALEGRE 
Em 13 de março de 1901, em Barra do Cor- 
da (MA), a igreja da Colônia de Sáo José da 
Providência do Alto Alegre, estabelecida por frei 
Carlos de São Martino Olearo, começa a ser 
atacada por índios guajajaras. Religiosos e leigos 
tornam-se vítimas do que ficou conhecido como 
"Massacre de Alto Alegre". A "evangelízação civi- 
lizadora" dos capuchinhos incluía a,catequização 
de índios e sua conversão à cultura dos brancos. 
Deste modo, dezenas de filhos dos índios eram 
objeto daquela missão religiosa... mas crianças 
são, como em toda cultura, seres de especial 
estima dos adultos, principalmente os pais. O 
resgate virou chacina. Cerca de duzentas pesso- 
as foram mortas pelos índios. 
O "massacre de Alto Alegre" virou tema de filme 
e livros. No Maranhão, sem falar nas notícias de 
jornal desde a época do ataque, há uma longa e 
detalhada reportagem do jornalista Antônio Car- 
los Lima, ex-diretor de redação do "O Estado do 
Maranhão". O frade capuchinho AristidesArioli, 
em seu "Livro de Tombo", que revisei e editei em 
1993, traz em Apêndice nove páginas sobre o 
assunto, inclusive uma relação com o nome de 
53 vítimas. 
Mais de um século depois do "massacre", estu- 
diosos e religiosos debruçam-se em reflexões 
sobre a chacina e, entre as motivações, eventu- 
ais erros ou impropriedades de abordagem dos 
voluntariosos capuchinhos, que, ao fazerem a 
"obra de Deus", causaram um choque cultural 
quando "mexeram" nas estruturas do modo de 
ser e fazer dos índios guajajaras. 
Na ilustração, foto da Tgreja atacada pelos índios. 

MONTES ALTOS: QUANDO O MUNICÍPIO INI- 
CIARÁ SEU DEBATE DE BUSCA DE FUTURO? 

Em comentário em rede social digital, fiz con- 
siderações acerca de queda de população do 
município de Montes Altos. 
Em 2010 a população de Montes Altos, oficial- 
mente (IBGE), sobe para 9.413 habitantes. Em 
2012 cai 1,5% e fica em 9.272. 
São necessárias, entre tantas coisas e causas, 
políticas de atração de investimento e captação 
de recursos que colaborem para a fixação dos 
adultos jovens no município. Também políticas 
de desenvolvimento que consigam "desafiar" 
e estimular o retomo de monte-altenses para 
aplicar na própria terra os conhecimentos, a ex- 
periência, os esforços e, eventualmente, outros 
recursos - inclusive financeiros ou de alavanca- 
gem financeira - de que sejam possuidores ou 
intervenientes. 
Quando jovens saem em busca de emprego e de 
aumento de seu capital intelectual/profissional, 
essa Hégira ou êxodo em busca das "melhoras" 
lá longe faz ampliar o percentual da população, 
digamos, mais velha, com as naturais caracterís- 
ticas gerais dessa faixa etária: menor resposta 
a novos desafios, menor capacidade de renova- 
ção/procriação e conseqüente queda na taxa de 
natalidade. 
Isso se agrava quando um município parece 
não ter plano estratégico de administração e 
desenvolvimento, que o inclua com destaque no 
eixo da economia regional, estadual, nacional, 
mundial. 
São diversas e complexas as razões da redução 
demográfica, do envelhecimento populacional. 
São diversas e nem sempre nobres ou republica- 
nas as "razões" da falta de "apetite" de gestores 
públicos para debater e transformar a realidade 
que o cerca e que é de sua responsabilidade 
modificar (para melhor), isto só pode ser feito 
a partir de um conjunto de ações sistêmicas e 

sistemáticas, orgânicas e organizadas, com parti- 
cipação de especialistas e da comunidade. 
O problema de muitos municípios da hinterlândia 
brasileira continua o mesmo e tem como lastro a 
falta de: 

- ÉTICA - sem a qual não adiantam montanhas 
de dinheiro (O PROBLEMA NAO É GOVERNO 
SEM DINHEIRO, MAS DINHEIRO SEM GOVER- 
NO); 

- TÉCNICA - um mínimo de conhecimento ou 
abertura mental para a Arte-Ciência da Adminis- 
tração Pública (ou seja, na campanha eleitoral 
faz-se o DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA; 
após a posse, deve-se fazer a POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO); 

- SENSIBILIDADE SOCIAL - consciência e senti- 
mento*verdadeiros pelo povo, amor e dor ante os 
problemas de que padecem sobretudo os mais 
carentes, os excluídos, os miseráveis; 

- PARTICIPAÇÃO POPULAR - não é assem- 
bleísmo, mas convite para o mais qualificado 
e adequado número de pessoas que possam 
tornar-se agentes e usuárias do processo de 
busca e construção do futuro, agora. 

Estou à -- e com ~ disposição para um debate 
aberto sobre "PASSADO & PRESENTE, POTEN- 
CIALIDADES & PERSPECTIVAS PARA MON- 
TES ALTOS", 

O desafio está posto. A sorte - mais uma vez - 
está lançada. 

Montes Altos é mais - muito mais - que um 
ponto no mapa... 

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

- APELO 
O vereador Roma (PSL) usou a tri- 
buna na sessão desta terça-feira (12) 
para pedir que a Secretaria de Ação 
Social criasse uma política pública di- 
recionada para os moradores de rua. 
Roma disse que em suas andanças 
pelo município tem percebido que a 
grande maioria dessas pessoas não 
é de Imperatriz e possui vontade 
de retornar para suas terras natais. 
Como a maior parte dessa popula- 
ção que reside nas ruas é também 
usuária de drogas, o simples fato de 
lhes entregar dinheiro ou passagem 
não vai resolver esse problema, pois 
o dinheiro ou a passagem serão fa- 
cilmente trocados por mais drogas e 
assim o morador acaba esticando sua 
estadia pelas ruas da cidade. Para o 
vereador, a Secretaria de Ação Social 
deve ter uma atenção especial com 
essas pessoas, encaminhando os 
moradores de rua para a sua cidade 
de forma adequada e digna, dando a 
eles o direito de cidadania. 

- OUTRO AGRAVANTE 
Roma citou, ainda, o rendimento do 
comércio atrelado aos moradores de 
rua, pois os comerciantes, sobretu- 
do do centro da cidade, estão tendo 
prejuízos com o acúmulo de morado- 
res de rua nas portas dos estabele- 
cimentos comerciais, seja para vigiar 
carros ou para esmolar. Os comer- 
ciantes reclamam que muitos clientes 
estão deixando de fazer suas com- 
pras no Centro por causa desse pro- 
blema. O vereador pediu uma medida 
urgente à Secretaria de Ação Social, 
"não queremos que os comerciantes 
sejam prejudicados, mas também 
não queremos ser injustos com os 
moradores de rua", pontuou Roma. 

- SUGERINDO 
O vereador Pimentel (DEM) fez o 
uso da tribuna da Câmara Municipal 
nesta terça-feira (12) para parabeni- 
zar o prefeito Madeira pela - em suas 
palavras - sua excelente decisão ao 
escolher o vereador Zé Carlos (PTB) 
como líder do governó na Câmara. 
Pimentel aproveitou também para dar 
uma de conselheiro do prefeito e su- 
geriu que Madeira indicasse o verea- 
dor João Silva (PRB) como vice-líder 
da casa. Pra quem não lembra, em 
eleições passadas o vereador João 
Silva era 'antimadeira'. Já dizia aque- 
le velho ditado: Se conselho fosse 
bom... 

- CUTUCANDO 
Zé Carlos (PTB) mandou o seguinte 
recado para o secretário de Agricul- 
tura, José Fernandes: "Secretário, 
não permita que as feiras livres ul- 
trapassem do meio dia. Alguma ati- 
tude precisa ser tomada". O vereador 
Hamilton (PSD) rebateu: "Acho difícil 
o secretário resolver esse problema, 
que é tão simples". Zé Carlos disse 
que as feiras atrapalham o trânsito 
e que elas não precisam ir além do 
meio dia. E aí secretário? Vai tomar 
alguma atitude? Ou vai ficar só olhan- 
do? 

- CEGONHA 
O Jornal Correio Popular parabeniza 
o vereador Carlos Hermes pelo nas- 
cimento do seu segundo filho. Heitor 
nasceu nesse 11 de março pesando 3 
kg e 400 gramas, 

- DEPUTADO PROFETA 
Sabem aquele Deputado Federal 
que apesar de não ser da cidade não 
sai da Região Tocantina? Pois é, ele 
mesmo, que sempre traz tudo pra Im- 
peratriz, que sempre consegue todas 
as verbas, agora só falta dizer que o 
novo papa vai ser da cidade. Franca- 
mente, deputado. 
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Buzuca se apresenta na Delegada de Trânsito 

à-i. : 

O acidente vitimou Francivãnio dos Santos Silva e Antônia de Jesus 

Antônio Pinheiro 

Só depois de nove dias do acidente, o 
vereador José Carneiro dos Santos, 
o Buzuca, compareceu à DAT (Dele- 

gacia de Acidentes de Trânsito) para pres- 
tar depoimento sobre o acidente em que 
se envolveu no dia 03 de março, às 4h40, 
no cruzamento da Rua Pernambuco com a 
Avenida Bernado Sayão, local onde um ca- 
sal morreu. 

Desde que aconteceu o acidente, Buzu- 
ca não compareceu às sessões da Câmara. 
Bastante abatido, o vereador chegou à dele- 
gacia acompanhado de um advogado e pres- 
tou depoimento ao delegado Marcelo Fer- 
nandes. O vereador negou estar embriagado 
no dia do acidente, tragédia que envolveu 
uma moto de 50 cilindradas, que carregava 
as vitimas, e a caminhonete S10 preta, que 
era conduzida por Buzuca. 

Logo após o acidente, o vereador fugiu 
do local, sendo localizado meia hora depois 
internado em uma enfermaria do Socorrão. 

Por este motivo, os policiais militares nâo 
conseguiram fazer o teste do bafômetro para 
saber se ele estava alcoolizado. O assessor 
de comunicação do prefeito informou, em 
seu blog, que logo que o vereador recebesse 
alta, este conversaria com a imprensa para 
falar sobre o acidente, fato nâo ocorrido. 

Durante nove dias, Buzuca se negou a fa- 
lar com a imprensa sobre o acidente. Em re- 
lação à colisão, o vereador disse que descia 
na caminhonete S10 pela Avenida Bernado 
Sayão e que a moto teria batido quando esta- 
va passando no cruzamento. 

Sobre o inquérito policial, o delegado 
Marcelo Fernandes informou que ainda nâo 
recebeu os laudos da perícia feita no local. 
Apenas o laudo irá dizer quem estava errado 
no acidente. Marcelo Fernandes disse, ain- 
da, que os laudos podem demorar até 40 dias 
para chegar à DAT devido o grande número 
de ocorrências de trânsitos, o que deixa a es- 
trutura da delegacia comprometida, mas que 
ele tem um prazo de 30 dias para concluir o 
inquérito e mandar para a Justiça. 

traficantes no interior 

Uma operação conjunta desencadeada 
por policiais civis das cidades de Guimarães, 
Cururupu e Mirinzal, com o apoio da Polícia 
Militar, culminou na prisão de dois traficantes 
daquela localidade, na segunda-feira (11). 

Na ação, Valmir Santos Mendonça, co- 
nhecido por Neto, foi flagrado com 16 pedras 
de crack, três aparelhos celular, um controle 
de videogame, dois chips e uma máquina 
fotográfica digital, um relógio e a quantia de 
R$207,35. 

De acordo com informações policiais, 
Valmir é agente comunitário de Saúde da 
Prefeitura da Cidade de Guimarães, mas 
mantinha em sua residência um ponto de co- 
mercialização de drogas. Ele também aten- 
dia a usuários em festas e domicilio, em uma 
motocicleta. 

Em outra ação da Polícia, foi preso Fran- 
cisco de Assis Reis Pinheiro, conhecido por 
Roxo, em posse de 14 pedras de crack, a 
quantia de R$ 1.019,00 e uma motocicleta 
CG Titan, cor prata, de placa NHF 6029. 

Em depoimento, o traficante contou que 
era pescador, mas abandonou a pescaria 
para dedicar-se exclusivamente ao tráfico de 
drogas desde outubro do ano de 2012. 

A dupla foi autuada em flagrante por trá- 
fico de drogas na Regional de Pinheiro. Eles 
ficarão custodiados na Delegacia de Guima- 
rães, à disposição da Justiça. "A operação 
seguiu determinação do superintendente de 
Polícia Civil do Interior para que fosse inten- 
sificado o combate ao tráfico de drogas em 
todo interior do Maranhão', relatou o investi- 
gador de polícia Civil, Lázaro Filho. 

Flanelínha é executado 

no Centro de São Luís 

Um homem, identificado como Geovane 
Costa Freitas, de 32 anos, foi morto, nesta 
terça-feira (12), no cruzamento da Rua da 
Inveja com a Rua de Santa Rita, no Centro 
de São Luís. Um homem estava esperando a 
vítima na esquina e o atingiu com cinco tiros. 

Após os disparos, o assassino teria fugi- 
do em um moto que o aguardava a poucos 
metros de onde o crime aconteceu. A polícia 
afirmou que vai utilizar as câmeras de segu- 
rança da área para tentar identificar os res- 
ponsáveis pela morte. 

Geovane Costa Freitas trabalhava na 
área como flanelinha. Na sexta-feira (8), ele 
saiu da Penitenciária de Pedrinhas, onde 
cumpria pena por tráfico de drogas, desde 
agosto de 2012. 

Dados do site da Secretaria de Seguran- 
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O flanelinha foi atingido com cinco tiros 

ça Pública apontam que, em doze dias, 19 
homicídios foram registrados na região me- 
tropolitana de São Luís. Somente neste ano, 
já foram 124 vítimas de homicídio. 

Funcionários da Paranasa atearam fogo em 

móveis de alojamento no centro da cidade 

ar 

veis Os funcionários atearam fogo nos 

Antônio Pinheiro 

em protesto pela falta de comida 

Já não é nenhuma novidade este tipo 
de protesto de trabalhadores das empresas 
que prestam serviço para Suzano, freqüen- 
temente a policia é acionada para este tipo 
de ocorrências, a última foi às 23 horas desta 
segunda-feira (11) quando trabalhadores da 
Paranasa atearam fogo em colchões, mesas 
e cadeiras no meio da Rua Dom Pedro II, 
área central da cidade. 

O protesto envolveu cerca de 40 ho- 
mens dos estados da Bahia. Pernambuco, 
Minas Gerais, Pará e Goiás, que moram no 

alojamento do Condomínio São Fortunato, 
localizado entre a Avenida Getulio Vargas 
e Dorgival Pinheiro. O movimento foi devi- 
do à empresa não ter fornecido o jantar aos 
trabalhadores. Os mesmos disseram que é 
a terceira vez que acontece o fato, por isto 
eles revolveram fazer a ação. Policiais milita- 
res foram ao local e não gostaram da forma 
como o protesto foi feito. Os PMs falaram que 
eles devem protestar contra a empresa e não 
atear fogo em coisas no meio da rua. Caso 
os manifestantes continuem com a ação, se- 
rão levados para o Plantão Central da Dele- 
gacia Regional de Segurança. 

SES e SSP recolhem dependentes 

de crack de rotatórias de São Luís 

As secretarias de Estado de Saúde (SES) 
e de Segurança Pública (SSP) realizaram, na 
manhã desta terça-feira (12), a quinta ação 
conjunta de recolhimento e encaminhamento 
de usuários de crack das ruas para as depen- 
dências do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS-AD), mantido pela SES no Bairro do 
Monte Castelo. Desta vez, a ação teve como 
locais prioritários rotatórias da capital onde o 
índice de delitos tem aumentado, segundo a 
polícia. 

Foram recolhidos 24 usuários de drogas 
nas imediações das rotatórias do São Cris- 
tóvão (próximo ao Supermercado Mateus), 
da Forquilha, e do Bairro São Francisco. De 
acordo com o delegado Joviano Furtado, co- 
ordenador do Centro Integrado de Defesa So- 
cial (CIDS-Oeste) que comanda as ações de 
recolhimento, a escolha destas localidades foi 
motivada pelo número crescente de crimes 
ocorridos nessas áreas. 

"Tem havido varias ligações para o disque 
denúncia informando sobre problemas envol- 
vendo moradores de rua e usuários que mo- 
ram ou perambulam nestas rotatórias. Haja 
vista que esta denúncia tem se tornado mui- 
to freqüente, nós resolvemos fazer a retirada 
destas pessoas de modo a restaurar a tran- 
qüilidade de motoristas, pedestres e profissio- 
nais que trabalham no comércio e empresas 
instaladas próximas a estas áreas", informou 
Joviano Furtado. 

A ocorrência e o aumento de tais delitos, 
também, puderam ser comprovados pelo re- 
lato de populares, motoristas e taxistas que 
acompanhavam a ação da polícia, como Au- 
gusto Fernandes, que trabalha próximo ao re- 
torno da Forquilha. Ele exaltou a atitude da 
polícia e disse ser testemunha dos crimes que 
acontecem no local. 

"Isso aqui virou uma cracolândia! Têm me- 
nor e adulto que se drogam noite e dia e fazem 
desde arruaça a roubo, assalto, e outros cri- 
mes. É muito perigoso por que já teve no mês 
passado assassinato entre eles mesmos", re- 
lata. 

Para Danielle Carvalho Viegas que tam- 
bém trabalha como farmacêutica em uma 
drogaria no local, o medo de ser assaltada no 
retorno da Forquilha é constante. "Muitos de- 
les até ameaçam, principalmente quando não 
damos uma moeda no sinal. Já vi casos em 
que batem no vidro e fazem coisas piores", 
declarou. 

Após abordagem feita por agentes da Su- 
perintendência de Polícia Civil da Capital, to- 
dos os usuários, em sua maioria homens (22), 

foram conduzidos a um micro-ônibus dispo- 
nibilizado para fazer o traslado até o CAPS- 
-AD, onde receberam os primeiros cuidados, 
como banho, alimentação e até roupas, além 
de avaliações clínicas feitas por equipe mul- 
tidisciplinar formada por médicos, psicólogos, 
enfermeiros e assistente sociais da unidade. 

"Após todo este acolhimento, passaremos 
à fase de triagem para leitos de observação 
ou de retaguarda para internação, em casos 
que esta medida seja necessária, e também a 
procura por familiares visando fazer a reinte- 
gração do usuário no seio familiar, importante 
para dar suporte ao tratamento", diz o diretor 
do CAPS-AD, Marcelo Soares. 

ADOLESCENTE 
Dois casos chamaram atenção durante 

a operação de resgate social. O primeiro é o 
de uma mulher grávida que já estava no sé- 
timo mês de gestação, encontrada dormindo 
em uma calçada em frente à rotatória do São 
Francisco. Ela foi identificada como usuária de 
crack e convidada a seguir para o CAPS-AD, 
mas se recusou a receber o tratamento junto 
com o irmão que também é usuário. 

O delegado explicou que em casos como 
este, onde não há resistência, mas uma recu- 
sa a adesão ao tratamento, é prudente acatar 
a decisão. "Não se trata de prisão, mas sim de 
um trabalho de cunho social onde o usuário 
tem que, por vontade própria, aceitar e que- 
rer receber o tratamento", explicou o delegado 
Joviano. 

O outro caso diz respeito a um adolescente 
em situação de risco que foi recolhido pelos 
policiais quando pedia dinheiro nos sinais da 
rotatória da Forquilha. Ele, com aproximada- 
mente 13 anos, foi conduzido pacificamente 
até o CAPS-AD. A criança estava em situação 
de rua, e após passar pelos procedimentos de 
acolhimento na unidade e receber um lanche, 
teve seu caso levado ao conhecimento da Pro- 
motoria da Criança e Adolescente, que identi- 
ficou e notificou a família e o encaminhou para 
tratamento clínico e acompanhamento psico- 
lógico. 

"Ele fará acompanhamento médico em 
uma unidade de apoio ligada ao município 
de São Luís, que está fazendo às vezes do 
CAPS - infantil, órgão de responsabilidade do 
município que se encontra fechado desde de- 
zembro do ano passado. Independente disso, 
o que nós esperamos é que ele siga com o tra- 
tamento e' possa voltar o mais rápido possível 
ao convívio de seus pais", declarou Marcelo 
Soares, diretor do CAPS -AD. 
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Estrada do Arroz recebe asfalto 

A Estrada do Arroz, que liga Imperatriz a 
Cidelândia, passando por doze povo- 
ados imperatrizenses, dentre os quais 

Pulquero, Viração, Petrolina e Coquelândia, 
vive o seu último período chuvoso de sacrifí- 
cios para as pessoas que utilizam essa rodo- 
via municipal. O governo do Estado já dispõe 
dos recursos e finaliza projeto de pavimen- 
tação da via que vai ser licitada em junho e 
começa a ser asfaltada na segunda metade 
de 2013. 

A informação foi dada segunda-feira (11), 
pelo secretário da Infraestrutura do Estado, 
Luís Fernando Silva. Ele lembrou que outras 
estradas não estaduais da região já foram as- 
faltadas pelos governos da peemedebista Ro- 
seana Sarney, como a BR-226, que é federal 
e que foi pavimentada com recurso estadual. 

A respeito da Estrada do Arroz, "aspiração 
legítima da população imperatrizense", res- 
saltou Luís Fernando, os valores disponibili- 

zados pelo governo do Estado são da ordem 
de R$ 12 milhões e fazem parte dos inves- 
timentos em infraestrutura que começam a 
ser feitos com recursos contratados junto ao 
BNDES. 

Os primeiros 10 km, a partir de Imperatriz, 
estão sendo pavimentados pela Suzano com 
recursos que entrariam para os cofres do es- 
tado em forma de tributos. "Portanto, esses 
10 km iniciais já são investimentos do Gover- 
no e as correções que precisam ser feitas vão 
ser cobradas por nós"- salientou Luís Fernan- 
do diante de informações de que há pontos 
da obra que já exigem conserto. 

O projeto dos demais 57 km da Estrada do 
Arroz fica pronto em 30 dias e vai ser licitado 
a partir de abril, devendo esse processo ser 
finalizado em julho. "Imediatamente daremos 
a ordem de serviço, cumprindo, assim, o que 
nos foi determinado pela governadora"- finali- 
zou Luís Fernando. 

Dezenas de atletas participaram de 

competição de duathlon 

Hyana Reis 

Cerca de 50 atletas (40 masculinos e 10 
femininas) de Imperatriz, Açailândia e Pará 
participaram, neste final de semana, da 1° 
competição de duathlon de Imperatriz, cate- 
goria que envolve ciclismo e atletismo. A cor- 
rida ocorreu neste domingo (10), na Avenida 
Pedro Neiva de Santana. 

Os competidores cumpriram um percurso 
de 20 km de ciclismo e mais 5 km de atletis- 
mo. Este evento foi realizado para promover 
a instalação da Federação Maranhense de 
Triáthlon em Imperatriz. "Antes, a Federa- 
ção de Triáthlon só existia em São Luís, mas 
agora está se instalando na cidade, por isso 
estamos promovendo esta competição para 
divulgar a modalidade em Imperatriz", afirma 
Valcimar Pereira, o Brasília, coordenador da 
federação e também triatleta. 

A prova foi divida em três categorias: mas- 
culina, feminina e máster, para atletas com 
mais de 40 anos. Os vencedores de cada ca- 
tegoria ganharam prêmios em dinheiro, o pri- 

Podlum masculino da competição 

meiro lugar recebeu R$ 300, o segundo R$ 
200 e o terceiro R$ 100, os quarto e quinto 
colocados receberam uma quantia simbólica 
de R$ 80 e R$ 50 respectivamente. 

A prova de Imperatriz antecedeu o Campe- 
onato Maranhense de Duathlon, que acontece 
no próximo dia 17, em São Luís. A Federação 
Maranhense de Triáthlon também realiza no 
dia 29 um congresso técnico para divulgar o 
calendário de competições em Imperatriz. 

Abaixo, acompanhe a tabela dos competi- 
dores campeões divididos por categoria: 

ABAIXO, ACOMPANHE A TABELA DOS COMPETIDORES CAMPEÕES DIVIDIDOS POR CATEGORIA 
CATEGORIA MASCULINA EQUIPE PATROCINADOR 
10Alison Alves Evolution Evolution 
2o Elias Mendes " - - ■ . . . Elibike 
3o Fernando Santos Evolution Evolution 
4o Volquímar (Brasília) Evolution Rooue lanrhe 
5o Thanpon (Açailândia) Açailândia 
CATEGORIA MASTER, ACIMA DE 40 ANOS EQUIPE PATROCINADOR 
1" Luzívaldo Carvalho .MMiilMBg Evolution Evolution 

3o Wawrwyr V. Mendonça WÊÊÊÊKKÊÊÊÊ W.Nuclear W, Nuclear 
4o Roque Lino Roque Lanche Roque Lanche 
5o Manuel Oliveira 
CATEGORIA ELITE FEMININO EQUIPE PATROCINADOR 

' Io" Jucelita R, Fagunde W.Nudear W.Nudear 
z Anatercfa S. Silva W.Nudear W.Nuclear 
3o Lisa V. Mensonça W.Nudear W.Nudear í 
4o Maria Lino Roque Lanche Roque LanlflHÉHBB 
5o Brenda W.Nudear W.Nudear 

Fundação Cultural convoca reuniões 

setoriais em Imperatriz 

Welbert Queiroz 

A partir desta terça-feira (12), a Fundação 
Cultural de Imperatriz convoca os segmentos 
de produção e cultura de Imperatriz para reu- 
niões setoriais e segmentadas para debater 
questões como representatividade, sistema 
de cultura municipal e criação de um conselho 
municipal. 

De acordo com a fundação, as reuniões 
serão feitas durante toda a semana e deve 
abranger todos os seguimentos de cultura da 
cidade. "Tomamos esta iniciativa a partir de 
uma reunião que fizemos dia 25 de fevereiro 
com os coordenadores da fundação com a 
preocupação de se instalar um sistema munici- 
pal de cultura, e estamos provocando uma dis- 
cussão. Estamos convocando por segmentos, 
para reunir e organizar os fazedores de cultura 
em Imperatriz", disse Lucena Filho, presiden- 
te da Fundação Cultural de Imperatriz. 

Esta é uma atitude da Fundação Cultural 
em promover a união e a proximidade entre os 
movimentos culturais da cidade que acontece 
com pouca intensidade. A última conferência 
de cultura na cidade aconteceu há aproxi- 
madamente 4 anos. Essa é uma maneira de 
disponibilizar a arte e bens culturais, por ora 
inexistentes em Imperatriz. 

A Fundação Cultural tem apenas realizado 
alguns eventos e a sociedade sente falta de 
incentivo à cultura por parte do poder público, 
fato que o presidente pretende mudar a partir 
dessa iniciativa. "Este é o primeiro passo para 
encurtarmos o relacionamento entre o poder 
público e os fazedores de cultura em Impera- 
triz. Estes setores e grupos têm que buscar a 
formalização com CNPJ e estamos caminhan- 
do para isso. Queremos fazer uma conferência 
para criar um conselho onde participarão os 
representantes de cada seguimento", conclui 
Lucena Filho. 

Projeto de lei sobre estacionamentos de 

shoppings é apresentado na Câmara 

a 

O projeto de lei foi apresentado na sessão desta terça (12), na Câmara de Vereadores 

Hyana Reis 

O projeto de lei que pretende regulamen- 
tar taxas de estacionamentos em shoppings 
e centros comerciais de Imperatriz foi apre- 
sentado na sessão desta terça-feira (12), na 
Câmara de Vereadores. A lei foi encaminhada 
à Comissão de Constituição e Justiça e segue 
para a Promotoria de Defesa do Consumidor 
para ser analisada. 

"Hoje, apresentamos o projeto de lei para 
os vereadores, agora precisa ser aprovado 
pela Promotoria de Defesa do Consumidor. 
Espero que daqui a um mês, mais ou menos, 
a lei seja aprovada e passe a vigorar na nossa 
cidade", afirma o vereador Marco Aurélio, um 
dos idealizadores do projeto, juntamente com 
Esmerahdson de Pinho e José Rodrigues da 
Silva. 

A lei prevê que quem fizer compras que 
somem 10 vezes a mais do valor cobrado 
pelo estacionamento de shoppings e centros 
comerciais, não precisa pagar. "Você pagar 
para poder comprar não faz sentido, por isso, 
seguindo o exemplo de várias capitais, nós 
estamos defendendo o interesse do consumi- 
dor, pois se a pessoa já vai ao shopping para 

consumir e gastar, já é subentendido que ele 
está pagando o estacionamento", afirma o ve- 
reador. 

O projeto também diz que os que passa- 
rem apenas uma hora, também têm direito a 
estacionamento de graça, pois atualmente os 
shoppings da cidade oferecem gratuitamente 
apenas os primeiros 15 minutos, "queremos 
prorrogar este tempo", explica Marco Aurélio. 
Ele acredita que a isenção de pagamento não 
irá causar prejuízos. "É uma forma de incen- 
tivar as pessoas a comprarem mais, pois a 
isenção se dará somente por meio de cupom 
fiscal, é uma forma de ser mais justo com o 
consumidor". 

Outras indicações- Durante a sessão, foi 
debatida, também, a coleta de lixo no povoado 
Km 1700. O vereador Richard pediu que o lixo 
fosse recolhido pelo menos duas vezes na se- 
mana. Também foi pauta a construção de um 
posto de saúde na Vila Macedo; a ampliação 
da rede de distribuição de água na Vila Vitó- 
ria; o asfaltamento da Avenida Fernão Dias e 
da rua Tamandaré; a instalação de semáforos 
no cruzamento da rua Simplicio e Henrique 
Dias e, por fim, a construção de uma escola 
de tempo integral no povoado Olho D' água. 
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Segunda à Sábado das 

10:00h às 22:00h 

Domingos e Feriados das 

12:00h às 22:00h 
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"Precisamos de mais segurança na Vila Cafeteira, de mas melhores, de uma 
iluminação pública melhor. Isso é em toda a região da Grande Cafeteira". Raimundo 
José Bezerra, morador da Vila Cafeteira. 

a 

A voz da comunidade 

Vila Cafeteira e alguns problemas 

Hemerson Pinto 

Encontramos o homem de estatura bai- 
xa, que sempre usa chapéu, na frente 
da Câmara Municipal de Imperatriz. Ali 

ele vai todos os dias de sessões. Entra em um 
gabinete, sai de outro, sempre levando aos 
vereadores algumas das demandas do bairro 
onde mora há 19 anos. 

Aproveitou para explicar à nossa repor- 
tagem quais os bairros que formam a região 
conhecida com Grande Cafeteira: "Além da 
Vila Cafeteira, tem Vila Ipiranga, Vila Santa 
Luzia, João Castelo, Vila Zenira, Vila Macha- 
do, Brasil Novo, Vila Brasil, Alto Bonito, Muti- 
rão e Parque Amazonas. Nas proximidades, 
tem o Camaçari, bebedouro e o Bom Jesus", 
explica, descrevendo as necessidades des- 
ses bairros, praticamente comuns entre eles. 
"Falta de infraestrutura, problemas com ilumi- 
nação pública, falta de segurança". 

Raimundo José Bezerra, o 'Pipoca', há 
muito ganhou a função de liderança comu- 
nitária e passou a cobrar das autoridades a 
atenção que faltava para o bairro. "O título 
definitivo de nossas residências, da Vila Ca- 
feteira, serão entregues no mês de junho 
pelo Governo do Estado. Isso foi resultado da 
luta de pessoas como eu, e os companheiros 
Egito, Valdir, Sebastião da Voz e Solimar", 
adianta. 

As obras do Programa de Aceleração do 
Crescimento, PAC, realizadas na Vila Cafe- 

teira, 'Pipoca' comenta que: "Tem uma obra 
do PAC, obra feita, mas não foi terminada", 
afirma. O que 'Pipoca' garante que tem efeito 
positivo no bairro, será a entrega dos títulos 
definitivos da residência de cada morador. 
"Deverá acontecer no mês de junho. Foi uma 
luta encabeçada por Pipoca, Egito, Valdir, 
Sebastião da Voz e Solimar", diz. 

Quanto à falta de segurança no bairro, 
'Pipoca' diz que um exemplo claro foi o fe- 
chamento de um caixa eletrônico, três meses 
depois de iniciar o funcionamento. Os proprie- 
tários não teriam agüentado a quantidade de 
assaltos em um curto espaço de tempo. Por 
isso, 'Pipoca' defende a implantação do pro- 
jeto de indicação do vereador Fidelis Uchoa, 
que trata sobre a instalação de câmeras de 
monitoramento pelas ruas de Imperatriz, 
como existe em outras grandes cidades do 
Brasil, e na capital São Luís. "Eu poder sair 
de casa e saber que tem alguém me olhando 
enquanto ando na rua", comenta. 

'Pipoca' também relata o drama enfren- 
tado por quem freqüenta a única praça do 
bairro: "Principalmente aos sábados e domin- 
gos, acontecem vários tiroteios. É aonde as 
pessoas vão para se divertir. Precisamos de 
mais segurança, iluminação, mais presença 
da polícia". 

Segundo o vereador Fidelis Uchoa, o 
projeto de indicação cobrando a instalação 
de câmeras de monitoramentos nas ruas de 
Imperatriz, foi votado e aprovado pelos legis- 

ladores, e em seguida levado às mãos gover- 
nadora Roseana Sarney e da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado. "É um sonho 
do imperatrizense que tanto reivindica a ques- 

tão da segurança nas ruas. Não tenho dúvida 
de que no mês de maio as primeiras câmeras 
serão instaladas na cidade, e depois levare- 
mos a experiência aos bairros de Imperatriz". 
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O projeto chegaria em boa hora na Vila Cafeteira, afirma 'Pipoca" 
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Serviço de monitoramento aglllza o trabalho das polícias no Brasil e no mundo Prefeito Sebastião Madeira em uma das primeiras ruas da Vila Cafeteira beneficiadas pelo PAC 
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Poluição sonora: o barulho que incomoda até a Justiça 

A poluição sonora acontece quando, num determinado am- 
biente, o som altera a condição normal de audição. Embora 
não se acumule no meio ambiente, como outros tipos de polui- 
ção, causa vários danos ao corpo e à qualidade de vidas das 
pessoas. 

O ruído é o maior responsável pela poluição sonora. Provo- 
cados pelo som excessivo das indústrias, canteiros de obras, 
meios de transporte, áreas de recreação e outros fatores, os 
ruídos geram efeitos negativos para o sistema auditivo, além 
de provocar alterações comportamentais e orgânicas. 

Mas não só nas ruas existem poluição sonora e brigas por 
causa do barulho. Nas residências, elas também fazem parte 
do cotidiano, mas os agentes causadores são outros. Eletro- 
domésticos, instrumentos musicais, televisores e aparelhos de 
som precisam ser utilizados de forma adequada para não inco- 
modar os vizinhos nem prejudicar a própria saúde. 

Barulho de sapatos, reuniões familiares e até conversas 
em tom elevado entram para o rol das discussões. Para evitar 
esses problemas, alguns condomínios têm regras específicas. 
Em muitos prédios, há convenções que estabelecem como os 
moradores e visitantes devem se portar quanto a ruídos e ou- 
tros barulhos. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao longo dos últimos 

anos, julgou diversos processos sobre poluição sonora. 
VIBRAÇÕES E RUÍDOS 
Quando o uso do imóvel é misto - comercial e residencial 

-, podem surgir problemas para o sossego dos moradores. Foi 
o que aconteceu num edifício em área comercial de Brasília. 
O proprietário e morador de uma quitinete ajuizou ação contra 
o condomínio, porque a empresa vizinha à sua unidade havia 
instalado, sobre o teto do edifício e acima de sua residência, 
equipamento que funcionava ininterruptamente, produzindo vi- 
brações e ruídos que afetavam sua qualidade de vida. 

Pediu que a empresa fosse proibida de utilizar o equipa- 
mento, além de ressarcimento pelos danos morais sofridos. 
O juízo de primeiro grau verificou que a convenção do con- 
domínio estabelecia a finalidade exclusivamente comercial do 
edifício e que só havia barulho acima do tolerável no período 
noturno. 

O morador apelou e o tribunal local condenou a empresa e 
o condomínio, solidariamente, ao pagamento de indenização 
por danos morais no valor de R$ 15 mil. No curso do processo, 
o morador deixou o imóvel, por isso, o pedido de retirada do 
equipamento ficou prejudicado. 

Inconformada, a empresa recorreu ao STJ. Afirmou que o 
morador residia irregularmente em imóvel comercial e que, por 

essa razão, não teria direito ao sossego e silêncio típicos de 
área residencial. 

COMPETÊNCIA 
Se a poluição sonora afeta mais do que o vizinho de parede 

e chega a perturbar toda a vizinhança, pode-se considerar que 
o meio ambiente está sendo afetado e, nesse caso, o Ministé- 
rio Público tem competência para atuar. O entendimento é das 
duas Turmas do STJ que analisam a matéria. 

Num dos casos julgados pela Segunda Turma, o MP entrou 
com ação civil pública para interromper a poluição sonora cau- 
sada por um bar localizado em área residencial. O Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG), entretanto, entendeu que os 
interesses envolvidos seriam individuais, não difusos, porque 
afetam apenas uma parcela da população municipal. 

Ao julgar o recurso do MP, a Turma entendeu que o artigo 
3o da Lei 6.938/81, que define o que é poluição e degrada- 
ção ambiental, caracteriza poluição também como algo que 
prejudica a saúde, o bem-estar e a segurança da população. 
Por essa razão, os especialistas da área apontam a poluição 
sonora como um dos maiores problemas dos grandes centros 
urbanos. Assim, o MP tem legitimidade para dar continuidade 
à ação. 
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►CONCLAVE CONTINUA HOJE 

Primeira votação termina com fumaça preta 

A fumaça preta Indica que o papa ainda não foi escolhido 

A primeira votação do conclave que vai 
escolher o novo papa terminou sem 
uma definição, nesta terça-feira (12). 

A fumaça preta pôde ser vista na chaminé 
da Capela Sistina às 19h40 (15h40 de Brasí- 
lia), indicando que o papa ainda não foi esco- 
lhido. Essa votação costuma servir como uma 
espécie de peneira para selecionar os candi- 
datos que vão polarizar a disputa. 

Os 115 cardeais que participarão do con- 
clave fecharam as portas da Capela Sistina 
por volta das 17h30 no Vaticano (13h30 em 
Brasília). No local, os religiosos ficarão em 
clausura até definir o substituto do papa Emé- 
rito Bento XVI, que renunciou em 28 de feve- 
reiro. 

A cerimônia de entrada começou por vol- 
ta das 16h15 (12h15 em Brasília) com uma 
oração inicial na Capela Paulina. No ritual, o 
cardeal Giovanni Battista Re, purpurado que 
presidiu o ato, lembrou aos colegas que eles 
estão no Vaticano para escolher o novo pon- 
tífice. 

Em seguida, foi feita uma procissão, que 
atravessa a chamada Sala Régia para chegar 

à Capela Sistina, que fica ao lado da Paulina. 
Após o fim do cortejo, cada um se posicionou 
em seus lugares e, em seguida, tomou o jura- 
mento para participar da eleição. 

O último passo foi o fechamento da ca- 
pela, o chamado "extra omnis", quando os 
cardeais pedem a saída de todos os que não 
são cardeais. A partir deste momento, os reli- 
giosos ficaram reclusos para escolher o novo 
comandante da Igreja Católica. 

No período, que pode durar dias, a única 
comunicação sobre as decisões tomadas no 
conclave é feita pela fumaça que sai da cha- 
miné da capela. 

A fumaça é produzida pelas queima das 
cédulas de votação. Se for da cor preta, não 
houve decisão sobre o novo pontífice. Caso 
seja de cor branca, os sinos da Basílica de 
São Pedro soarão, em sinal de que o papa foi 
escolhido. 

Os últimos 15 conclaves levaram no míni- 
mo dois dias, mas analistas especulam que a 
escolha do novo papa deva terminar em cinco 
dias. Em 2005, o cardeal Joseph Ratzingerfoi 
escolhido como papa em três dias de votação. 

Cardeal decano pede unidade' da 

Igreja em missa que abre conclave 

Dom Ângelo Sodano, cardeal decano da 
Igreja Católica, apelou pela "colaboração" e 
pela "unidade" dentro da Igreja, nesta terça- 
-feira (12), durante a missa Pro Eligendo Pon- 
tífice, que abre o conclave que vai eleger o 
sucessor do Papa Bento XVI. 

Todos os cardeais presentes em Roma, 
eleitores ou não, participam na cerimônia, 
uma das mais intensas dos últimos anos. Eles 
entraram na Basílica de São Pedro com sem- 
blante sério e concentrado. 

Ele exortou os cardeais a "colaborar para 
.edificar a unidade da Igreja" e "cooperar com 
o sucessor de Pedro". 

"Estamos convocados a cooperar com o 
Sucessor de Pedro, fundamento visível de tal 
unidade eclesiástica', afirmou o influente car- 
deal. 

"Eu os exorto a se comportarem de ma- 
neira digna, com toda humildade, mansidão 
e paciência, suportando-se reciprocamente 
com amor, tentando conservar a unidade do 
espírito por meio do vínculo da paz", disse So- 
dano, em referência à carta de São Paulo aos 
Efésios. 

Ao ser citado pelo cardeal decano, o Papa 
Emérito Bento XVI, que renunciou em 28 de 
fevereiro, em um gesto inédito na história mo- 
derna da Igreja, foi bastante aplaudido. 

Sodano afirmou que o pontificado de Ben- 
to XVI foi "luminoso" e expressou a gratidão 
dos cardeais ao Papa Emérico, pedindo a 
Deus que dê "outro bom pastor à sua Santa 
Igreja". 

"Queremos agradecer ao Pai que está nos 
Céus pela amorosa assistência que sempre 
reserva a sua Santa Igreja e em particular 
pelo luminoso pontificado que nos concedeu 
com a vida e as obras do 265° sucessor de 
Pedro, o amado e venerado pontífice Bento 
XVI, ao qual neste momento renovamos toda 
a nossa gratidão", disse. 

No sermão, o cardeal também citou os Pa- 
pas João Paulo II e Paulo VI, além de lembrar 
o trabalho importante da Igreja nos últimos 
anos, que tem impacto não apenas entre os 
fiéis, mas em diferentes culturas. 

"Oremos para que o próximo Papa possa 
continuar esse incessante trabalho de nível 
mundial", afirmou. 

CARDEAIS CONCENTRADOS 
A missa atraiu principalmente pessoas 

ligadas à Igreja, como seminaristas, padres 
e freiras, e também fiéis. Dentro da Basílica, 
todos estavam muito atentos às orações e 
respeitosos aos ritos. 

O máximo de conversa ouvida durante a 
missa foi a tradução das palavras para outros 
idiomas entre pessoas próximas - a missa foi 
celebrada basicamente em latim e italiano, 
com a primeira leitura em inglês e a segunda 
em espanhol, além de orações dos fiéis em 
cinco outros idiomas, incluindo o português. 

Para conseguir um lugar sentado - es- 
pecialmente perto do altar, onde ficaram os 
cardeais - foi preciso acordar cedo. 

Às 9h, uma hora antes do início da missa, 
todos os lugares sentados já estavam ocu- 
pados. Muitas pessoas ficaram em pé nas 
laterais. Pouco antes do início da missa, o 
rosário foi rezado em latim. 

Na entrada dos cardeais, nem mesmo os 
religiosos tiveram cerimônia - centenas de 
câmeras fotográficas e celulares foram le- 
vantadas para registrar imagens dos homens 
que irão eleger o próximo pontífice a partir 
desta tarde. 

Alguns, entretanto, se destacavam - foi 
o caso do brasileiro Dom João Braz de Aviz, 
que entrou e saiu muito sorridente, visivel- 
mente emocionado, olhando os fiéis nos 
olhos e cumprimentando-os com o olhar. 

O norte-americano Timothy Dolan, arce- 
bispo de Nova York, também era só sorrisos 
na entrada e na saída dos cardeais - ele che- 
gou até a arriscar acenos para os fiéis. 

COMEÇO DO CONCLAVE 
Após a missa, os 115 cardeais eleitores 

começaram o processo de escolha do novo 
Papa. 

O cardeal brasileiro Dom Odilo Pedro 
Scherer é citado, pela imprensa e por ana- 
listas, como um dos favoritos a vencer a elei- 
ção, ao lado do italiano Ângelo Sodano. 

Bento XVI surpreendeu o mundo e a Igre- 
ja ao anunciar, em 11 de fevereiro, que iria 
renunciar ao cargo, após oito anos de um 
pontificado marcado por crises e divisões 
internas. 

Porque um brasileiro está na lista de 

favoritos para ser Papa? 

■ í w 

V. 

Cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer 

Um dos candidatos apontados entre os 
principais "papáveis" deste conclave é o carde- 
al arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Sche- 
rer. É a primeira vez que um brasileiro é tão 
falado e apontado em uma eleição para líder 
da Igreja Católica. Mas podemos citar algumas 
razões para isso. 

1 - EXPERIÊNCIA PASTORAL 
Dom Odilo é bispo de, diocese, diferente- 

mente de outros candidatos, como o cardeal 
italiano Gianfranco Ravasi (apontado como um 
dos papáveis). Ravasi nunca teve uma ativida- 
de pastoral significativa, pois sempre foi pro- 
fessor. É como se fosse um general que nunca 
comandou uma tropa. 

Já Dom Odilo foi padre no interior do Bra- 
sil, depois se tornou professor e formador em 
grandes cidades, como Curitiba e Londrina. 
Foi ainda bispo auxiliar de São Paulo e, por 
fim, arcebispo de São Paulo. Tem um currículo 
pastoral grande, tanto nas áreas rurais, quanto 
nas áreas urbanas. Tem um perfil diferenciado 
dos demais cardeais. 

2 - FORMAÇÃO HUMANÍSTICA 
Tem uma formação sólida não somente 

em pedagogia, mas em filosofia e teologia. 
Defendeu uma tese de doutorado brilhante na 
Pontifícia Universidade Gregoriana, de Roma, 
sobre o tema cristologia. Isso dá a ele um por- 
te significativo e um laço cultural e intelectual 
muito forte. 

3 - HOMEM FORTE DA CNBB 
Foi secretário-geral da Conferência Nacio- 

nal dos Bispos do Brasil (CNBB), a segunda 
maior conferência episcopal do mundo (atrás 
apenas da Itália). Com seu trabalho, projetou 
seu nome junto à nunciatura (representante do 
Vaticano no Brasil) e também se tornou conhe- 
cido em muitas dioceses pelo mundo. Como 
secretário, foi responsável pela articulação da 
CNBB. Atuou como se fosse o "primeiro-minis- 
tro" do organismo. 

4 - FLUENTE EM SEIS IDIOMAS 
Dom Odilo domina o português, espanhol, 

alemão, italiano, francês e inglês. Isso dá a ele 
uma maior facilidade de comunicação, uma 
abordagem direta muito grande com interlocu- 
tores, facilitando o diálogo dele com as várias 
partes do mundo. 

5 - TRABALHO NA CÚRIA ROMANA 
Conhece as engrenagens do Vaticano, 

pois trabalhou sete anos junto à Congregação 
dos Bispos, considerada uma dos mais impor- 
tantes dicastérios e tem laços com os demais 
ministérios da Igreja, como a Secretaria de 
Estado. Tinha um trânsito bom na Santa Sé, 
conhece grande parte dos oficiais que traba- 
lham lá. 

6 - PERFIL CONSERVADOR 
É uma pessoa que não é dada a excessos, 

extremamente prudente. Mas não significa que 
seja um reacionário. É alguém que quer a re- 
novação, mas não é um vanguardista. Não vai 
abrir mão das convicções da Igreja, como ser 
contrária ao casamento homossexual e ser fa- 
vorável à manutenção da família. Dom Odilo 
admite a renovação da Cúria, das pastorais, 
dos procedimentos da Igreja, mas quer que isso 
seja feito de modo controlado, no seu devido 
tempo. 

7 - HOMEM JOVEM 
Aos 64 anos, é alguém com um bom pique 

para o trabalho. Muito organizado, metódico e 
eficiente no que faz e nas missões que a igreja 
confia a ele. Onde põe a mão, geralmente dá 
certo. 

8-ORIGEM EUROPEIA 
Vem de uma família religiosa, de origem 

alemã, unida e numerosa. A Igreja vê com bons 
olhos este fato. É um europeu transplantado, ou 
seja, um latino-americano que não está ligado 
a movimentos sociais de vanguarda, à teolo- 
gia da libertação e não tem um descuido com 
a doutrina. Isso faz com que ele receba muitos 
votos de europeus. As pessoas têm medo de 
um cardeal que tenha muito contato com parti- 
dos populistas ou sindicatos. É uma tarefa que 
não é para bispos, mas para leigos. 

9 - ENTENDIMENTO DA AMÉRICA LATI- 
NA, ÁFRICA E ÁSIA 

Estuda os problemas da Igreja nesses conti- 
nentes e pode ser um porta-voz dessas regiões 
até então marginalizadas na Cúria Romana. É 
um grande conhecedor da Amazônia, das tribos 
indígenas. Isso é novidade na Cúria, já que não 
sabem nem que há pobreza no mundo. Dom 
Odilo circula nesse ambiente. 

10 - VEM DO MAIOR PAÍS CATÓLICO DO 
MUNDO 

O fato dele vir do Brasil pode significar uma 
maior criatividade e inventividade na Igreja. 
Está faltando criatividade no Vaticano para pas- 
toral, para o diálogo, para renovação. A Cúria 
Romana precisa de um bispo de fora, que tra- 
ga fantasia para ampliar a vida missionária da 
Igreja e abrir novas perspectivas. A Europa já 
demonstrou cansaço para isso. 

11 - TEM "TORCIDA" 
Há pessoas no Brasil e fora dele que torcem 

em favor de Dom Odilo para que ele seja eleito 
Papa. Jogar sem torcida é um desastre. A polí- 
tica em favor dele pode dar um bom resultado. 
Um dos maiores articuladores de Dom Odilo ò 
o cardeal Dom Geraldo Majella (arcebispo emé- 
rito de Salvador). É um "mineirinho" que sabe 
fazer política, mesmo aparentando inocência. 
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Inadimplência do consumidor avança 10,1 % em fevereiro 

A inadimplência do consumidor teve alta de 
10,1% em fevereiro, na comparação com igual 
mês do ano anterior, mas recuou 3,4% em rela- 
ção a janeiro. De acordo com o Indicador Sera- 
sa Experian de Inadimplência do Consumidor, 
divulgado nesta terça-feira (12), a queda na 
comparação mensal foi a quarta consecutiva. 
No primeiro bimestre deste ano. o índice avan- 
çou 11,5%, ante igual período de 2012. 

Para os economistas da Serasa Experian, 
a permanência do desemprego em patamar 
historicamente baixo, a renda crescente, os 
juros mais baixos e a intensificação das rene- 
gociações de dívidas levaram a inadimplên- 
cia do consumidor a registrar, em fevereiro, a 

quarta queda mensal consecutiva. 
Na comparação anual, o resultado vem 

desacelerando porque, em fevereiro do ano 
passado, a inadimplência estava numa traje- 
tória de crescimento. O mesmo acontece na 
variação do 1o bimestre deste ano, que apre- 
sentou a menor alta desde o mesmo período 
acumulado d^2010. 

De acordo com a pesquisa, todas as moda- 
lidades da inadimplência apresentaram queda 
em fevereiro, na comparação com janeiro. As 
dívidas com os bancos tiveram variação nega- 
tiva de 2,8%. As dividas não bancárias (junto 
aos cartões de crédito, financeiras, lojas em 
geral e prestadoras de serviços como telefo- 

nia e fornecimento de energia elétrica, água, 
etc.) registraram variação negativa de 1,2%, 

Houve recuo de 23,1% no número de tí- 
tulos protestados e de 16,2% no de cheques 
sem fundos. 

VALORES 
O valor médio da inadimplência não ban- 

cária apresentou queda de 19,3% no primeiro 
bimestre de 2013, na comparação com igual 
período do ano anterior. Já os cheques sem 
fundos, os títulos protestados e as dívidas 
com os bancos tiveram alta de 11,9%, 1,3% 
e 2,6%, respectivamente, na mesma base de 
comparação. 

Mesmo com alta na receita, Suzano fecha 2012 com prejuízo 

A Suzano Papel e Celulose registrou preju- 
ízo liquido de R$ 182,1 milhões em 2012, fren- 
te ao lucro líquido de R$ 29,9 milhões apurado 
um ano antes. 

A receita líquida anual da companhia, se- 
gunda maior produtora mundial de celulose 
branqueada de eucalipto, cresceu 7,1% na 
mesma base de comparação, para R$ 5,19 
bilhões. 

O resultado antes de juros, impostos, de- 
preciação e amortização (Ebitda, na sigla 

em inglês) da empresa em 2012 ficou em R$ 
1,272 bilhão, com queda de 2,3% em relação 
ao ano anterior. 

PROJETOS SUSPENSOS 
A companhia informou nesta terça-feira 

(12) que decidiu suspender o Projeto Piauí e 
o Suzano Energia Renovável "por tempo inde- 
terminado", segundo fato relevante enviado à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

A unidade de produção de celulose no 

Piauí foi anunciada em 3 de setembro de 
2010, ressaltou a companhia. Já o empreen- 
dimento de fabricação de pelotas de madeira 
teve o investimento divulgado em 29 de julho 
do mesmo ano. 

A retomada dos projetos está atrelada a 
índices de endividamento do grupo. Segun- 
do a apresentação arquivada na CVM para a 
teleconferência dos resultados do quarto tri- 
mestre. a alavancagem financeira da.Suzano 
precisaria cair a 2,5 vezes. 

EDUCAÇÃO 

No dia 21 de março, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) vai assinar com os Tribunais 
de Contas dos Estados, em Brasília, um ter- 
mo de cooperação para realizar uma audito- 
ria coordenada para identificar os problemas 
que afetam a qualidade do ensino médio no 
Brasil. No final, os tribunais de contas esta- 
duais vão encaminhar os resultados para o 
TCU que criará um único relatório. A previsão 
é concluir o trabalho até dezembro. Será uma 
ação inédita no país. 

Sob relatoria do ministro Valmir Campe- 
lo, a auditoria tem como objetivo fiscalizar 
as ações do governo voltadas para o ensino 
médio. A ação vai avaliar nos estados índices 
de qualidade, como Ideb, taxas de acesso, 
conclusão e evasão dos estudantes, quais 
programas estavam previstos no plano plu- 
rianual (PPA) e de fato foram implementados, 
currículo e diretrizes pedagógicas, infraes- 
trutura das escolas, qualificação dos funcio- 
nários e professores, condições de trabalho 
oferecidas, gestão escolar, entre outros itens. 
Nesse trabalho, prevê-se a participação de 
todos os tribunais de contas estaduais. 

Um relatório divulgado pelo movimento 
Todos pela Educação nesta quarta-feira (6) 
aponta que apenas 10,3% dos jovens b/asi- 
leiros têm aprendizado adequado em mate- 

mática ao final do ensino médio. Em língua 
portuguesa, o índice de proficiência é de 
29,2%. 

Para Luiz Cláudio Costa, presidente do 
Instituto de Estudos e Pesquisas Educacio- 
nais Anísio Teixeira (Inep), a meta usada pelo 
Todos pela Educação, que considera o apro- 
veitamento acima ou abaixo de 70% do con- 
teúdo esperado em uma matéria, deixa de 
fora algumas nuances que podem ajudar as 
escolas a, por exemplo, desenhar estratégias 
específicas para elevar o aprendizado de alu- 
nos de 30% para 40%. "Nós precisamos ter 
outra visão", diz. 

Para Marisa Serrano, conselheira do Tri- 
bunal de Conta do Mato Grosso do Sul, esta 
auditoria coordenada pode ser um dos cami- 
nhos para tirar o ensino médio da crise. "Va- 
mos ter a possibilidade de trabalhar em rede 
sabendo que a junção das informações de 
cada estado vão servir para dar um panorama 
nacional, principalmente no ensino médio que 
é o grande gargalo da educação." 

Segundo a conselheira, é fundamental 
compatibilizar gastos e ações. "É preciso ava- 
liar o que está previsto no PPA e saber se as 
ações foram feitas, já que não há fiscalização. 
Uma obra que é feita está pronta, é diferente, 
mas ninguém fala de um projeto de ensino de 

português ou de formação de professores. A 
mudança educacional é mais dificil", diz. 

IDEB X GASTOS 
O Tribunal de Contas do Mato Grosso do 

Sul lançou na última segunda-feira (4) um 
livro que apresenta o índice de Desenvolvi- 
mento da Educação Básica e Gastos em Edu- 
cação (Ideb) e o gasto anual por aluno dos 78 
municípios do estado. 

A publicação traz um ranking que dá uma 
visão geral do desempenho da cidade em 
relação à aprendizagem e ao gasto público 
com a educação. Mostra também a evolução 
- ou não - nos indicadores desde a criação do 
Ideb, em 2005. 

"Contribuímos com a análise de contas, 
agora as mudanças dependem dos prefeitos. 
O tribunal de contas não pode dizer qual po- 
lítica pública deve ser adotada", diz a conse- 
lheira Marisa Serrano. "Descobrimos que o 
ensino fundamental nas séries iniciais do Ideb 
está bem, o problema está nas séries finais." 

Segundo Marisa, dos 78 municípios do 
Mato Grosso do Sul, 17 tiveram nota mínima 
ou maior que 5 no Ideb nas séries iniciais do 
ensino fundamental. No entanto, nas séries 
finais apenas a capital Campo Grande atingiu 
este indicador. 

Enquanto o Brasil envia bolsistas do Ciên- 
cia sem Fronteiras para estudar em algumas 
universidades estrangeiras de pior qualidade, 
instituições federais de ponta têm vagas dispo- 
níveis que não são preenchidas no programa 
de intercâmbio estudantil que existe dentro do 
País. Por desconhecimento e pouca divulgação 
nas instituições, menos de 1% dos universitá- 
rios brasileiros participa do Programa Nacional 
de Mobilidade Estudantil, criado há seis anos. 

O levantamento dos dados foi feito pelo 
jornal O Estado de S. Paulo após consultar 12 
instituições federais de referência nas cinco 
regiões do Brasil, já que inexistem dados con- 
solidados do programa. As universidades con- 
sultadas são representativas. Elas concentram 
quase 40% do orçamento total de 2013 repas- 
sado às 59 federais. 

"Mesmo sendo uma amostra, o resultado do 
levantamento confirma a nossa percepção de 
que o programa, mesmo sendo muito importan- 
te, é pouco utilizado", diz Gustavo Balduíno. se- 
cretário executivo da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), gestora do programa. 

Segundo ele, os alunos não têm conheci- 
mento apropriado da mobilidade por falta de 
divulgação, além das greves que sempre in- 
terferem na expansão do programa. Esses se- 
riam alguns dos fatores que justificam a baixa 
adesão. Em média, cada unidade envia por ano 
pouco mais de 18 alunos para o intercâmbio se- 
mestral em outra federal. 

"Seria muito mais estratégico, antes de in- 
centivar o intercâmbio pelo Ciência Sem Fron- 
teiras, analisar as boas universidades daqui, 
que chegam a ser melhores que algumas do 
exterior para onde muitos alunos foram envia- 
dos", diz Daniel Cara, coordenador da Campa- 
nha Nacional pelo Direito á Educação, 

A ANÁLISE DOS DADOS DO PROGRAMA 
Criado em 2007 por meio de um convênio 

proposto pela Andifes, com adesão de todas as 
instituições federais de ensino superior - mostra 
que. das universidades consultadas, a Federal 

de Minas Gerais (UFMG) é a que mais envia 
alunos para estudar em outra instituição do 
País: 50 alunos em média. 

Dentre as instituições que mais receberam 
estudantes em 2011 (os números de 2012 não 
são representativos por causa da greve dos 
professores federais que ocorreu ao longo do 
ano), a Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
foi a campeã. A instituição recebeu 149 alunos 
vindos de todo o Brasil, a maioria estudantes 
cariocas e mineiros. 

"Todos os números ainda são modestos e 
não condizem com a importância do programa", 
afirma Rui Vicente Oppermann, vice-reitor e 
pró-reitorde Coordenação Acadêmica da UFR- 
GS. Segundo ele, o "programa Andifes" - como 
é conhecido -, deveria ser adotado pelo Minis- 
tério da Educação (MEC). 

"É inegável que o MEC deveria incorporá- 
-lo à sua política institucional, reservando, por 
exemplo, verbas específicas para assistência 
estudantil, distintas das atuais já resen/adas 
para alunos carentes", diz. 

w.v.-w» 
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Saúde e X, 

Bem Estar 

BRASIL TEM 13 MILHÕES DE 
PESSOAS COM DOENÇAS RARAS, 

DIZ PESQUISA 

Há estimados 13 milhões de pesso- 
as com doenças raras no Brasil, núme- 
ro superior á população da cidade de 
São Paulo, informa pesquisa divulgada 
nesta segunda-feira (11) pela Interfar- 
ma (Associação da Indústria Farma- 
cêutica de Pesquisa), em um seminá- 
rio sobre o tema realizado na capital 
paulista. 

O estudo diz ainda que diante da 
falta de uma política nacional para lidar 
com esse tipo de doença - cujo concei- 
to, ainda que não seja unânime, é de 
doenças que atingem uma parcela pe- 
quena da população pessoas afeta- 
das muitas vezes têm dificuldades em 
obter o tratamento adequado ou preci- 
sam recorrer á Justiça para ter acesso 
a medicamentos. 

Entre as doenças raras estão males 
como a esclerose lateral amiotrófica 
(doença degenerativa dos neurônios 
motores), o hipotireoidismo congênito, 
a doença de Pompe (mal genético que 
causa hipertrofia cardíaca na infância), 
a fibrose cística do pâncreas ou do pul- 
mão e até mesmo a doença celíaca (in- 
tolerância ao glúten). 

Estima-se que haja 7 mil doenças 
raras diagnosticadas, sendo 80% delas 
de origem genética. Outras se desen- 
volvem como infecções bacterianas e 
virais, alergias, ou têm causas degene- 
rativas. A maioria (75%) se manifesta 
ainda na infância dos pacientes. 

"O desafio é considerável, levando- 
-se em conta que 95% das doenças 
raras não possuem tratamento e de- 
pendem de uma rede de cuidados pa- 
liativos que garantam ou melhorem a 
qualidade de vida dos pacientes." 

'BARREIRAS' 
No Brasil, pacientes com doenças 

raras enfrentam "diversas barreiras" 
para conseguir tratamento especiali- 
zado e medicamentos, afirma a Inter- 
farma. Como não existe uma política 
integrada de tratamento desses males, 
o atendimento ocorre de forma "frag- 
mentada", na opinião da associação. 

O Ministério contabiliza 45 me- 
dicamentos, tratamentos cirúrgicos 
e clínicos para doenças raras, 70 mil 
consultas realizadas e mais de 560 
procedimentos laboratoriais para trata- 
mento e diagnóstico, a custos de mais 
de R$ 4 milhões por ano. 

Mas, segundo a Interfarma, além 
de algumas doenças não estarem in- 
seridas em nenhum protocolo, apenas 
um dos 18 protocolos (o da doença de 
Gaucher, mal em que restos de célu- 
las envelhecidas se acumulam sobre 
órgãos como fígado, baço e medula 
óssea), prevê o uso de "drogas órfãs", 
que são medicamentos específicos 
para doenças raras ou negligenciadas. 

O estudo contabiliza 14 doenças 
raras que têm medicamentos órfãos 
já registrados na Anvisa (agência de 
vigilância sanitária) e comercializados 
no pais, mas não disponíveis no SUS. 
Muitos pacientes recorrem então á 
Justiça, numa espécie de "corrida de 
obstáculos" para obter o tratamento 
adequado. 

Segundo o estudo, "o fato de o 
Brasil não possuir uma política oficial 
específica para doenças raras não 
significa, porém, que os pacientes 
não recebam cuidados e tratamento. 
Os medicamentos acabam chegando 
até eles, na maioria por via judicial. E 
o SUS, de uma maneira ou de outra, 
atende essas pessoas - porém, de for- 
ma fragmentada, sem planejamento, 
com grande desperdício de recursos 
públicos e prejuízo para os pacientes". 

Outro problema é o déficit de gene- 
ticistas para desenvolver pesquisas a 
respeitoe^^^yje a maior parle dos 
cent^^^M^S^t^.-^ncas raras se 

áreas mais 
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COM 26 GOLS 

CR7 quebra mais um recorde no Espanhol 

ess 

Time do Imperatriz joga 

nesta quinta-feira (U) 

Caria Dutra 

istiano Ronaldo superou os Igualmente 'mons 

Cristiano Ronaldo não para de fazer 
história. Desta vez, o craque portu- 
guês se tornou o primeiro jogador a 

marcar mais de 25 gols nas quatro primei- 
ras temporadas pelo Campeonato Espa- 
nhol. 

O ex-melhor do mundo chegou a essa 
cifra no domingo, ao marcar dois gols na 
vitória do Real Madrid sobre o Celta por 

vgo sanchez 

2 x 1 e acumular o seu 26° tento em La 
Liga. Cristiano Ronaldo chegou ao Real em 
2009, proveniente do Manchester United. 

Na somatória geral, apenas Messi e 
Hugo Sanchez haviam conseguido balan- 
çar as redes por mais de 25 vezes em qua- 
tro edições do Espanhol, mas de maneira 
intercalada. CR7 o fez consecutivamente, o 
que torna o seu feito ainda mais especial. 

Já classificado para a semifinal, o time 
Cavalo de Aço viajou na noite de ontem (12) 
para mais uma partida pelo Campeonato Ma- 
ranhense. O jogo será nesta quinta-feira (14) 
contra o São José, no estádio Nhozinho San- 
tos, em São Luís. 

O time do Imperatriz teve uma seqüência 
de três jogos com vitórias. Na partida contra o 
time Maranhão (MAC) dentro de casa, perdeu 
a invencibilidade por 1 x 0, mas no último do- 
mingo, em Barra do Corda, o Imperatriz ven- 
ceu o Cordino por 3x2. "Tivemos um triufo 
importante, isso nos garantiu ir para as semifi- 
nais", garante Edvaldo Cardoso, presidente do 
Cavalo de Aço. 

Edvaldo afirma que agora é hora de treinar 
e articular o time para as próximas duas ro- 
dadas, para assim, fechar com chave de ouro 
a primeira fase do campeonato. "O trabalho 
está evoluindo, acreditamos que estamos no 
caminho certo", avalia o time Edvaldo. O time 
"Mais Querido" está na terceira colocação na 
tabela, com 12 pontos, com uma campanha 
que consta 6 jogos, sendo 4 vitórias, duas 
derrotas e nenhum empate. 

"Temos sempre que mexer no time com 
novas contratações e dar condições para que 
atuem bem nas competições", explica Edval- 
do. Esse é um dos motivos que está ajudando 
na boa campanha do Cavalo, time que tem 
pela frente, além do São José na quinta-feira, 
o Bacabal, partida que será em casa no do- 
mingo (17), no Estádio Frei Epifânio. 

Para fazer uma boa partida, durante esta 
terça-feira (12), o time passou o período da 
manhã em preparação física na academia. 
E durante a tarde, os jogadores treinaram no 
Estádio Frei Epifânio. De acordo com Edval- 
do Cardoso, a viagem da delegação nesta 
terça-feira (12) teve como objetivo dar tempo 
ao time para o descanso antes da partida. "É 
tempo suficiente para o time descansar e para 
fazer um bom jogo", afirma. 

"Nós montamos, na verdade não foi um 
time, mas foi um elenco", afirmação do pre- 
sidente, que garante que em caso de reposi- 
ção de jogador, qualquer um dos atletas tem 
capacidade e profissionalismo para assumir 
a partida. "Nós temos um time mesclado de 
juventude com experiência, e isso tem feito a 
diferença em nossos jogos", finaliza o presi- 
dente. 

Qua 13/03/2013 - 22h00 Engenhão 

w 

Flamengo x Resende 

Taça Libertadores 
Qua 13/03/2013 - 22h00 Hemando Siles Qua 13/03/2013 - 22h00 Pacaembu 

Atlético - MG x The Strongest Corinthians x Tijuana - MEX 

8* Rodada 

Data Hora Estádio Cidade Mandante Placar Visitante Escala TV 

14/03/Qui 16:00 Cazuza Ribeiro Balsas Balsas X Cordino 

14/03/Qui 18:16 Nhozinho Santos São Luís São José X Imperatriz 

U/03/Qui 20:15 Nhozinho Santos São Luís Maranhão X Bacabal 

14/03/Qui 15:46 Rodrigão Santa Quitéría Santa Quitéría X Americano 

9i Rodada 

Data Hora Estádio Cidade Mandante Maçar Visitante Escala TV 

17/03/Dom 16:00 Leandrâo Barra do Corda Cordino | x São José 

17/03/Dom 19:00 Frei Epifinío Imperatriz Imperatriz X Bacabal 

16:;00 Nhozinho Santos São Luís Americano : x Balsas 

j 1?/03/Oom 18:00 Nhozinho Santos São Luís Maranhão X Sampaio Corrêa 
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»Sí» 
Os produtos do FAZENDA PURO LEITE 

proporcionam à sua família 

um alimento nutritivo e saudável 

.4ÚO O MUNICÍPIO 
JE BUSCA DE FUTURL 

CONTATOS: esanchesfi i» 


