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Facebook mostra decapitação 

Um vídeo de uma mulher sendo decapitada no Facebook tem causado polêmica na rede 
social. Embora a imagem publicada por um usuário seja explícita, o site afirma que não pode 
retirar o conteúdo do ar porque ele "não viola os padrões de comunidade do Facebook". 
De acordo com o Facebook, as pessoas que comentam e compartilham o vídeo o estão fazen- 
do para condená-lo e que, por isso, não pode removê-lo. "Da mesma forma como programas 
jornalísticos na televisão usam imagens inquietantes mostrando atrocidades, as pessoas 
podem compartilhar vídeos inquietantes no Facebook com o objetivo de aumentar o conheci- 
mento sobre ações ou causas", diz a empresa. 
O vídeo publicado por um usuário da rede social, aparentemente mexicano, mostra uma 
mulher sendo decapitada por supostos integrantes de uma gangue mexicana. Até a publicação 
da reportagem, o conteúdo foi compartilhado por mais de 5,6 mil usuários do Facebook. teve 
quase 3,9 mil comentários e mais de 1,4 mil "Curtir". 

I 

POPULAR 

Arte Estomacal 

Dois estudantes bri- 
tânicos de design 
gráfico colocaram em 
prática um projeto 
fotográfico bastante 
inusitado. Luke Evans 
e Joshua Lake, da 
Universidade de Kin- 
gston, tinham curiosi- 

.dade em engolir filme 
fotográfico e registrar 
os efeitos químicos 
causados pelo siste- 
ma digestório na pe- 
lícula. 
A empreitada, que en- 

volve riscos à saúde e não é recomendada, resultou nas imagens do 
ensaio "Inside out" ("De dentro pra fora"). Ele mostra em vistas micros- 
cópicas a superfície dos filmes 35 milímetros modificada pelos sucos 
gástricos após a "viagem" por dentro dos corpos da dupla. 

Engolindo Diamante 

Bêbado Dorminhoco 

Uma moradora da cida- 
de de Anna Maria, na- 
Flórida (EUA), acordou 
por volta das 8h e levou 
um susto ao encontrar 
um estranho dormindo 
no sofá de sua sala, de 
acordo com um relatório 
da polícia do condado 
de Manatee. 
A mulher ligou para a 
polícia, e um oficial foi 
ao local e acordou o in- 
vasor, identificado como 
Erik Hamilton Hicks, de 
26 anos. O americano 
contou que entrou na re- 
sidência por uma porta 
destrancada e afirmou 

que só precisava dormir depois de uma bebedeira em um bar local. 
O policial constatou que nenhum dano foi feito à casa e que nenhum 
bem foi roubado do local. Erik foi levado para a delegacia e acusado de 
invasão de residência ocupada. 

í 

Uma mulher que participava de um almoço beneficente em um clube em Tampa, naFlórida, engoliu um dia- 
mante avaliado em US$ 5 mil que estava em uma taça de champagne. sem perceber que a pedra preciosa 
estava em sua bebida. 
De acordo com informações do jornal "Tampa Bay Times", Míriam Tucker, de 80 anos. era uma das várias 
pessoas que participaram, no sábado, de um almoço organizado pelo Tampa Woman's Club por conta do 65° 
aniversário de sua fundação. 
O preço da taça era de US$ 20 e dava a oportunidade de ganhar um diamante de 1,03 quilates se encontrasse 
a pedra imersa no champagne. As demais taças só continham cristais de zircônio, mineral sem nenhum valor. 

COLUNA □□ SANCHES 

IMPERATRIZ, 89 ANOS 
Godofredo Viana elevou Imperatriz à catego- 
ria de cidade 

Até 1924 Imperatriz era apenas uma vila. Em- 
bora já contasse mais de 70 anos de fundada, 
ainda não havia conquistado a mudança 
definitiva de "status". como reconhecimento 
de sua condição de localidade detentora de 
alguma estrutura urbana, política, econômica 
e social, considerados os padrões da época 
nesta parte do Estado. 
Foi naquele ano, em 22 de abril - um dia que 
lembra a data histórica de chegada de Pedro 
Álvares Cabral ao Brasil, em 1500 - que Go- 
dofredo Viana firmou o ato oficial que mudava 
a categoria de Imperatriz, de vila a cidade. 
Godofredo Viana (desenho) era o presidente 
do Estado do Maranhão. (Em 1924 chamava- 
-se presidente o cargo que hoje corresponde 
a governador). Nessa condição ele assinou o 
Decreío-Lei n01.179, de 22 de abril de 1924. 
Imperatriz chegava, assim, ao último estágio 
que uma localidade pode atingir; a categoria 
de cidade. 

89 anos depois, quando Imperatriz já vai para 
os 160 anos de existência, Godofredo Viana 
não é tão lembrado, exceto pelo fato de ser 
nome de uma das principais ruas da cidade. 
Quem foi Godofredo Viana? 
♦ , 1 ^ ^ 
O maranhense Godofredo Mendes Viana foi 
advogado, juiz, professor de Direito, político, 
jornalista e escritor. No campo político, foi 
senador (duas vezes), governador (presidente 
de Estado), deputado constituinte, deputado 
federal. Jornalista e escritor, teve vários tra- 
balhos publicados, de livros de Direito a obras 
literárias (romance, novela, poemas). 
Godofredo Viana nasceu no dia 14 de junho 
de 1878, em Codó (outras fontes dâo-no 
como nascido em São Luís). Era filho de 
dona Joaquina de Pinho Lima Mendes Viana 
e de Torquato Mendes Viana, magistrado e 
desembargador. 
Estudou em São Luís, no colégio Liceu 
Maranhense, onde fez os cursos primário e 
secundário (hoje, Ensino Fundamental e En- 
sino Médio). O curso superior foi realizado no 
Estado da Bahia, na Faculdade Livre de Di- 
reito, onde se formou em dezembro de 1903, 
aos 25 anos. Seu brilhantismo no curso levou 
seus colegas a elegerem-no, por aclamação, 
orador da turma. O discurso de formatura, 
considerado "notável", foi publicado pela im- 
prensa do Maranhão e do Rio de Janeiro, que 
era, então, a capital do Brasil. Suas qualida- 
des de orador o tornariam admirado, a ponto 
de ser chamado de "boca de ouro" ou "o novo 
CRISÓSTOMO maranhense", uma referência 
a Díon Crisóstomo, orador e filósofo grego. 
Em 1905, jovem ainda (27 anos) é nomea- 
do promotor público na cidade de Alcântara 
(MA). Nessa cidade também seria juiz, além 
de juiz federai substituto na capital, São Luís. 
Exerceu essas duas funções até 1918, Em 

Edmilson Sanches 

1921, aos 43 anos, foi eleito senador pelo 
Maranhão. 
No ano seguinte, 1922, Godofredo Viana 
é eleito presidente do Maranhão. Substitui 
Urbano Santos, que falecera. Fica até 1926, 
quando assume novo presidente do Mara- 
nhão, e volta para o Senado, onde perma- 
nece até 1929. Em maio de 1933, elege-se 
deputado pelo Maranhão e assume, em no- 
vembro do mesmo ano. na Assembléia Nacio- 
nal Constituinte, onde, erri junho de 1934, é 
nomeado membro da Comissão de Redação 
da Constituição. Já no mesmo mês apresenta 
os critérios para a elaboração do texto cons- 
titucional. A Constituição é promulgada no 
mês seguinte, em 16 de julho de 1934. E, no 
dia seguinte, os constituintes elegem Getúlio 
Vargas presidente do Brasil. 
Godofredo Viana volta a se eleger deputa- 
do pelo Maranhão, em outubro de 1934. O 
mandato é interrompido em 1937 pelo Estado 
Novo, que dissolvera o Poder Legislativo em 
todo o País (deputados federais, estaduais e 
vereadores). Godofredo Viana volta às suas 
atividades profissionais, agora na Justiça 
Federal do Rio de Janeiro, que era a capi- 
tal federal. Faleceu no dia 12 de agosto de 
1944, no Rio de Janeiro. Antes disso, exerceu 
outros cargos e atividades no Maranhão e 
no Rio de Janeiro. Escreveu para jornais e 
revistas, escreveu diversos livros e foi eleito 
membro da Academia Maranhense de Letras, 
onde ocupou a cadeira número 15. 
Casado com Joviliana Mendes Viana, teve 
dois filhos, que também se distinguiram na 
vida pública e profissional; um deles. Evandro 
Mendes Viana, foi senador pelo Maranhão, 
com mandato de 1948 a 1951; o outro filho, 
Antônio Mendes Viana, foi diplomata. (MAIS 
INFORMAÇÕES SOBRE GODOFREDO 
VIANA AMANHÃ) 

- AINDA SOBRE A GREVE 
Muito ouvimos falar de aumento de sa- 
lário e de reconhecimento para o profes- 
sor, mas até agora não ouvimos o sindi- 
cato e nem os professores do município 
clamarem por melhorias na educação. 
Até agora só falam em salário. Nada 
de pedir melhoras para a estrutura das 
escolas ou melhores aperfeiçoamen- 
tos para eles. Será que a preocupação 
é apenas com o seu bolso ou se pre- 
ocupam também com a qualidade de 
ensino que é passada para os alunos 
e as condições em que os mesmos são 
obrigados a aprender? Fica a pergunta! 

- APOIANDO 

O presidente do PCdoB, Clayton No- 
leto, ligou para a redação do Correio 
Popular para dizer que está havendo 
uma perseguição por parte dos outros 
vereadores da Câmara em relação aos 
vereadores de oposição, que votaram 
contra o projeto de lei da prefeitura, que 
concede um aumento de 6% ao salário 
dos professores. Clayton disse que os 
vereadores não tomaram esta atitude 
sozinhos, pois o partido todo está junto 
deles nessa causa. Segundo Clayton, o 
papel do vereador é ser atuante e fisca- 
lizar o município em prol da população. 
Agora, nós também perguntamos ao 
presidente do PCdoB, se ele não está 
achando um tanto estranho o Steei e 
os professores reivindicarem apenas 
dinheiro?? $$ 

- CHEGA DE PRAZOS 

! 
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Mais uma vez, o movimento Fora VBL 
tomou as ruas de Imperatriz, desta vez 
na tarde desta sexta-feira (26). Essa no- 
vela que já se arrasta por alguns meses, 
parece não ter fim. O problema é que os 
seus capítulos estão cada vez mais re- 
petitivos e cansativos. São as mesmas 
reclamações de sempre: ônibus que- 
brando, ônibus atrasado/ônibus sujo, 
ônibus que não passa no ponto, ônibus 
acima da velocidade, motorista desabi- 
litado e por aí vai. É prazo por cima de 
prazo; mais 10 dias, mais 15 dias, mais 
30 dias... A vida toda passa e o prazo 
que a VBL tem para oferecer um serviço 
de qualidade não vence. 

- VÍDEO MONITORADA 
Uma comitiva composta pelos vereado- 
res Hamilton Miranda, Fidélis Uchôa e o 
vereador Buzuca, esteve em São Luís, 
onde foram falar com o secretário de 
Segurança Pública do Estado. Aluisio 
Mendes, sobre a instalação de câmeras 
de vídeo de monitoramento na cidade 
de Imperatriz. O encontro foi muito po- 
sitivo. Acompanhados do deputado es- 
tadual Antônio Pereira, os vereadores 
puderam ver de perto como funciona 
este moderno sistema de segurança, 
que atualmente é usado na capital do 
Estado. Aluisio Mendes deu uma boa 
notícia para os vereadores e toda a 
população de Imperatriz. O secretá- 
rio disse que a cidade em breve vai 
receber 50 câmeras e uma moderna 
central de captação de imagens. 
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►COM CINCO TIROS 

Homem baleado no Bacuri morre no Socorrão 

Luclano dos santos Dias tinha 33 anos. (Foto:Asmolmp) 

Antônio Pinheiro 

O homem baleado com cinco tiros de 
revólver calibre 38, na rua Gregório de 
Matos, às 22h30 de quinta-feira (25), não 
resistiu aos ferimentos e morreu na madru- 
gada de ontem (26). A vítima é Luciano dos 
santos Dias, de 33 anos. Ele estava pró- 
ximo a sua residência quando um veículo 
Pálio se aproximou dele e um homem de 
camisa azul efetuou cinco tiros contra Lu- 
ciano. 

A vítima ainda conseguiu correr vários 
metros, vindo cair em uma calçada, onde 
ficou agonizando. A mãe de Luciano, em 

conversa com os policiais militares que 
chegaram ao local, informou que o filho era 
usuário de droga e fazia pequenos furtos 
na região do Grande Bacuri. 

Luciano foi socorrido e levado ao Socor- 
rão pela Unidade de Suporte Avançado do 
SAMU. Viaturas da polícia militar fizeram 
rondas no bairro, na.tentativa de localizar 
o autor dos disparos, que até às 19 horas 
não tinha sido identificado. Com a morte de 
ontem, sobe para nove o número de mortos 
no mês de abril. O corpo de Luciano está 
sendo velado na rua Gregório de Matos, 
entre General Gurjão e Dom Pedro II. O 
sepultamento acontece na manhã de hoje. 

Sejap incentiva internos a praticarem 

atividades profissionalizantes 
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lotamos desenvolvem habilidades de pintura artística como parte de ações de ressoclallzaçio 

A Secretaria de Estado da Justiça e da 
Administração Penitenciária (Sejap) está 
promovendo ações de ressocialização dos 
encarcerados, entre as quais, serviços que 
possibilitem a eles atividades fora do am- 
biente carcerário e que tenham caráter pro- 
fissionalizante. Neste sentido, durante esta 
semana, dois internos da Unidade Prisional 
de Ressocialização (UPR) do Olho d'Agua 
estiveram na sede da Sejap realizando ativi- 
dades de pinturas artísticas em alguns seto- 
res da instituição. 

O secretário Estado da Justiça e da Ad- 
ministração Penitenciária (Sejap), Sebastião 
Uchôa, ressaltou que as ações de ressocia- 
lização proporcionam diversos benefícios, 
entre os quais a redução da pena. Isto por- 
que. a cada três dias trabalhados, um dia 
da pena cumprida será reduzida. Além dis- 
so, posteriormente, ambos serão colocados 
para recebimento de benefícios por meio do 
Fundo Penitenciário (Funpen). Outro objeti- 
vo é desenvolver, na prática, a reintegração 
dos internos dentro e fora dos ambientes 
carcerários. 

A idéia de levar os internos para esta ati- 
vidade foi da agente penitenciária, Josiane 

Feiíosa, que trabalhou na unidade e obser- 
vou a capacidade criativa dos internos: "Per- 
cebi o talento deles e que seria importante 
que mais pessoas vissem o outro lado dos 
internos que integram o sistema. Após con- 
versa e aprovação do secretário Sebastião 
Uchôa, eles foram autorizados pelo diretor 
da unidade para realização da atividade", 
explicou. 

Os internos estão reclusos, respectiva- 
mente, há seis e nove meses e são da ci- 
dade de São José de Ribamar e Zé Doca. 
Com a escolta de um agente penitenciário, 
os dois internos já pintaram a sala de reuni- 
ões, coordenações de assistência e a área 
de vivência do órgão. Um deles, que é au- 
tor de desenhos que estão sendo pintados, 
destacou o valor da atividade. "Através do 
que estamos fazendo aqui, sei que muitas 
oportunidades irão aparecer e serão boas 
pra gente". 

Para o secretário Sebastião Uchôa, a Se- 
jap tem um compromisso com a ressocializa- 
ção dos internos: "é o primeiro passo para 
não reincidência ao crime. Apoiar ações que 
tirem o ócio do interno é o melhor caminho 
para que se obtenham bons resultados". 

Filho de vereador tem 

consultório arrombado 

Antônio Pinheiro 

Na madrugada de ontem (26), foram ar- 
rombados dois estabelecimentos em Impe- 
ratriz. Um deles foi o consultório dentário 
do filho do vereador João Silva, localizado 
na Avenida da Liberdade, bairro Vila Cafe- 
teira. O odontólogo Kleyton Silva informou 
que abriu este consultório devido à falta de 
clínicas ondotológicas na região da Grande 
Cafeteira. 

O prejuízo, segundo Kleyton, está ava- 
liado em mais de R$ 5 mil. Foram levados 
01 televisor LCD plasma 32 polegadas. 01 
compressor, 01 notebook positivo. 01 apare- 

lho de foto de marca Gnatus e mais outros 
utensílios. O proprietário suspeita que o fur- 
to tenha sido praticado pelo rapaz de nome 
Paulo que. antes do arrombamento, realizou 
um serviço de capina na área dos fundos do 
consultório. 

O segundo arrombamento foi na loja de 
baterias Lindemberg, localizada na margem 
direita da BR-010, próxima ao viaduto. Os 
arrombadores levaram seis baterias de ca- 
minhões. O proprietário da Loja Lindemberg 
informou que os criminosos arrebentaram o 
portão do estabelecimento. O dono lamen- 
tou, dizendo que este foi o presente que ga- 
nhou no dia do seu aniversário. 

Preso homem que matou esposa e 

patrão no ano de 1998 na Vila Fiquene 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Civil prendeu Joel Pinheiro San- 
tos na noite de quinta-feira (25), na Vila Brasil. 
Ele foi condenado a 25 anos e 8 meses de pri- 
são, pelo duplo homicídio ocorrido no ano de 
1998. O crime teria sido passional, situação 
em que ele matou a esposa e o patrão. Joel 
contou que chegou a sua residência, após 
o serviço, e flagrou a esposa com o patrão 
dentro do quarto, momento em que o crime 
acontece. 

Joel permaneceu preso durante 9 anos em 
pedrinhas, onde teve regressão de pena de re- 
gime fechado para semiaberto. Por ter deixa- 
do de ir ao albergue, ele agora ficará preso em 
regime fechado, até o final da pena. Joel era 
casado com Francilene Silva Santos. O casal 
teve três filhos, sendo que só os dois filhos 
homens o perdoou pelo crime. Na época do 
duplo homicídio, o condenado tinha 25 anos. 
A segunda vítima foi o patrão João Aleno. O 
crime aconteceu às 21 h, na Vila Fiquene. 

Joel Pinheiro se encontra preso em uma 
cela da Delegacia Regional de Segurança, 
aguardando decisão da Justiça. 
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Joel foi condenado pelo crime ocorrido em 1998 

Mais detentos são transferidos 

da Regional de Segurança 

POLÍCIA CIVIL «I 

PLANTAO CENTRAL 

Foto: Divulgação 

Antônio Pinheiro 

Nove detentos foram transferidos da 
Delegacia Regional de Segurança para 
CCPJ e Davinópolis. As transferências fo- 
ram feitas na manhã e tarde desta sexta- 
-feira (26). Semanalmente, presos têm sido 
transferidos para os dois locais. Com isso, 
houve diminuição das fugas na Regional de 
Segurança, segundo o delegado Regional 
Assis Ramos. 

Para Davinópolis foram levados quatro 
presos: José Nílton Rodrigues Bandeira, 
João Batista A. Gomes, Luzenilton Nava 

Araújo e Joel Sousa da Silva. Este último 
foi preso na madrugada de quinta-feira 
(25). pela Polícia Civil, autuado por tráfico 
de drogas e associação ao tráfico. 

Para a Unidade Prisional de Imperatriz 
(UPRI), antiga CCPJ, foram levados cinco 
presos: João Filho Gomes Sobrinho, Ama- 
ro Alves Gomes, Agioberto de Oliveira Mo- 
rais, Idílío Caetano Bruno e Bruno Emílio 
Gomes, ex-tenente do 50 Bis, que foi autu- 
ado por tráfico de droga no início da sema- 
na, quando foi preso pela Polícia Militar, no 
Jardim São Luís. 
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►SEM HIGIENE 

Maioria dos açougues não cumpre exigências 

;í 
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Açougues não usam telas de proteção para expor as carnes 

Carla Dutra 

De acordo com a coordenação da Vigilân- 
cia Sanitária, dos 256 açougues existen- 
tes em Imperatriz, menos de 20% estão 

regularizados. Para verificar a comercialização 
e observar como está o funcionamento desses 
estabelecimentos, a reportagem do Correio 
Popular visitou alguns açougues e conversou 
com alguns clientes. 

Para a coordenação da Vigilância Sanitária, 
é de extrema importância a inspeção sanitária 
em estabelecimentos que vendem produtos 
alimentares. Para isso, o trabalho de fiscalizar 
será intensificado e as casas de carne irregu- 
lares sofrerão punições, como por exemplo, 
multas, autos de infrações, processos adminis- 
trativos ou interdição. 

Francisco das Chagas é açougueiro há 30 
anos e afirma que sempre recebe a visita da Vi- 
gilância Sanitária. Ele garante que procura se- 
guir todas as normas impostas pelo órgão. "Mi- 
nha carne é boa e é inspecionada pela pessoa 
responsável que fica para o matadouro público. 
Toda carne chega aqui em um baú refrigerado", 
assegura o açougueiro. 

Há quem busque por um açougue que, 
aparentemente, siga as normas da Vigilância 
Sanitária, e há clientes que procuram o melhor 
preço. Elimar Xavier é exigente quando vai 
comprar sua carne. Primeiro, ele olha a lim- 
peza do açougue e a exposição da carne. Um 
exemplo disso foi a visita dele pela primeira 
vez na área de frigorífico no Mercado Central 
de Imperatriz para comprar carne: "Olhei todos 
os açougues daqui e observei o que, aparente- 
mente, estava mais limpo e com a carne com o 

melhor estado de conservação". 
O que chamou atenção de Elimar foi o chão 

limpo e o açougueiro usando avental, porém, 
na sua visão geral do ambiente, ele garante 
que ainda falta melhorar muita coisa naque- 
les açougues. O que mais foca é a proteção 
da carne com telas, que assim, evita o conta- 
to de moscas com a carne comercializada. Já 
a cliente Maria José, para poder comprar nos 
açougues, diz que o que chama a atenção dela 
é o melhor preço e o bom atendimento: "Gosto 
de vim comprar e ter o melhor preço", ressalta 
a cliente. 

Para melhorar as condições dos açougues 
da cidade, como regularizar as dependências 
dos estabelecimentos em relação à documen- 
tação e a própria forma de vender a carne, a 
Vigilância Sanitária de Imperatriz (VS) convo- 
cou todos os proprietários de açougues e ca- 
sas de carne do município a participarem de 
uma reunião realizada no dia 25, no auditório 
da Prefeitura, no Shopping Imperatriz, para 
passar algumas orientações. 

Para regularizar - A Pessoa Jurídica, quan- 
do a empresa é registrada, precisa do Reque- 
rimento e Croqui de Localização fornecido pela 
Vigilância Sanitária; do Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ), Inscrição Estadual; 
Ato Constitutivo (Contrato Social ou Declara- 
ção de Firma Individual); RG e CPF do proprie- 
tário: Atestado Médico do proprietário e dos 
funcionários e taxa paga. 

Já a pessoa Física precisa do Requerimen- 
to e Croqui de Localização fornecido pela Vi- 
gilância Sanitária: RG e CPF do proprietário: 
Comprovante de Endereço; Atestado Médico 
do proprietário e dos funcionários e taxa paga. 

Educação municipal garante 

cumprimento do ano letivo 

Em entrevista, o secretário municipal de 
educação, Zesiel Ribeiro, declarou que o mo- 
vimento organizado pelo Sindicato dos Tra- 
balhadores em Estabelecimentos de Ensino 
de Imperatriz (STEEI), com a adesão de uma 
parcela de professores da rede municipal de 
ensino, não afetará o ano letivo de 2013. 

"Os alunos tem seus direitos assegurados 
e é para isso que nós, da Secretaria de Edu- 
cação, temos trabalhado em prol de uma edu- 
cação de qualidade. Asseguraremos o que é 
direito dos alunos, 200 dias letivos. Assim, o 
ano letivo não será prejudicado, pois todas as 
aulas serão repostas de acordo com planeja- 
mento feito nas escolas com os professores". 

Sobre o movimento: 
Segundo o assessor-chefe de comunica- 

ção da Prefeitura de Imperatriz, Élson Araújo, 
o movimento grevista é uma atitude legal, mas 
que deve ser realizado com cautela. 

"A greve é um instrumento legítimo e le- 
gal. O problema nesses movimentos é o risco 
desse instituto ser utilizado, não para resolver 
uma situação, mas com a finalidade político/ 
partidária. No caso da greve feita pelo STEEI, 
o componente político/partidário é mais do que 
presente. Seria um ato de irresponsabilidade 
de qualquer gestor conceder um aumento sem 
que haja previsão de caixa para honrá-lo. Au- 
mento de salário é ótimo, desde que se possa 
custeá-lo", esclarece. 

Cleomar Conceição, gestora da Escola 
Municipal Wady Fiquene (Nova Imperatriz), es- 
clarece que além de sua escola, muitas outras 

não aderiram à greve. 
"Aqui na escola, as aulas, provas e ativida- 

des não tiveram prejuízo, pois os professores 
da escola não aderiram ao movimento. Assim 
como a Escola Wady Fiquene, outras também 
continuam suas atividades normalmente e al- 
gumas que estavam paralisadas já retomaram 
as aulas esta semana". 

PARA ENTENDER A LEI APROVADA: 
A Lei ordinária n0 1.507/2013, aprovada 

pela Câmara de Vereadores de Imperatriz, diz 
que: 

O reajuste de 6% é retroativo ao mês 
de março e será oferecido aos servidores efe- 
tivos do município de Imperatriz; 

O reajuste do Vale-Ticket será retroa- 
tivo ao mês de abril; 

• Sobre os salários reajustados será 
paga a hora/aula excedente para os professo- 
res efetivos, que significa R$ 12 por hora de 
atividade excedente; 

O sistema de remuneração de hora/ 
aula excedente será .implantado a partir de 
abril. 

A Secretaria de Educação explica ainda 
que nenhum professor é obrigado a aderir a 
esse sistema. Se preferir, pode usar as horas 
excedentes em atividades extraclasse. Já que 
a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
explica que; 2/3 da carga horária dos professo- 
res deve ser praticada na sala de aula e 1/3 em 
atividades extraclasse, como planejamentos e 
estudos. 

Jornada multidisciplinar aborda 

procedimento pós-operatório 

Foram oferecidos mlnlcursos, palestras e oficinas 

Carla Dutra 

Dos dias 24 a 26 de abril, foi realizado a 
Jornada Multidisciplinar de Intervenções Res- 
piratórias no Pós-operatório (JOMIRP). A jor- 
nada é realizada pelos acadêmicos do curso 
de enfermagem da Universidade Federal do 
Maranhão, por meio do projeto de extensão e 
pesquisa "Educação sobre Exercício Respi- 
ratório (PER)". 

O Evento, que tem como público alvo os 
profissionais da saúde das áreas de enfer- 
magem, medicina, fisioterapia, e outras afins, 
tem como objetivo demonstrar a multidiscipli- 
naridade nas áreas de saúde que trabalham 
juntas nas intervenções cirúrgicas e em qual- 
quer tipo de trauma. De acordo com Robson 
Mariano, um dos organizadores da Jornada, 
na saúde sempre uma área necessita da ou- 
tra para os procedimentos. 

"Nossa intenção é mostrar um pouco de 
cada área, com um único objetivo; melhorar 
recuperação do paciente no pós-operatório", 
garante Robson Mariano. Para promover a 
orientação acerca dessa temática, a Jornada 
ofereceu algumas palestras, como "Cirurgia 
Torácica: Complicações e Pós-Operatória"; 
"Sistematização da Assistência de Enfer- 
magem no Pós-Operatório: um foco nas 
alterações pulmonares"; "Abordagem Fisio- 
terapêutica do Aparelho Respiratório no Pós- 
Operatório", entre outras. 

De acordo com Robson Mariano, a Jorna- 
da superou a expectativa, com 402 inscritos, 

entre profissionais de Imperatriz e de cidades 
visinhas. Nas oficinas, foram 90 inscrições e 
mais 100 inscritos nos minicursos. "Nós es- 
perávamos um público, no máximo, de 50 
pessoas. As palestras foram boas, de acordo 
com avaliação dos participantes. Os acadê- 
micos participantes relataram que a Jornada 
foi uma das melhores que foi promovida pela 
UFMA, tanto na quantidade de participantes 
quando nas palestras oferecidas", assegura 
Robson. 

O Projeto Educação sobre Exercício Res- 
piratório (PER), que está promovendo a Jor- 
nada há um ano, realiza o evento para concluir 
estudos e pesquisas produzidas durante esse 
ano. Além dos 19 acadêmicos integrantes e 
professores, o projeto conta com o apoio de 
alguns colaboradores externos, como por 
exemplo, o coordenador do curso de medicina 
da Universidade Ceuma. Uma das participan- 
tes da Jornada, Mirla Campos, garante que 
está gostando das atividades do evento, pois 
para ela é de grande importância o assunto 
abordado. "É a primeira vez que trazem esse 
assunto para universidade, e nós enquan- 
to acadêmicos, aprender isso na teoria vai 
acrescentar no aprendizado e quando formos 
para prática será válido", afirma a acadêmica. 

EVENTO - Essa é a primeira JOMIRP. A 
organização pretende, a partir de agora, rea- 
lizar o evento todo ano. O encerramento da 
Jornada ocorreu nesta sexta-feira (26), com 
entrega de certificados para os inscritos. 

CEREST realiza o "Circuito saúde" 

com trabalhadores 
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Ação conta com atendimento médico, psicológico e social 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio 
do Centro de Referência Especializado em 
Saúde do Trabalhador (CEREST), promove 
hoje (27) pela manhã, o "Circuito Saúde" em 
referência às vítimas de acidentes de trabalho. 
A ação, que será realizada na escola SESI no 
setor mercadinho, é alusiva ao Dia Mundial em 
Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, 
28 de abril. 

De acordo com Dalvenira Mendes, co- 
ordenadora do CEREST, na ocasião haverá 
atendimento médico, psicológico, assistência 
social e um educador físico gratuito à comu- 
nidade. "Além disso, será distribuído material 
educativo, ofertado café da manhã, atividades 

recreativas e palestra sobre questões voltadas 
a prevenção de acidentes de trabalho e de do- 
enças como Câncer de próstata, de pele e de 
pênis", diz. 

Sobre a data, a coordenadora explica que 
o objetivo é a prevenção de acidentes durante 
a atividade laborai do trabalhador. "O Dia Mun- 
dial em Memória às Vitimas de Acidentes de 
Trabalho foi escolhido para lembrar a explosão 
de uma mina nos Estados Unidos que matou 
78 trabalhadores, em 28 de abril de 1969. En- 
campando essa luta, mas com foco na preven- 
ção, a Organização Internacional do Trabalho 
instituiu em 2003 o Dia Mundial de Segurança 
e Saúde no Trabalho". 
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1a Exposição de Aeromodelos recebe visitantes 

Hyana Reis 

Está aberto para visitação a 1a Exposi- 
ção de Aeromodelos de Imperatriz, que 
acontece no shopping Tocantins, duran- 

te este final de semana. O evento reúne deze- 
nas de réplicas e inclui apresentações acrobá- 
ticas e simuladoras de voos, além do sorteio 
de um aeromodelo para os visitantes. 

"É um segmento interessante que está em 
Imperatriz há 20 anos e poucas pessoas co- 
nhecem, e merece destaque. Em parceria com 
a Escolinha de Aeromodelismo, resolvemos 
montar esta exposição para o público de Im- 
peratriz", afirma Jader Moreira, um dos organi- 
zadores da exposição. 

Cerca de 50 modelos estarão em exibição 
para o público a partir das 10h deste sábado 
(27). "Apesar de o foco ser aeromodelismos, 
além de modelos de aviões também teremos 

barcos e carros", acrescenta o organizador. Na 
exposição, há réplicas que variam de R$700 a 
R$5.000, segundo Jader Moreira. "É uma brin- 
cadeira bem cara", comenta. 

Os modelos foram adquiridos principal- 
mente dos colecionadores de Imperatriz. 
"Temos duas pessoas que fabricam esses 
modelos aqui na cidade, mas temos muitos co- 
lecionadores que acharam legal fazer esta ex- 
posição e emprestaram os seus modelos para 
o evento", conta o organizador da exposição. 

Além de poder interagir com o universo do 
aeromodelismo, os visitantes contarão com 
uma programação que inclui apresentações 
da modalidade esportiva de voos acrobáticos. 
"Teremos algumas réplicas de aviões fazendo 
alguns voos acrobáticos, e também teremos 
um helicóptero do lado de fora do shopping 
voando com uma câmera e mostrando ima- 
gens", ressalta o organizador. Além disso, 

haverá também "demonstração de vídeos de 
show aéreos e um simulador de voo disponível 
para qualquer um que quiser aprender", acres- 
centa. 

No fim da programação, haverá um sorteio 
de um aeromodelo para todos os que forem 
conferir a exposição. "Faremos um sorteio de 
uma camiseta do evento, um avião, de aero- 
modelo com curso de pilotagem", garante Ja- 
der Moreira, mas para ganhar "é preciso estar 
presente no dia do sorteio, no domingo à noi- 
te", ressalta. 

A organização espera a visita de um gran- 
de público. "A expectativa é grande, pois é 
algo novo e diferenciado em Imperatriz, e sa- 
bemos que na cidade tem muitos amantes do 
aeromodelismo e até mesmo curiosos para co- 
nhecer mais deste esporte, desta arte", desta- 
ca Jader Moreira. A exposição encerra às 22h 
deste domingo (28). 
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Cerca de 50 modelos estarão expostos 

Semana Imperatrízense de Dança 

reúne dezenas de bailarinos 

Hyana Reis 

Espetáculos, palestras, cursos e oficinas 
são as principais atrações da Semana Impera- 
trízense de Dança (SID), que acontece desde 
quinta (25) e encerra no domingo (28). Neste fi- 
nal de semana, o palco do Ferreira Gullar sedia- 
rá o evento, que exibirá a peça "Dom Quixote" 
e partes do "Cisne Negro", interpretado por uma 
bailarina internacional. 

"É com muita honra que realizamos este 
evento. Como diretora deste projeto, estou mui- 
to feliz, pois cremos que este não é uma sim- 
ples programação ou evento, mas um marco 
na história da dança de Imperatriz. Esperamos 
promover um intercâmbio entre escolas, baila- 
rinos profissionais e amadores", afirma Márcia 
Gabriela, organizadora do SID. 

Cerca de 70 bailarinos comparecem ao 
evento, de acordo com a Escola Dançarte, que 
organiza a SID. Alguns deles são, inclusive, de 
outras cidades como São Luís, Grajaú e Estrei- 
to. Na programação, estão incluídas oficinas 
sobre técnica de pontas, neodássico, técnicas 
masculinas, entre outras; além de palestras so- 
bre a vida saudável de um bailarino e carreira 
no exterior. 

Nos espetáculos, que acontecem neste sá- 
bado (27) e domingo (28) á noite, os alunos da 
Dançarte apresentam o 1° e o 2° ato da peça 
"Dom Quixote". Já a bailarina internacional Lia- 
na Vasconcelos irá apresentar uma parte do 
clássico do balé "Cisne Negro", considerado 
uma das danças mais complexas. 

O evento foi organizado em alusão ao Dia 
Internacional da Dança, comemorado no dia 29 
de abril. "Esta é a primeira vez que organizamos 
este evento como o nome de Semana Imperatrí- 
zense de Dança, mas já é a quarta vez que or- 

Vale premia Operadora 

de Terminais Ferroviários 

A programação Inclui mostras e espetáculos de dança 

ganizamos uma comemoração alusiva ao dia in- 
ternacional da Dança", explica Mareia Gabriela. 

Para o bailarino James Pimentel, a semana 
é uma oportunidade para aprimorar suas técni- 
cas e talento: "O tema das palestras são muito 
interessantes, e as pessoas que vêm ministrar 
tem um carga de conhecimento muito grande 
para nos passar". Porém, ele reclama da falta 
de apoio: "A prefeitura não deu apoio ao evento, 
e eu não me sinto amparado por fazer cultura 
nessa cidade, principalmente no que diz res- 
peito ao balé. Então, esse evento veio quebrar 
isso, pois agregou a força cultural da dança, di- 
fundindo na cidade, já que não tem esse apoio 
do poder público". 

A coordenadora do evento concorda com 
o bailarino e acrescenta que nas próximas edi- 
ções gostaria de mais apoio para fazer o even- 
to gratuito. "A semana maranhense de dança é 
gratuita para os bailarinos, e nos gostaríamos 
de fazer o mesmo, pois apesar do evento levar o 
rlome de Imperatriz, por enquanto ainda é uma 
iniciativa privada". 
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A empresa tem mais de 20 anos no mercado 

Na última terça-feira, 23, a empresa Luce- 
na Transporte comemorou com seus funcioná- 
rios, fornecedores e parceiros, o prêmio que 
recebeu da Vale. O evento foi realizado na 
Associação Comercial de Açailândia e contou 
com a presença dos dirigentes da Vale. 

No mercado há mais de 20 anos, a Luce- 
na tem buscado cada vez mais desenvolver 
não só no modo operacional, mas de como 
ele é realizado, de forma sustentável, rentável, 
e com segurança. "Nós fazemos um esforço 
para melhorar a cada dia, para apresentar 
produtividade, para se enquadrar às políticas 
sociais e ambientais", afirma José Josias Lu- 
cena, diretor geral da Lucena. 

Para Vladimir Gomes, gerente da área de 
entrepostos da vale, esse prêmio é fruto do 
bom trabalho que tem sido desenvolvido. "A 
preocupação principalmente com o bem estar 
do funcionário, a vida em primeiro lugar, isso 

tem sido um grande diferencial na empresa 
Lucena. É a preocupação com o negócio e 
com as pessoas", afirma. 

Para Ana Cleide Sousa, colaboradora há 
cinco anos na Lucena, estar na empresa é um 
aprendizado todos os dias. "É uma empresa 
que te dá muitas oportunidades, e acredito que 
esta é sua principal característica. As pessoas 
que começam lá, por mais simples que seja 
o cargo, elas têm oportunidade de crescer na 
empresa". 

PREMIAÇÃO - O prêmio "Fornecedor de 
Valor - Vale S/A" é oferecido em reconheci- 
mento àquelas empresas que desempenha- 
ram, com excelência, as suas atividades ao 
longo do ano de 2012 nas cinco dimensões 
monitoradas pela vale: técnico/operacional, 
saúde e segurança, obrigações trabalhistas, 
obrigações contratuais e de meio ambiente. 
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"Raimundim" Faz Tudo 

"Só não faço é roubar" 

Hemerson Pinto 

O cartão de visitas do autônomo Raimundo Gonçalves é 
claro ao informar que o trabalhador faz de tudo um pouco. 

'Raimundim Faz Tudo 
Serviços em geral 
Super Quadra 602 
Próximo à Transbrasiliana - Itz - MA' 
São essas as descrições, além do número de contato e os 

desenhos de uma bicicleta cargueira, um rodo, uma pá, ma- 
chado, foice e outras ferramentas, que preenchem o peque- 
no pedaço de um material plástico que, em letras vermelhas, 
apresenta o autônomo ao cliente. 

"Raimundim, pois sou pequeno; Faz Tudo, porque de 
tudo faço um pouco, menos roubar. Faço de Tudo no sen- 
tido de trabalhar para arranjar o meu sustento e só para 
mim mesmo, pois, não tenho um passarinho sequer para 
dar de comer". 

Na bicicleta cargueira, ele pedala Imperatriz de uma pon- 
ta à outra da cidade, de domingo a domingo. "Às vezes tiro 
um dia para descansar um pouco, mas gosto mesmo é de 

andar por aí e encontrar serviços para fazer", diz, enquan- 
to arruma dentro do cesto plástico todo o material que utiliza 
para trabalhar. 

"Tesoura grande, tenho duas, são para cortar galhos 
de árvores. As pessoas me procuram muito para esse tipo 
de trabalho, principalmente quando está chegando o pe- 
ríodo de inverno. Acho que ficam com medo das árvores 
na frente das casas caírem em cima do telhado, ou das 
árvores grandes, nos quintais, desabarem sobre o teto. 
Acabam chamando o Raimundim. E eu dou um jeito". 

Para esse tipo de serviço, Raimundim, além das tesouras 
(para árvores de porte maior), usa machado ou foice, e cordas 
como apoio. "Amarro as cordas no galho que vou cortar. 
Subo, corto e deixo no ponto de descer e puxar a corda 
para dá uma direção ao galho pra ele não cair aonde não é 
para cair. Também uso cordas para arrastar galhos de um 
lado para outro". 

Natural de Capinzal do Norte (MA), Raimundo Gonçalves 
afirma que mora em Imperatriz há apenas cinco anos. "Lá 
também (Capinzal do Norte) trabalhei no pesado". Quando 
chegou à cidade teve a idéia de prestar serviços como autôno- 
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mo, como ele diz, fazendo de tudo. 

"Se ó pra capinar o quintal, tenho a ferramenta. Se é 
pra juntar o lixo em um terreno, eu também tenho cora- 
gem para fazer. Tem barata, cupim, rato dentro de casa? 
Não precisa ter medo nem enfrentar os bichos, chama o 
Raimundim que eu tenho o 'remédio' certo para eles", diz, 
apontando para o recipiente que carrega na dianteira da bi- 
cicleta. "É uma bomba de jogar veneno. Tem lugares que 
chego a usar ela completa. (...) É assim que vivo, traba- 
lhando". 



rfiBBFin Imperatriz-MA 
'-"""'rãf Sábado, 27de abril de 2013 \J U 

UFMA realiza Colação de Grau em 

Imperatriz 

Ao todo, 80 alunos receberam o Grau na solenidade 

Maurício Sousa 

Divulgação 
"Hoje vocês iniciam uma nova caminha- 

da e para celebrar este momento não vou 
discursar e sim distribuir desejos, entre eles 
de que voltem para a universidade com no- 
vos desafios". Foi com essas palavras que 
o diretor do campus da UFMA- Imperatriz, 
Marcos Fábio Belo Matos, saudou os for- 
mandos na colação de grau referente ao 
segundo semestre de 2012. A solenidade 
foi realizada nesta terça feira (23) na Uni- 
versidade aberta do Brasil (UAB). Rece- 
beram o grau 19 alunos do curso de Co- 
municação Social- Jornalismo, 12 do curso 
de Pedagogia, cinco do curso de Ciências 
Contábeis, cinco do curso de Direito, 14 de 
Engenharia de Alimentos e 25 do curso de 
Enfermagem. 

Marcos Fábio saudou os formandos, 
em especial Zé Luis, primeiro cadeirante 
formado pela universidade. "Quero para- 
benizar vocês na pessoa do Zé, que repre- 
senta a encarnação das palavras: esforço 

Zé Luis, primeiro cadeirante formado pela universidade 

e dedicação. Hoje é o início de uma nova 
caminhada que vocês vão trilhar". O dire- 
tor em seu primeiro discurso como diretor 
da universidade, ressaltou a importância da 
universidade como ponto de chegada e per- 
manência para aqueles que continuarem a 
trajetória acadêmica com as novas experi- 

ências profissionais adquiridas. 
Para a Pró-Reitora de Ensino, 

Sônia Almeida, que representou o 
reitor Natalino Salgado, a solenida- 
de é um momento de vitória e con- 
quistas, fruto do esforço e dedica- 
ção de cada graduado. "Hoje vocês 
recebem o diploma e a universidade 
cumpre seu papel de formar no- 
vos profissionais". Segundo ela, os 
graduados agora vão buscar novos 
conhecimentos, conquistar novos 
desafios e buscar outros diplomas. 

Ascom - UFMA 
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Prêmio Jovens Inspiradores 

Com o objetivo de identificar e 
jovens universitários e profissionais 
graduados, a VEJA.com abre as inscrições 
para a 2a edição do Prêmio Jovens 
Inspiradores. Os interessados têm até o 
dia 2 agosto para preencher uma ficha on- 
line no site; http://veja.abril.com.br/premio- 
jovens-inspiradores/. Os vencedores da 
competição ganham bolsas de estudo no 
exterior e um ano de orientação profissional 
(mentoring) com nomes de destaque do 
meio empresarial e político. 

Foto Internet 

PRÊMIO JOVENS 

INSPIRADORES 

Conheça os vencedores 

Aloiaem 
tem alguma riuvidaP 
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fale meu fi! 

As 15 melhores carreiras, de acordo com o 

CareerCast 

O site CareerCast.com, especia- 
lizado em empregos nos Estados Uni- 
dos, fez um levantamento de 200 car- 
reiras diferentes e criou um ranking das 
melhores e piores com base em cinco 
critérios; exigências físicas, ambiente 
de trabalho, salário, estresse e merca- 
do de emprego. 

O levantamento aponta atuário 
como a melhor e repórter de jornal im- 
presso como a pior em 2013. Foram 
utilizados dados do Centro de Estatís- 
ticas do Trabalho e de outras agências 
do governo norte-americano. 

Confira as 15 melhores carreiras: 

1. Atuária 
2. Engenheiro biomédico 
3. Engenheiro de software 
4. Otorrinolaringologista 
5. Consultor financeiro 
6. Dentista 
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7. Terapeuta ocupacional 
8. Optometrisía 
9. Fisioterapeuta 
10. Analista de sistemas 
11. Quiroprático 
12. Fonoaudiólogo 
13. Fisiologista 
14. Professor universitário 
15. Médico veterinário 
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Semana Impératrízénsé de Dança ^ 
Local: Teatro Ferreira Guliar, Escola de Dança Dançarte e 
Colégio Dom Bosco infantil 
Data: Até o dia 29 

No dia 29 de abril, dia Internacional da Dança, será realizada 
uma programação com mostras públicas em escolas da 
cidade e no Imperial Shopping. 

«leitura 
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"A hora da estrela" - Obra de Clarice 
Lispector 

Publicada pouco antes de sua morte, em 
1977, "A Hora da Estrela" é a última obra 
de Clarice Lispector. A autora criou um 
narrador fictício, Rodrigo S.M., seu alter ego, 
que relata a vida de uma jovem nordestina, 
Macabéa, que tenta sobreviver na cidade 
grande. A narrativa, complexa, é marcada 
pela presença dos conflitos existenciais 
da protagonista, bem como do próprio 
Rodrigo S.M. O importante para os exames 
vestibulares é lançar um olhar atento 
ao estilo da autora, isto é, observar sua 
linguagem moderna, marcada de metáforas, 
de frases anômalas, de comparações e de 

associações inusitadas e surpreendentes . 

/IMIIMCSK /lllill :: ^ 

(99) 9142-3930 
(99) 8202-1044 

Participe do "Você repórter" 
enviando seu texto, foto, dica 
ou perfil para; Facebook: ht- 
tps://www.facebook.com/lnter- 
valo.Educacao 

http://www.facebook.com/suricateseboso 

Produção Maurício Sousa j Stepheson Souza j Welbert Queiroz. Email: intervaio.educacao@gmail.com 
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QUARTA-FEIRA OPEN BAR 
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O MAIOR EVENTO DE 

DO MARAIMHAO 

O S LUTAS + 

EDERD1GDIG V/S MANOEL CR0C0P 1 JOSEVAN PESÃO V/S SENEGAL I BRENO BISPO V/S CECEL 
FERNANDO TROPEÇO V/S LUCAS I RAFAEL DUPLEX V/S DY0G0 I RUBINHO V/S MAYQSON 

SILMAR SOMBRA V/S RODRIGO HOTERO I KAIO LEÃO V/S THIAGO VAREJÁO 

COBERTURA 

INFORMAÇÕES 

8124-8250 
(99) 9162-6527 

8813-8835 
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FARMÁCIA 

ULTRA I 

FARMÁCIA DO TR/ 

O 

(AV.BERNARDO SAYAO, 1543 A-N.IMP) 

RASIL (R, EUCLIDES DA CUNHA. 1199-PQ.S. 
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Quando o milagre é demais... 

O diabo apareceu para um advogado e ofereceu um acordo: 
- Você irá ganhar todos os processos e se tornará o homem mais rico da terra, mas todos os 

seus parentes vão morrer e irão para o inferno. Te dou até amanhã para pensar sobre esta pro- 
posta... 

O diabo desapareceu e o advogado ficou sentado segurando a cabeça com as mãos pensando 
alto: 

- Então assim, eu vou ganhar todos os processos. Beleza! Eu serei o homem mais rico da 
terra. Beleza! Todos meus parentes irão morrer. Beleza! ...Eu só não estou entendo onde está a 
pegadinha que ele tem pra me ferrar? 

Reflita fisto não é uma PíadaJ 
Um velho índio diz ao neto: 
- Dentro de cada homem existe uma luta constante, muito parecida com a luta entre dois lobos. 

Um lobo é mau - a inveja, o egoísmo, raiva, ambição, mentiras... O outro lobo é bom - paz, amor, 
esperança, verdade, bondade, fidelidade... 

O pequeno índio fica em silêncio por alguns instantes pensando, e em seguida pergunta: 
- E qual é o lobo que vence esta luta? 
O velho índio sorrindo diz: 
- Sempre ganha aquele lobo ao qual você alimenta. 

www.coquetelcom.br/jogos 

CfiQfi.pmMMS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

wav/.coquetel com Df.jogos 

GRI/ZÁDíWfM 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 

Apaniho que ergue grande* peio* 

Desumeni- dado; 
atrocidade 

Rivaldo Qrtmio (URS) 
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NOVELAS 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Alberto avisa a Ester que pedirá a guarda 
das crianças se ela se separar dele. Ester finge acredi- 
tar em Gonzalo e afirma para o delegado que ele deve 
prender Cassiano. Ester pede a Doralice que ligue para 
Cassiano e avise para ele se esconder. Doralice pede a 
Juliano que esconda Cassiano em seu barco. Ester avisa 
a Cassiano que Alberto trouxe um delegado para prendê- 
-lo. Olívia não deixa Gonzalo entrar em sua casa. Alberto 
mostra a Ester o CD e a carta de Cristal para Cassiano. 
Ester se sente traída por Cassiano. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Um policial disfarçado protege Morena e 
Russo não consegue se aproximar. Morena conta para Jô 
como foi sua chegada à boate. Russo fala para Irina que 
sabe onde Morena está. Lucimar adverte Nilceia a não 
levar o homem suspeito para sua casa. Rayanne pega o 

resultado do exame de DNA de Lurdinha. Pescoço pede 
para Sidney comentar com Delzuite que ele irá para a 
Estudantina. Érica avisa a Élcio que ele será o culpado 
caso algo aconteça com ela ou seu bebê. Théo chega 
mais cedo para o embarque e vê Lívia no aeroporto. Almir 
explica a Morena como ela trabalhará disfarçada. Sheila 
afirma a Lucimar que conseguirá ajudar Helô na investi- 
gação contra a máfia de Lívia. Maitê fica interessada em 
Ricardo. Bianca diz a Demir que voltou à Capadócia para 
ficar com Zyah. Cyla tenta convencer Ayla a desistir de 
dançar em seu restaurante. Helô orienta Sheila a se apro- 
ximar de Rosângela. Calque avisa a Antonia que Amanda 
e Celso procuram informações sobre Wanda. Isaurinha 
pede para Arturo não falar de Wanda para Celso. Áurea 
e Cacilda assistem ao DVD de Lívia com Théo, e a mãe 
do capitão passa mal. Aisha não conta para Mustafa que 
esteve com Wanda. Almir avisa a Morena que ela se en- 
contrará com Russo. 

I 

ê 

'P Áries 21-03/19-04 
Temores e sentimentos angustiantes, especial- 
mente ao lidar com o desconhecido, são ressalta- 
dos pela Lua, que forma quadratura com Netuno. 
Aceite que você não pode controlar tudo e peça 
ajuda humildemente quando for preciso! 

Touro 20-04/20-05 
Ainda que a comunicação nas amizades esteja 
prejudicada pela quadratura Lua-Netuno, é preci- 
so flexibilizar sua atitude nos confrontos e deba- 
tes. Ainda que discorde dás pessoas, saiba ouvi- 
-las e considerá-las. Seja sensata! 

bGêmeos 21-05/21-06 
Busque formas de melhorar a performance e as 
relações profissionais, pois o circuito está tensio- 
nado. Lua e Netuno formam quadratura, indican- 
do sua indisposição em admitir suas dificuldades 
para as outras pessoas. Dialogue! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Fica mais difícil para você lidar com seus pontos 
fracos, pois Lua e Netuno formam quadratura em 
sua área espiritual. Não seja tão exigente consigo 
mesma. Aceite suas dificuldades e perceba como 
melhorar sua vida! 

•ílLeâo 23-07/22-08 
Ao formarem quadratura, Lua e Netuno lhe de- 
sestabilizam emocionaimente, o que prejudica a 
vida social. Tudo lhe desagrada, e você só en- 
xerga obstáculos, tanto para você mesma quanto 
para os outros. Permita-se curtir a vida! 

Tiy Virgem 23-08/22-09 
A falta de sintonia com os mais próximos torna 
o momento inoportuno para conversas sérias, A 
tensão Lua-Netuno lhe aconselha a ficar longe 
de discussões, por menores que sejam. Foque- 
-se nos pontos positivos e nas sinergias! 

Libra 23-09/22-10 
Você tende a se desgastar, sobretudo mental- 
mente, pois está sobrecarregada de tarefas. A 
quadratura Lua-Netuno lhe pede equilíbrio entre 
descanso e trabalho. Evite centralizar atividades 
e flexibilize seus objetivos! 

Escorpião 23-10/21-11 
Não seja precipitada em seus investimentos. A 
Lua entra em sua área financeira e forma qua- 
dratura com Netuno, lhe aconselhando a buscar 
auxílio de quem confia antes de tomar grandes 
decisões. Só aja se estiver segura! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Não assuma tantas grandes responsabilidades. 
A quadratura Lua-Netuno, entre seu signo e sua 
área familiar lhe aconselha a delegar e a dividir 
tarefas com os mais próximos. A cumplicidade 
deve estar em primeiro lugar! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Você tende a enxergar o pior das situações, nes- 
te momento em que suas áreas de comunicação 
e de crise estão tensionadas. Ainda que seus 
problemas lhe lembrem dos traumas passados, 
foque-se nas soluções práticas! 

^Aquário 20-01/18-02 
Seja mais controlada em sua vida social e em 
seus gastos com diversão. A tensão Lua-Netuno 
lhe aconselha a ficar mais recolhida, pois isso lhe 
ajudará a se estabilizar emocionaimente, assim 
como a conter os gastos! 

K Peixes 19-02/20-03 
Conflitos podem acontecer hoje por conta de 
seus comportamentos impositivos. A quadratura 
estabelecida entre Lua e Netuno ihe deixa mais 
dominadora, mas procure ser paciente e criativa 
na maneira de conquistar as pessoas! 
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'Vivemos em um lugar de muitos martírios", diz Francisco Neto 
a BmmítP 

A voz da comunidade 

Chegada da Suzano deixa munidpio mais 

isolado e sem perspectivas de crescimento 

Larissa Santos 

O "Qual é a bronca" de hoje vai até 
Vila Nova dos Martírios, município 
de pouco mais de 11 mil habitantes, 

localizado no oeste maranhense. Nosso 
personagem é Francisco Neto* , pequeno 
produtor rural, morador do povoado Córrego 
Jabuti, a 10 km de Vila Nova dos Martírios. 

A cidade está localizada às margens do 
rio Martírios, importante fonte de renda para 
muitos moradores que vivem da pesca. Mas 
Martírios faz referência não só ao rio. "Vive- 
mos em um lugar de muitos martírios", relata 
Francisco. Os rios estão secando, os peixes 
estão morrendo, as roças praticamente não 
existem mais. Uma região que era rural por 
excelência, agora precisa comercializar ali- 
mentos e outros produtos de municípios vi- 
zinhos. 

Esses problemas mencionados por Fran- 
cisco são conseqüências da instalação de 
grandes empreendimentos na região. O mu- 
nicípio é cortado pela Estrada de Ferro Ca- 
rajás (EFC), de concessão da empresa Vale 
S.A., e tomado por áreas de plantação de 
eucalipto, que estão sob a responsabilidade 
da empresa Suzano Papel e Celulose. 

"Eu moro encostado nos eucaliptos. Se 
cair uma árvore daquela, atinge a minha 
casa", conta Francisco Neto. Pai de três fi- 
lhos, ele relata que há dois anos a Suzano 
comprou as áreas de plantação de eucalipto, 
que antes era de domínio da Ceumar. Com 
uma fábrica sendo instalada em Imperatriz, 
ela pretende usar o eucalipto na produção 
de papel e celulose. Para dar conta da de- 
manda, nesses dois últimos anos foram 
compradas áreas de grandes fazendeiros e 
os terrenos menores, dos pequenos produ- 

tores, não são de interesse para empresa. 
"Eu já estou com vontade de sair da- 

qui, meus vizinhos foram embora. Eu vou 
sair para trabalhar e fico preocupado com 
a minha mulher e meus filhos que ficam 
sozinhos". Na situação de Francisco estão 
vivendo mais quatro famílias. Ele está pre- 
ocupado com a contaminação da água, ali- 
mentos e o aparecimento de doenças que 
podem ser causadas com o agrotóxico que 
é jogado nas plantações e chegam até as 
suas residências. 

Francisco Neto diz que não usa a água 
do rio. por isso construiu um poço. Porém, 
ele teme a escassez de água, já que o euca- 
lipto consome um alto volume desse recur- 
so, chegando até os lençóis freáticos. 

A vontade de Francisco é vender sua 
propriedade e morar longe das plantações, 
mas, segundo ele, a empresa não compra 

terrenos menores que 100 alqueires de ter- 
ra. "Vila Nova dos Martírios está sepultada. 
As estradas para os povoados do município 
estão em péssimas condições. Na época de 
chuvas, meus filhos ficam sem estudar ou 
precisam mudar para a cidade. A Estrada de 
Ferro Carajás não trouxe benefício algum 
para nós. Rodeados por eucalipto, ninguém 
mais tem interesse por nossas terras", de- 
sabafa. 

Muitos moradores de Vila Nova dos Mar- 
tírios e dos povoados do entorno, assim 
como Francisco, não veem perspectivas de 
crescimento para a cidade, mesmo com a 
presença de empresas como Vale e Suzano. 
que afirmam promover o desenvolvimento 
por onde passam. 

'Esta matéria usa um nome fictício para 
a fonte. 

>1 

Sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vila Nova dos Martírios Os eucaliptos ameaçam as famílias que possuem moradia em volta da plantação 

DIREITOS DO CONSUMIDOR §L (M 

Inadimplência do consumidor registra a primeira alta do ano, revela Serasa Experian 

O Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consu- 
midor registrou alta de 3,6% em março na comparação com o 
mês imediatamente anterior, representando o primeiro cres- 
cimento mensal do ano. No primeiro trimestre de 2013, na 
comparação com o mesmo período do ano anterior, o índice 
apresentou alta de 10,5%. Na relação anual - março deste 
ano contra o mesmo mês do ano passado - a inadimplência 
do consumidor perdeu o fôlego e cresceu 8,7%. Em feverei- 
ro, a relação anual havia registrado alta de 10,1%. 

Segundo os economistas da Serasa Experian, a evolução 
da inadimplência do consumidor nas dívidas não bancárias 
e cheques devolvidos por falta de fundos contribuíram para 
a alta do indicador. Sobretudo, a sazonalidade também in- 
fluenciou no crescimento do índice em março por um ser um 
período crítico para as finanças domésticas, como o paga- 
mento do IRVA e as despesas escolares, além de considerar 
o impacto da inflação, que reduz o poder aquisitivo da renda 

do trabalhador. A alta de 10,5% verificada no 1o trimestre de 
2013, ainda que expressiva, é a menor para o período desde 
2011. 

Todas as modalidades da inadimplência do consumidor 
apresentaram alta em março de 2013. Os cheques sem fun- 
dos tiveram o maior crescimento (26,4%), com contribuição 
de 2,1 p.p. As dívidas não bancárias (junto aos cartões de 
crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços 
como telefonia e fornecimento de energia elétrica, água e 
etc.) cresceram 2,5% e contribuíram com 1,2 p.p. As dívidas 
com os bancos e os títulos protestados tiveram alta de 0,2% e 
17,8% e contribuição de 0,1 p.p. e 0,2 p.p., respectivamente. 

VALOR MÉDIO DE DÍVIDAS NÃO BANCÁRIAS TEM QUEDA 
O valor médio da inadimplência não bancária apresentou 

queda de 14,6% no primeiro trimestre de 2013, na compa- 
ração com o mesmo período do ano anterior. Já os títulos 

protestados, as dívidas com os bancos e os cheques sem 
fundos tiveram alta de 1,9%, 3,3% e 10,1%, respectivamente. 

METODOLOGIA DO INDICADOR 
O Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consu- 

midor reflete o comportamento da inadimplência em âmbito 
nacional. Considera as variações registradas no número de 
cheques sem fundos, títulos protestados, dividas vencidas 
com bancos e dívidas não bancárias (lojas em geral, cartões 
de crédito, financeiras, prestadoras de serviços como forne- 
cimento de energia elétrica, água. telefonia etc.) em todo o 
país. Por levar em conta o inadimplemento das pessoas físi- 
cas nas mais diversas modalidades — e não apenas dentro do 
sistema financeiro —, o índice da Serasa Experian consegue 
capturar movimentos cíclicos de inadimplência, que, muitas 
vezes, revelam ocorrências que vão se manifestar no siste- 
ma bancário dentro de 6 a 12 meses. 
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Imperatriz sedia Conferência Intermunicipal 

A Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc) realizará, nesta segunda- 
-feira (29), em conjunto com o Fórum 

Estadual de Educação (FEE), a abertura da 
Conferência Intermunicipal de Educação de 
Imperatriz, reunindo cerca de 450 pessoas 
entre representantes de segmentos ligados à 
educação, poderes públicos e sociedade civil 
de 10 municípios da regional. 

O evento, que acontecerá durante dois 
dias no Auditório do Centro de Formação de 
Professores (rua Simplício Moreira s/n - ao 
lado do CE Dorgival Pinheiro de Souza, Cen- 
tro), será aberto pelo secretário de Estado de 
Educação, Pedro Fernandes. O foco princi- 
pal dos debates é a construção de propostas 
norteadoras para o Plano Estadual de Edu- 
cação. 

Paralelamente, também acontecerá na 
cidade de Estreito a Conferência Intermuni- 
cipal de Educação, reunindo participantes de 
sete municípios da região, totalizando 294 
participantes. O evento será realizado no au- 
ditório da Fundação Khaledy (rua Graça Ara- 
nha s/n - bairro Bandeirantes). 

Com as intermunicipais de educação de 
Imperatriz e Estreito, já se somam 14 confe- 
rências realizadas nas diversas regiões do 
estado, desde o início de abril. Ao todo, se- 
rão 28 encontros, que ocorrerão até o mês 
de junho, envolvendo os 217 municípios ma- 
ranhenses. No mês de agosto acontecerá a 
Conferência Maranhense de Educação (Co- 
mae). A primeira conferência aconteceu no 
dia 1° de abril nas cidades de Timon e Ca- 
xias. 

Audiência Publica discute Plano Estadual 

de Enfrentamento è Violência Sexual 

i 
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v Maranhão é um dos estados com o maior número de denúncias de violência sexual 

Uma audiência pública realizada na tarde 
desta quinta-feira, 25, no Plenarinho da Assem- 
bléia Legislativa do Maranhão, avaliou a apli- 
cação do Plano Estadual de Enfrentamento à 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescen- 
tes, elaborado em 2002. A audiência, presidida 
pela deputada Eliziane Gama, foi realizada pela 
Comissão de Direitos Humanos da AL e pelo 
Centro de Apoio Operacional da Infância e Ju- 
ventude do MPMA (CAOp-IJ). 

O coordenador do CAOp-IJ, Márcio Thadeu 
Silva Marques, explicou que a meta do centro 
de apoio para 2013 é atuar junto aos promoto- 
res de justiça de todo o estado para que se ve- 
rifique a existência e incentive-se a criação dos 
Conselhos Municipais de Enfrentamento à Vio- 
lência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. 

De acordo com o promotor, o Maranhão é 
um dos estados com o maior número de de- 
núncias de violência sexual contra crianças e 
adolescentes. Márcio Thadeu aponta o cresci- 
mento demográfico e a tomada de consciência 
sobre a gravidade desses casos como dois dos 
principais fatores que explicam esse volume. 

Ao avaliar a aplicação do plano estadual, 
o coordenador do CAOp-IJ apontou algumas 
preocupações. A principal delas é as condições 
do Centro de Proteção da Criança e do Adoles- 
cente (CPCA) e do Centro de Perícias Técnicas 
da Criança e do Adolescente (CPTCA), ambos 
situados na praça Maria Aragão, criado a partir 

de um acordo firmado entre o Estado do Mara- 
nhão e a Organização dos Estados Americanos 
no caso dos meninos emasculados. 

Márcio Thadeu lembrou uma vistoria feita 
pela Comissão de Direitos Humanos da Assem- 
bléia, realizada em novembro de 2012, na qual 
foram constatados uma série de problemas, 
como a degradação dos espaços e a falta de 
profissionais. De acordo com o promotor, a si- 
tuação, desde então, agravou-se. A falta de um 
espaço físico adequado tem feito, inclusive, o 
Tribunal de Justiça (TJMA) levantar a possibi- 
lidade de retirar do centro a 9a Vara Criminal, 
que trata dos crimes contra crianças e adoles- 
centes. 

Outro aspecto critico apontado é a falta de 
psicólogos, assistentes sociais e médicos pe- 
diatras, indispensáveis para a realização de 
perícias em casos de abuso sexual de crianças 
e adolescentes. Mareio Thadeu lembrou que a 
Secretaria de Segurança Pública realizou um 
concurso público para peritos recentemente, 
sem levar em conta as demandas especificas 
do CPTCA. 

O promotor indicou como problemas, ainda, 
a não criação de centros de perícias técnicas e 
delegacias da infância no interior do estado e a 
necessidade de um acompanhamento sobre o 
cumprimento das leis que tratam da divulgação 
de fotos de crianças desaparecidas e da cha- 
mada Lei do Bullying. 

BRINCAI Si SEGURANÇA NAO COM 

apresentamos o 

exclusivamente. 
via GPS 

nitorado 24li Portões Automáticos Ce 
do dè TV • Câmaras • interfone Fec dúrâ 

Ações de incentivo à leitura são 

realizadas durante Governo Itinerante 

  

Secretaría-adjunta de Cultura, Marlilde Mendonça, e diretora da BPBL, Rosa Maria Ferreira Lima, com técnicos do município 

A Secretária de Estado da Cultura (Sec- 
ma), por meio da Biblioteca Pública Benedi- 
to Leite, contabiliza saldo positivo em suas 
ações desenvolvidas dentro da programação 
do Governo Itinerante, que vem sendo rea- 
lizado nos municípios desde o início deste 
mês. Além de inaugurar bibliotecas em algu- 
mas cidades, o órgão está entregando kits 
literários e promovendo palestra sobre temas 
ligados ao livro e à leitura. 

Os kits já foram entregues nos municí- 
pios de Bernardo do Mearim, Lima Campos, 
Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Timbi- 
ras, Aldeias Altas, Graça Aranha e Presiden- 
te Dutra. Cada unidade contém 150 livros de 
literatura para crianças, jovens e adultos, in- 
clusive obras em braile, além de CDs, DVDs e 
revistas para pesquisa. "Essas ações buscam 
fortalecer as políticas públicas do livro, leitura 
e bibliotecas e, além de incrementar os acer- 
vos, em alguns municípios também deixam 
espaços físicos que atenderão à população 
com mais conforto", declarou a secretária de 
Estado da Cultura, Giga Simão. 

Em Lago dos Rodrigues, foi entregue a 
Biblioteca Pública Municipal Professora Zil- 
ma Maria da Paz. O ato de inauguração con- 
tou com presença da governadora Roseana 
Sarney, dos secretários Luis Fernando Silva 
(Infraestrutura), Hildo Rocha (Assuntos Políti- 
cos e de Cidades e Desenvolvimento Urbano) 
e Sérgio Macedo (Comunicação Social): da 
secretária-adjunta de Cultura, Marlilde Men- 
donça: e da diretora da Biblioteca Pública Be- 
nedito Leite, Rosa Maria Ferreira Lima. 

De acordo com a diretora da Biblioteca 
Pública Benedito Leite, Rosa Maria Ferreira 
Lima, as ações são norteadas pelos eixos es- 
tratégicos do Plano Nacional do Livro e Leitu- 
ra (PNLL) colocados em prática por meio de 
pãrceria firmada entre os Governos Federal 
e do Estado. "Estamos trabalhando a amplia- 
ção do acervo das bibliotecas públicas muni- 
cipais e Faróis da Educação, com a entrega 
desse kit e, também, a capacitação dos pro- 
fissionais por meio das palestras", ressaltou 
Rosa Maria Ferreira Lima. 

Entre os eixos do PNLL estão a democra- 
tização do acesso ao livro, com a inaugura- 
ção de espaços adequados e com acervo de 
qualidade; fomento à leitura e à formação de 
mediadores, por meio do Programa Nacional 
de Incentivo à Leitura (Proler). 

As ações incluem palestras sobre "Leitura 
e Biblioteca: um exercício para a cidadania", 
em parceria com a Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) e voltadas para profes- 
sores, gestores, auxiliares de bibliotecas e 
demais mediadores. A Biblioteca Pública ofe- 
rece, ainda, o assessoramento quanto à ges- 
tão, organização e dinamizaçâo dos espaços 
municipais especializados em leitura. 

A Secma realiza também palestras sobre 
o Sistema Nacional de Cultura. A intenção é 
auxiliar os municípios para que busquem ade- 
rir ao SNCT, bem como colher informações da 
atual situação do município no que se refere 
às suas conferências municipais, visto que, 
este ano, estão previstas conferências muni- 
cipais, estaduais e nacionais. 

MP ajuíza três ações contra 

ex-prefeíto de Presidente Vargas 

A falta de prestação de contas de três con- 
vênios federais, totalizando R$ 300,7 mil, con- 
traídos pelo ex-prefeito de Presidente Vargas 
(a 165 km de São Luís), Luis Gonzaga Co- 
queiro Sobrinho, levou o promotor de justiça 
da Comarca de Vargem Grande, Benedito de 
Jesus Nascimento Neto, a ajuizar, em 22 de 
abril, três ações civis públicas por ato de im- 
probidade administrativa contra o ex-gestor. O 
município é Termo Judiciário da Comarca. 

As manifestações do Ministério Público do 
Maranhão (MPMA) foram resultado de repre- 
sentações feitas pela atual prefeita do municí- 
pio, Ana Lúcia Cruz Rodrigues Mendes, solici- 
tando a responsabilização legal do ex-prefeito, 
cujo mandato foi cumprido no período de mar- 
ço de 2007 a dezembro de 2012. Segundo a 
prefeita, a falta de prestação de contas dos 
convênios está impossibilitando o município 
de celebrar novos convênios com o Governo 
Federal. 

O maior convênio, no valor de R$ 121,7 

mil, firmado com o Fundo Nacional de Desen- 
volvimento da Educação (FNDE), tratava da 
compra de um automóvel para transporte es- 
colar, a ser usado no Programa Caminho da 
Escola. O segundo convênio, de R$ 100 mil, 
foi assinado por meio do Fundo Nacional de 
Saúde (FNS), prevendo a construção de um 
sistema de abastecimento de água. O tercei- 
ro acordo, no valor de R$ 79 mil, também foi 
firmado por meio do FNS e tinha o objetivo de 
adquirir equipamento e material permanente. 

Nas ações, o promotor Benedito de Jesus 
Nascimento Neto requer que o ex-prefeito de 
Presidente Vargas seja condenado à suspen- 
são de seus direitos políticos por cinco anos, 
ao pagamento de multa no valor de 100 vezes 
o valor da remuneração recebida em dezem- 
bro de 2012 e ao ressarcimento do valor de R$ 
R$ 300,7 mil (valor total dos três convênios) ao 
erário público municipal e à proibição de con- 
tratar ou receber qualquer tipo de benefício do 
poder público pelo prazo de três anos. 
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Mantega diz que a inflação vai cair 

Depois de participar de uma reunião com 
empresários na sede da Federação das In- 
dústrias de São Paulo (Fiesp), na capital pau- 
lista, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
manifestou na noite de hoje (25) otimismo em 
relação à queda da inflação. 

"A inflação vai cair no Brasil. Nós tivemos 
problemas, principalmente, com commodities. 
O problema veio de fora. Os preços se ele- 
varam muito. Nós tivemos seca nos Estados 
Unidos, que elevou os preços dos grãos. Ti- 
vemos seca aqui no Brasil", disse. "Este ano, 
não está previsto seca, nem nos Estados Uni- 
dos, nem no Brasil. O preço das commodities 
Já está caindo. No atacado, o preço dos ali- 

mentos já caiu. Portanto, nós estamos com a 
inflação descendente no país", ressaltou. 

O ministro também destacou o crescimen- 
to dos investimentos. "O investimento no ano 
passado foi fraco, este ano começou melhor. 
No trimestre de dezembro a fevereiro os in- 
vestimentos cresceram". Para Mantega, o 
país está em um processo de recuperação 
econômica. "Na minha avaliação, nós esta- 
mos continuando uma recuperação econômi- 
ca que começou no ano passado. Portanto, a 
cada mês, a cada trimestre, nós deveremos 
ter um crescimento um pouco maior do que o 
anterior", disse. 

O ministro ressalvou, no entanto, que os 

efeitos da crise econômica internacional ain- 
da afetam o Brasil. "Ainda sofremos proble- 
mas oriundos da crise internacional. Nós ain- 
da temos problemas de exportação, algumas 
empresas não conseguem exportar. Temos 
dificuldade que estamos importando muitos 
produtos, que concorrem com os nossos pro- 
dutos. diminuem o tamanho do nosso merca- 
do", declarou. 

O presidente da fiesp, Paulo Skaf, con- 
siderou produtiva a reunião. Segundo ele. o 
ministro da Fazenda demonstrou abertura aos 
pleitos do setor e deverá receber os líderes 
empresariais em reuniões periódicas a cada 
15 dias. 

Mudanças no regimento da Anatel deverão agilizar tramitação de processos 

A Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) aprovou hoje (25) mudanças em seu 
Regimento Interno, que vão permitir mais 
agilidade na tramitação de processos dentro 
da agência. Além do prazo de 120 dias para 
a deliberação de matérias, foram colocadas 
restrições para a apresentação de pedidos de 
reconsideração às decisões do Conselho Di- 
retor. 

A alteração no regimento resultou na cria- 
ção de oito superintendências, com o objetivo 
de descentralizar o poder decisório. A Supe- 
rintendência de Competição, por exemplo, vai 
analisar planos, serviços, tarifas e a estrutu- 
ração do mercado. A Superintendência de 
Relação com os Consumidores fará ações de 
educação para o consumo, tratará de confli- 
tos entre clientes e operadoras e da relação 
institucional com os órgãos de defesa do con- 
sumidor. As outras superintendêndas são as 
de Planejamento Regulatório, Outorgas, Fis- 
calização, Controle de Obrigações, Gestão 
Interna e Administração e Finanças. 

O regimento dá preferência a servidores 
do quadro da agência para a ocupação de 
cargos comissionados e prevê o incentivo à 
rotatividade dos empregados dentro do órgão. 

O presidente da Anatel, João Rezende, disse 
que a reestruturação não vai adicionar "ne- 
nhum centavo" nos gastos da agência e nem 
aumento de quadro de pessoal. Segundo ele, 
as mudanças do mercado nos últimos anos 
exigiam uma adaptação do órgão. "Esta nossa 
estrutura está compatível com a convergência 
de telecomunicações". 

A Anatel também aprovou hoje a Proposta 

de Diretrizes de Fiscalização para este ano e 
2014. O texto prevê que a agência deve priori- 
zar a fiscalização da qualidade da rede de te- 
lefonia móvel, o atendimento ao usuário, a co- 
brança dos serviços, os bens reversíveis e os 
orelhões nas regiões Norte e Nordeste. Além 
disso, a Anatel incluiu como uma das priorida- 
des a fiscalização de grandes eventos interna- 
cionais, como a Copa do Mundo de 2014. 

educação 

Greve de professores continua em três estados 

Terminou nesta quinta-feira (25) a parali- 
sação das escolas* públicas convocada pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE). Em todo o país, professo- 
res das redes públicas estaduais e municipais 
de ensino cruzaram os braços por três dias. 
desde terça-feira (23). O ato fez parte da 14* 
Semana Nacional em Defesa e Promoção da 
Educação Pública de Qualidade, promovida 
pela entidade. 

Segundo balanço divulgado pela CNTE. a 
adesão foi feita em 22 estados: Acre, Alagoas, 
Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Mara- 
nhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mi- 
nas Gerais. Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Per- 
nambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rondônia. Santa Catarina. São Paulo, 
Sergipe e Tocantins. Desses, Mato Grosso. 
São Paulo e Maranhão continuam em greve. 
São Paulo e Maranhão declararam greve por 
tempo indeterminado. 

No estado de São Paulo, dirigentes do Sin- 
dicato dos Professores do Ensino Oficial do 

Estado de São Paulo (Apeoesp) se reuniram 
hoje com o secretário estadual de Educação, 
Herman Voordwald. Não houve acordo e o sin- 
dicato mantém a greve. 

A principal reivindicação dos profissionais 
é o cumprimento da Lei do Piso Nacional dos 
Professores da Rede Pública. Pela norma vi- 
gente, o piso salarial nacional do magistério da 
educação básica é R$ 1.567 e deve ser pago 
em forma de vencimento inicial. Além disso, a 
categoria pede a aprovação do Plano Nacional 
de Educação (PNE), que direciona as políticas 
para a área nos próximos dez anos, a desti- 
naçâo de 100% dos royalties do pré-sal para 
o setor e a definição de diretrizes nacionais 
de carreira para os profissionais da educação 
básica. 

Os professores fazem também pedidos de 
reajuste salarial específicos em cada estado. 
No caso de São Paulo, a reivindicação é repo- 
sição salarial de 36,74%. Em relação a porcen- 
tagem de escolas e profissionais que aderiram 
em cada localidade, os sindicatos ainda não 

fizeram um levantamento. A CNTE divulgou 
apenas os dados referentes a São Paulo. A 
Apeoesp estima que 60% dos professores da 
cidade de São Paulo aderiram á greve e que o 
movimento teve 30% de adesão dos profissio- 
nais da educação em todo o estado. 

Em nota, a CNTE diz que "avalia como 
bastante positiva a paralisação de três dias 
ocorrida em todo o Brasil nesta semana". Além 
disso, o movimento ganhou visibilidade com 
"assembléias estaduais e municipais, com os 
professores indo às ruas para cobrar o respei- 
to à Lei Nacional do Piso do Magistério, além 
de reuniões e audiências com governadores, 
prefeitos e vereadores para tratar das deman- 
das locais de cada região". 

A CNTE diz também que "irão acontecer 
mais greves ao redor do Brasil em função do 
não cumprimento da Lei do Piso, que os sin- 
dicatos irão para as ruas e cobrarão a correta 
aplicação de tudo que prevê a lei" e que vai 
"permanecer debatendo continuamente os prin- 
cipais tópicos da educação pública brasileira". 

Governo concede bolsa para cursos em universidades americanas 

Brasileiros que desejem fazer curso 
de doutorado nos Estados Unidos podem 
se inscrever no programa Laspau: Aca- 
demic and Professional Programs for the 
Américas - Programas Acadêmicos e Pro- 
fissionais para as Américas. São ofereci- 
das 1.500 bolsas para o período de 2013 
a 2015, associadas ao programa Ciência 
sem Fronteiras. Serão concedidas 500 bol- 
sas por ano. O portal da Laspau reserva 
um espaço para orientar as inscrições dos 
•estudantes. 

Para participar, o candidato deve ser 

brasileiro ou residir no país, ter proficiência 
em inglês e possuir, no mínimo, o diploma 
dé bacharelado, além de ter atuação aca- 
dêmica ou profissional nas áreas da ciên- 
cia, tecnologia, engenharia e matemática. 

Das 1.500 bolsas, 100 foram aprovadas 
Os estudantes foram aceitos em diversas 
universidades, que incluem a Universidade 
de Columbia, Harvard, Stanford. e Michi- 
gan. Entre os programas acadêmicos mais 
procurados estão arquitetura e planeja- 
mento urbano, ecologia, engenharia aero- 
espacial, engenharia elétrica, engenharia 

química, gestão de recursos naturais e mi- 
crobiologia. 

A Laspau é uma organização afiliada à 
universidade de Harvard que administra as 
bolsas de estudo de doutorado pleno nos 
Estados Unidos para o Programa Ciência 
sem Fronteiras. Atua com a Agência Fe- 
deral de Apoio e Avaliação da Educação 
Superior e com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
para facilitar o processo de candidatura e 
de admissão de estudantes e profissionais 
brasileiros em universidades no país. 
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Bem Estar 

CAMPANHA NACIONAL CONTRA 
HIPERTENSÃO TERÁ FOCO NA 
CRIANÇA E NO ADOLESCENTE 

A hipertensão na criança e no ado- 
lescente será o foco da campanha que a 
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 
vai desenvolver este ano, com atividades 
em todos os estados e no Distrito Federal, 
no Dia Nacional de Prevenção e Combate 
à Hipertensão Arterial, comemorado nesta 
sexta-feira (26). De acordo com dados da 
SBC, de 6% a 8% das crianças e adoles- 
centes brasileiros na faixa de 7 a 20 anos, 
têm a doença. 

Para o coordenador da campanha e di- 
retor da SBC, Carlos Alberto Machado, a 
maior preocupação é que não existe entre 
os brasileiros a cultura de medir a pressão 
arterial durante a infância e a adolescên- 
cia. Ele alertou que há possibilidade de es- 
ses índices aumentarem porque também 
tem crescido o número de crianças obesas 
no país. "É importante mudar o estilo de 
vida dessas crianças. É muito mais fácil 
mudar o estilo de uma criança do que de 
um adulto", disse o médico. 

No Rio de Janeiro, segundo a diretora 
científica da Regional da Baixada Flumi- 
nense da Sociedade, Sônia Regina Zim- 
baro, a SBC tem desenvolvido projetos em 
escolas da região,'junto com as secretarias 
de Saúde, para levar informações sobre 
a hipertensão a alunos dos municipios de 
Queimados, Duque de Caxias, Nova Igua- 
çu e Belford Roxo. Ela espera levar os pro- 
jetos para outros municípios da Baixada. 
Nesta sexta-feira (26), haverá atividades 
no Centro Municipal de Saúde para afe- 
rição de pressão arterial, de glicemia, de 
peso e altura. Também serão distribuídas 
cartilhas com orientações para evitar a do- 
ença. 

A diretora classificou a hipertensão 
como "assassina silenciosa" porque não 
tem sintomas e os pais, geralmente, só le- 
vam a criança ao médico quando ela tem 
febre. "Acima de 3 anos de idade, quando 
as vacinas já foram dadas, praticamente 
os pais não levam mais ao pediatra como 
rotina e, a partir dai, não são levadas com 
freqüência ao médico. A obesidade infan- 
til está na nossa frente. Hoje temos crian- 
ças com 5 anos que já estão obesas. Uma 
pressão de 120 por 80 pode ser elevada se 
a criança tiver obesidade", informou. 

Para Sônia Regina Zimbaro. a vida 
sedentária, com as crianças mais recolhi- 
das dentro de casa sem fazer exercício, 
o tabagismo entrando na adolescência, a 
alimentação inadequada com os fast foods 
(comida rápida, em inglês) são fatores que 
causam a elevação da pressão nessas fai- 
xas de idade. 

Ela disse que estão sendo registrados 
casos de lesões em órgãos como o cora- 
ção, cérebro e o rim, além da visão e de 
vasos de membros inferiores, provocadas 
pela alteração dos niveis de pressão. "En- 
tão, temos que tratar quem tem fatores de 
risco e fazer também a prevenção. Se essa 
criança tiver uma hereditariedade de hiper- 
tensos, ela deve desenvolver a doença ao 
longo da vida. E é preciso alertar também 
as adolescentes que estão engravidando. 
É um risco se ela tiver histórico familiar de 
hipertensão", esclareceu a médica que de- 
fendeu a inclusão da aferição da pressão 
arterial nos exames admissionais dos alu- 
nos nas escolas. 

A Diretoria de Promoção de Saúde 
Cardiovascular da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia publicou uma cartilha em seu 
portal, com orientações. O cardiologista 
Carlos Alberto Machado disse que qual- 
quer pessoa pode ter acesso á cartilha ele- 
trônica, que poderá ainda ser utilizada por 
um professor como material didático em 
sala de aula. 

A cartilha esclarece que a hiperten- 
são não apresenta sintomas na maioria 
das vezes, mas quem tem tonturas, falta 
de ar, palpitações. enjoos e náuseas, dor 
de cabeça freqüente, cansaço inexplicável 
ou alterações na visão, deve procurar um 
atendimento especializado. "O tratamento 
e acompanhamento da pressão alta são 
feitos por toda a vida", lembrou o diretor. 

Para os profissionais de saúde, a SBC 
gravou uma aula para mostrar como é me- 
dida de forma correta a pressão arterial de 
uma criança. Segundo Machado, a pres- 
são arterial medida precisa ser comparada 
com uma tabela que inclui idade, estatura 
e sexo, para que o diagnóstico seja feito. 
Com a campanha, a instituição espera que 
a hipertensão na criança passe a ser iden- 
tificada e combatida precocemente. 
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Bernardo é espancado por suposto caso 

'J «ipl 

/ 

Bernardo teria sido espancado por se envolver com mulher de traficante 

De volta ao Vasco da Gama, no início 
deste ano, após atuar pelo Santos em 
2012, o meio-campista Bernardo tem 

passado por dias difíceis no Rio de Janeiro. 
Conforme divulgou o canal SporTV na noite 
desta quinta-feira (25), o atleta da equipe al- 
vinegra teria se envolvido com a mulher do 
chefe do tráfico do Complexo da Maré, Mar- 
celo Santos das Dores (Menor P), e acabou 
espancado e torturado na favela carioca no 
último domingo. A 21* Delegacia Policial, em 
Bonsucesso, está investigando o caso. 

Os rumores apontam que os problemas 
começaram quando traficantes viram o jo- 
gador e a mulher de Menor P, Dayana Ro- 
drigues, relacionando-se na favela Salsa 
e Merengue. Na seqüência, foram levados 
para uma casa na Vila do João, onde teriam 
sido torturados com choques elétricos e es- 
pancados. Dayana ainda levou sete tiros nas 
pernas antes de ser libertada e atendida no 
Hospital Santa Maria Madalena. 

Bernardo, por sua vez, foi salvo por dois 
jogadores não identificados, sendo um de um 

clube paulista e outro de uma equipe carioca. 
Criados no Complexo da Maré, na Zona Nor- 
te do Rio de Janeiro, os jogadores consegui- 
ram convencer os traficantes a preservarem 
a vida do meio-campista vascaíno. De acordo 
com o Bom Dia Brasil da Rede Globo, o joga- 
dor de clube carioca seria Wellington Silva. 

O atleta está afastado dos gramados des- 
de o último dia 13 de abril, quando sofreu le- 
são no ligamento cruzado anterior do joelho 
esquerdo durante duelo com o Quissamã, 
pelo Campeonato Carioca. Vinculado ao Vas- 
co da Gama até 2015, o meio-campista deve 
retornar aos campos em outubro deste ano. 

OUTRA VERSÃO 
Segundo o site Yahoo! Esporte Interati- 

vo, Bernardo aproveitou festa em uma boate 
na Barra da Tijuca na última terça-feira (23), 
dois dias após o suposto crime. Sem mar- 
cas de ferimentos, o atleta marcou presença 
em evento que contou com show de Naldo. 
O cantor, inclusive, nasceu no Complexo da 
Maré e já foi visto com Menor P. 

Manchester United prepara oferta de 

R$ 86,8 milhões por Lewandowski 

Em busca de reforçar o elenco comandado 
por Alex Ferguson para a próxima temporada, 
o Manchester United não deve medir esforços 
para contratar o centroavante Robert Lewan- 
dowski, do Borussia Dortmund. Conforme pu- 
blicou o jornal inglês The Sun, na edição desta 
sexta-feira (26), a agremiação britânica plane- 
ja oferecer 28 milhões de libras (aproximada- 
mente R$ 86,8 milhões) ao clube alemão para 
concretizar a negociação. 

Atentos à situação de Lewandowski, os 
dirigentes do Manchester United sabem que 
o Bayern de Munique também tem o atleta 
polonês em sua lista de possíveis reforços. A 
expectativa é de que o clube bávaro ofereça 
20 milhões de libras (R$ 62 milhões) pelo jo- 
gador. Com isto, a equipe inglesa deve reali- 
zar proposta superior ao Borussia Dortmund 
e ofertar 200 mil libras (R$ 620 mil) semanais 
como salário ao centroavante. 

Os rumores sobre o camisa 9 aumenta- 
ram depois da última quarta-feira (24), quando 
Lewandowski anotou quatro gols na goleada 
por 4 x 1 sobre o Real Madrid, no Westfalens- 
tadion, em partida válida pelas semifinais da 
Liga dos Campeões da Europa. Vinculado ao 
Borussia Dortmund até junho de 2014, o cen- 
troavante tem interesse em trocar de clube na 
próxima janela de transferências do futebol 
europeu. 

"Robert quer sair neste verão. Há uma 
oferta muito interessante, que cumpre ple- 
namente os critérios impostos pelo Borussia 
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Lewandowski comemora um de seus quatro gols contra o Real 

Dortmund e satisfaz as demandas de meu 
cliente. O clube nos garantiu que nestas con- 
dições, Lewandowski pode trocar de equipe 
ao término desta temporada", explicou o em- 
presário do jogador, Maik Barthel, em entre- 
vista ao Sport Bild. 

O atacante polonês chegou ao Borus- 
sia Dortmund em 2010, contratado por 4,8 
milhões (cerca de R$ 12,5 milhões) junto ao 
Lech Poznan. Desde então, conquistou o bi- 
campeonato alemão e uma edição da copa da 
Alemanha pelo clube aurinegro. Nesta tempo- 
rada, marcou 35 gols em 43 partidas. 

Wesley retorna à Vila pela primeira vez: 

"Não sei o que me espera" 
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Wesley enfrenta o Santos, na Vila, pela primeira vez desde seu retomo ao futebol brasileiro 

O meia Paulo Henrique Ganso foi bastante 
hostilizado e até virou alvo de moedas atiradas 
pela torcida santista na primeira vez em que foi 
à Vila Belmiro como jogador do São Paulo. Nes- 
te sábado (27), outro jogador formado pelo San- 
tos retomará ao estádio com a camisa de um 
rival: Wesley. Diante do que aconteceu com o 
ex-colega de clube, o volante do Palmeiras não 
imagina como será recebido pelos alvinegros. 

"Não fico pensando. Saí de uma forma muito 
tranqüila e fui até homenageado com uma pla- 
ca, mas não sei o que me espera. O importante 
é ter a cabeça no jogo", afirmou o atleta. 

Wesley foi negodado pelo Santos com 
o Werder Bremen em agosto de 2010, por 10 
milhões de euros (na época, cerca de R$ 22 
milhões), em valor dividido entre clube e inves- 
tidores. Na saída para o futebol alemão, o meio- 
-campista teve sua postura elogiada pelo presi- 
dente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro. O volante, 
então, ficou no clube europeu até 2012, quando 
acertou o retomo ao Brasil para defender o Pal- 

meiras. 
Já Paulo Henrique Ganso passou por atritos 

com a diretoria do Peixe antes de ser vendido 
por R$ 23,9 milhões ao São Paulo, no ano pas- 
sado. A hostilidade dos torcedores santistas ao 
atual meia do Tricolor (no clássico do dia 3 de 
fevereiro) rendeu ao Peixe a perda de um man- 
do de campo. 

Agora, Wesley não imagina como será o 
comportamento da torcida, mas sabe da recep- 
ção que terá dos jogadores do elenco do Peixe, 
pois conhece boa parte do grupo. "Até agora, 
ninguém ainda me ligou no celular", sorriu o vo- 
lante, aguardando provocações dos amigos. 

Desde que deixou o Alvinegro, Wesley não 
esteve no estádio em uma partida oficial. Até 
agora, o jogador só retomou à Vila Belmiro 
quando formou um time de amigos para dispu- 
tar um jogo beneficente contra equipe liderada 
por Neymar, no ano passado. Já neste sábado. 
Santos e Palmeiras se enfrentam no estádio pe- 
las quartas de final do Campeonato Paulista. 

Pai de Marcelo Moreno diz que 

filho quer jogar no Flamengo 

Precisando urgentemente de um atacante 
para a disputa do Campeonato Brasileiro, o 
Flamengo já começou a sua busca por boas 
opções no mercado. E um dos nomes que 
seria um dos alvos desta busca é o do ata- 
cante Marcelo Moreno, que está de saída do 
Grêmio. 

O pai e procurador do jogador, Mauro Mar- 
tins, revelou que, se depender da vontade do 
filho, o seu destino será o "Fia". "Seria uma 
boa o Marcelo Moreno ir para o Flamengo, é 
um clube gigante no mundo inteiro. Ele saindo 
do Grêmio, ele escolhe o Flamengo. Eu mes- 
mo vou pedir para ele ir, a preferência dele é 
essa", revelou. 

A vontade de Martins em ver o filho no 
"Fia" é tamanha, que ele já imagina Moreno 
com a camisa de um grande ídolo. "Não vejo 
ele usando a 10 do Zico, quero ele com a 9, 
do Doval (atacante argentino do Flamengo na 
década de 1970). Se o Marcelo fizer o mesmo 
sucesso do Doval no Flamengo, estarei muito 
feliz". 

BATE-BOLA 
Mauro Martins, pai e empresário de 

Marcelo Moreno. 
A torcida do Flamengo espera um gran- 

de atacante para o Brasileiro e seu filho se- 
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Marcelo Moreno: do Grêmio para o Flamengo? 

ria um dos preferidos. O que acha disso? 
Maravilhoso, a torcida do Flamengo é ma- 

ravilhosa. Conheço o Flamengo desde a épo- 
ca de Adílio, Andrade e Zico. É um clube que 
todo o jogador sonha em jogar, meu filho não 
é diferente. 

Essa situação com o Grêmio parece es- 
tar definida, mas e o futuro do seu filho? 

Os principais clubes do Brasil me ligaram 
e procuraram saber do Marcelo. Não só do 
Brasil, mas da Europa também. Mas acredi- 
to que ele queira continuar no Brasil. Vamos 
resolver o que temos de resolver no Grêmio. 
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