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Agência Falsa 

Uma menina de 15 anos diz ter escapado de uma falsa agência de modelos. Ingrid 
Gonçalves, que trabalha no mercado há cerca de um ano, recebeu o convite para 
participar de uma novela. Porém, antes de tudo ela precisava passar por uma 
"avaliação inicial" via web cam. Como ela se negou, o suposto agente encerrou a 
conversa. 
Moisés Karan, que trabalha como agenciador de modelos, disse que o golpe é co- 
mum. Na verdade, a intenção é usar as meninas para trabalhos de acompanhante 
e prostituição. 
— São vampiros. Eles vivem de sugar o sangue das pessoas que querem ser gran- 
des. Destroem sonhos. 
Karan fez um alerta às meninas que sonham com o mundo da moda. 
— Uma agência nunca vai anunciar pela rede social que estão selecionando mode- 
los. Pode ter certeza que é fraude. 

POPUUR 

Heteorito Fere 500 Prova de amor 

Explosões no céu da região dos 
Montes Urais, na Rússia, gera- 
das pela queda de um meteorito, 
causaram pânico e danos em 
ao menos seis cidades, segun- 
do informações divulgadas pela 
agência RT nesta sexta-feira. 
Mais de 500 pessoas, incluindo 
crianças, ficaram feridas, sendo 
ao menos três delas com gravi- 
dade. Cerca de 20 mil membros 
de equipes de resgate foram en- 
viados para a área. Testemunhas disseram que casas estremeceram, 
janelas explodiram, a energia elétrica caiu em alguns locais e celula- 
res pararam de funcionar. O objeto caiu a 80 quilômetros da cidade de 
Satki, no distrito de mesmo nome. O fenômeno atmosférico, porém, 
gerou conseqüências também registradas nos municípios de Chelya- 

' binsk, Yekaterinburg e Tyumen, entre outros. Os locais foram atingidos 
por fragmentos do meteorito, que danificaram residências, prédios e 
fábricas, além dos efeitos da corrente elétrica. Há relatos de que uma 
parte do meteorito caiu no fundo de um lago. 
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Campeão mundial de Fórmula 1, Lewis 
Hamilton mora em Mônaco e viaja o 
mundo para competir. Sua namorada, a 
cantora Nicole Scherzinger, ex-vocalista 
do Pussycat Doll e atual jurada do pro- 
grama X-Factor, tem residência em Las 
Vegas (EUA) e também gira o planeta 
para fazer shows. Conciliar um rela- 
cionamento com agendas tão cheias é 
complicado. Para resolver este proble- 
ma, o novo piloto da Mercedes encontrou uma saída. 
Hamilton costuma guiar carros a mais de 300 km/h. Porém, nem ta- 
manha velocidade é suficiente para ele cruzar oceanos para ficar com 
sua amada. Por isso, no inicio deste ano, o piloto de 28 anos comprou 
um jatinho que atinge 800 km/h para poder se deslocar com facilidade 
para encontrar Nicole. E, nesse caso, amar custa caro. A aeronave, top 
de linha, saiu por 20 milhões de euros, mais de R$ 60 milhões. Depois 
de gastar tanto dinheiro, ele ainda preferiu economizar uma graninha 
ao pedir para entregar o jato na Ilha de Man (dependência do Reino 
Unido, localizada próxima à costa oeste da Inglaterra), já que as autori- 
dades do local cobram menos impostos. 

Baú Gordo 

A revista americana "Forbes" levantou o tamanho da fortuna do empresário e apresentador Silvio Santos. 
Segundo a publicação, o valor é de R$ 4 bilhões, reunindo todas as 30 empresas que formam o grupo Silvio 
Santos, como o próprio SBT, a Liderança Capitalização e a Jequiti Cosméticos. Conhecida por listar os maio- 
res bilionários do mundo, a revista lança em março o ranking das pessoas mais ricas do mundo, que vai incluir 
Silvio Santos. Ainda segundo a "Forbes", já tem empresa querendo pagar US$ 500 milhões pelo controle da 
empresa Jequiti, de propriedade do empresário brasileiro. No início de 2011, Silvio Santos anunciou a venda 
do Banco Panamehcano, que também pertencia ao grupo. 
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JOVENS EMPRESÁRIOS DE IMPERATRIZ 
REALIZAM ENCONTRO ESTADUAL 

O Conselho de Jo- 
vens Empresários de 
Imperatriz (CONJO- 
VE) de Imperatriz vai 
realizar o Io Encontro 
Maranhense de Jo- 
vens Empresários. O 
evento será nos dias 
19 e 20 de fevereiro. 

Para abrir o Encontro, a entidade convidou o jor- 
nalista e consultor Edmilson Sanches, que fará 
palestra sobre "Passado & Presente, Potenciali- 
dades & Perspectivas de Imperatriz". 

O CONJOVE E O CONVITE 
"Sr. Edmilson Sanches: Sou Tesoureira do 
Conselho de Jovens Empresários de Imperatriz 
(CONJOVE), fazemos parte da ACII - Asso- 
ciação Comercial e Industrial de Imperatriz, já 
realizamos diversas ações, a mais conhecida 
é o Feirào do Imposto, evento nacional que 
já acontece há dois anos em nossa cidade; 
fazemos parte do Fórum Socioeconômico de 
Imperatriz; ação social na Casa de Passagem, 
dentre outras ações. Convido-lhe desde já para 
conhecer nosso Conselho e saber mais do 
nosso trabalho. 
"São membros do Conselho filhos que exercem 
função direta nas empresas de pais empresá- 
rios, jovens que possuem seu próprio negócio, 
profissional liberal, dentre outras, ou seja, jovens 
empresários preocupados em ajudar a fomen- 
tar a cultura empreendedora e social na nossa 
cidade e região." 

O CONJOVE E O CONVITE (2) 
"Venho através do CONJOVE convidar-lhe para 
abrir o evento 1o ENCONTRO MARANHENSE 
DE JOVENS EMPRESÁRIOS, [promovido pelo] 
CONJOVE eAJE (ASSOCIAÇÃO DE JOVENS 
EMPRESÁROS DO MARANHÃO), a realizar-se 
nos dias 19 e 20 de fevereiro. 
"Nós do CONJOVE pensamos que ninguém 

mais intelectual e conhecedor de nossa Cidade 
que o Ilustríssimo Edmilson Sanches saberá em 
poucas palavras apresentar nossa Cidade, sua 
população, desenvolvimento e belezas. 
"Seria de grande honra para nós tê-lo como 
nosso Anfitrião. Caso haja interesse de vossa 
parte, por favor, me envie seu contato para que 
possamos conversar melhor sobre o evento. 
Desde já agradeço sua atenção. 
VANESSA ZUCATELLI MURTA 
Tesoureira CONJOVE - Imperatriz 
CEO na Empresa ROTA Rastreamento 
Sócia-Diretora na Clinica Dentista da Familia" 

IMPERATRIZENSES LÁ FORA - HENRIQUE 
SANTOS 
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Henrique e família. 

Imperatriz tem muito de sua gente morando em 
outros municípios, estados e países. Além de in- 
formações via Internet, aqui e acolá, para alguns 
deles, envio pelos Correios material informativo 
(jornais, livros, folhetos) sobre a cidade e sua 
região. De um desses recebi, ano passado, a 
mensagem: 
"Amigo Edmilson Sanches. muito obrigado pelo 
jornal que me enviaste sobre talentos imperatri- 
zenses que moram fora. Valeu mesmo. Aprecio 
sua dedicação em estar evidenciando o que 
nossa cidade tem de melhor. Grande abraço do 
amigo Henrique." 
O Henrique que assina a nota acima é o 
Henrique dos Santos. Militou na cultura impe- 
ratrizense, como ator e membro da ASSARTI 

Edmilson Sanches 

(Associação Artística de Imperatriz). Também 
ensinou gerações como instrutor de natação 
no extinto Juçara Clube. Recentemente, esteve 
mais uma vez em Imperatriz, visitando familiares 
e amigos e matando a saudade. Ele, mulher e 
filhos moram há anos em Harpenden, Inglaterra. 
A cidade de Harpenden é conhecida por ser 
terra do famoso cineasta Stanley Kubrick, diretor 
dos filmes, por exemplo, "2001 - Uma Odisséia 
no Espaço", "Lolita", "O Iluminado", "Laranja 
Mecânica" e diversos outros. 

IMPERATRIZENSES LÁ FORA - JOSUÉ 
BEZERRA 

Josué, à esquerda, e 
seu pai, João. 
O imperatrizense 
Josué Bezerra mora 
há anos em Jerusalém 
(Israel). Estudou nas 
escolas Adventista (rua 
Amazonas) e na Amaral 
Raposo. Fez Farmácia- 
-Bioquimica na Univer- 

sidade Federal do Maranhão. Estudou no Sul do 
país Nutrição e Medicina (até o 3o ano). Foi para 
o exterior, onde estudou em Portugal, Espanha, 
Inglaterra e Estados Unidos. Fez mestrado e 
doutorado em Química Médica, Foi convidado a 
fazer o pós-doutorado na universidade de Har- 
vard, nos Estados Unidos. É destaque no mundo 
internacional das Ciências por seus estudos e 
descobertas. Dá palestras pelo mundo (Bél- 
gica, Além do Brasil, é cidadão de Israel e da 
França. Tem fluência em seis idiomas, inclusive 
o aramaico (a língua de Cristo) e o hebraico, 
com o qual passou a se assinar Yehoshua Maor. 
Casado com a francesa Mazal Sabine Korchia, 
mestra em Administração, com quem tem quatro 
filhos. É coordenador do curso de Medicina na 
Universidade Hebraica, em Jerusalém. 

DÁ PARA DIZER O MESMO DE IMPERATRIZ? 
"Blumenau é uma cidade onde os caras limpam 
os pés antes de sair de casa". (Peggy Silveira) 

O 
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- QUE É ISSO VEREADOR? 
Um dos novos vereadores de Impe- 
ratriz cometeu uma gafe ao ser en- 
trevistado pela redação do Correio 
Popular. Ao ser interrogado por um 
de nossos repórteres sobre sua fun- 
ção dentro de uma das comissões 
da Câmara, o vereador ficou na dú- 
vida e não soube responder qual sua 
função. A fim de deixar sua matéria 
completa e dar mais informação ao 
leitor, o repórter tentou saber o nome 
completo da tal comissão da qual o 
vereador fazia parte. E quem disse 
que ele soube responder? Vergonha! 

- FRAUDE 
O MPMA propôs uma Ação Penal, 
no dia 8 de fevereiro, contra Fran- 
cisco de Assis Silva Andrade, Fran- 
cisco das Chagas Cruz Rego e Sa- 
mira Valéria Davi da Costa. Eles são 
acusados de fraude para obtenção 
do seguro DPVAT (Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores 
de Via Terrestre), na cidade de Im- 
peratriz. 

- O MOTIVO 
Segundo denúncia, Francisco de 
Assis e Francisco das Chagas fa- 
ziam contato com as vítimas nos 
hospitais e ofereciam seus serviços. 
Cobravam, em média, 20% para 
honorários, valor que era dividido 
com a advogada Samira Valéria. Os 
aliciadores colhiam das vítimas os 
documentos necessários para dar 
entrada no seguro e alguns exames 
médicos que comprovassem a lesão. 
De acordo com a promotora titular 
da 3a Promotoria de Justiça Crimi- 
nal de Imperatriz, Raquel Chaves, o 
que atraía as vítimas era a promes- 
sa de agilidade no processo. "Após 
obterem os documentos iniciais das 
vítimas de acidente, sabedores da 
demora em conseguir o laudo oficial, 
buscavam falsificar, e até mesmo 
adquirir de algum falsificador, cópia 
fraudulenta de laudo do Instituto Mé- 
dico Legal (IML) e repassá-lo para os 
escritórios de advocacia ajuizarem 
as ações competentes". 

. CONHECIMENTO 
O caso veio à tona quando foi cons- 
tatado que em várias ações indeni- 
zatórias os laudos foram falsificados. 
Além do número de registros per- 
tencerem a outras pessoas, a lin- 
guagem médica era imprópria, tinha 
erros grosseiros e o timbre utilizado 
era, em alguns casos, do Instituto de 
Criminalística (Icrim) e não do IML. 
Os juizes que atuam junto ao 1o e 2o 

Juizado Especial Cível de Imperatriz, 
Marco Antônio Oliveira e Ana Paula 
Silva Araújo, constataram irregulari- 
dades. Eles negaram os pedidos de 
indenização ao comprovarem que os 
laudos eram falsos. Isso evitou al- 
guns recebimentos de vantagem in- 
devida - sempre no valor de R$ 13,5 
mil. O réu Francisco de Assis afirmou, 
ao ser interrogado, que trabalhava 
no escritório de Samira, mas negou 
qualquer participação em fraudes. 
Um dos indícios de envolvimento da 
advogada no esquema criminoso é 
o fato de que, em todos os casos, 
mesmo sabendo da fraude, deixou 
seus clientes sem nenhum conheci- 
mento do que estava acontecendo 

- ALERTA 
A promotora Raquel Chaves desta- 
ca que as quadrilhas têm atuado em 
outras cidades, onde têm encontra- 
do maior vulnerabilidade, como João 
Lisboa e Amarante, por exemplo. "É 
importante os juizes terem cautela 
para verificar a autenticidade desses 
laudos junto ao IML, assim como foi 
feito pelos juizes de Imperatriz", ob- 
serva. 
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►TRÊS ASSALTOS 

Irmãos são autuados em flagrante 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar foi informada próximo 
das 7:00 horas desta sexta-feira (15) 
de dois assaltos. De imediato várias 

viaturas fecharam o cerco na captura dos 
assaltantes, o primeiro assalto aconteceu 
na Rua Gonçalves Dias, próximo ao Templo 
Central, as vítimas tinham sido mãe e filha, 
sendo que das mesmas foram levados uma 
bolsa e dois celulares, minutos depois uma 
criança também foi assaltada quando estava 
indo à padaria comprar pão. Dela foi levado 
R$ 5,00 em moedas. 

Nos dois assaltos foi usado uma arma 
branca, a dupla de assaltantes estava em 
uma moto Honda Led de cor preta. Uma tes- 
temunha que presenciou o assalto à criança 
seguiu os assaltantes ate uma residência na 
Rua Pernambuco 452 Bairro Nova Imperatriz 
onde os mesmo deixaram a moto estaciona- 

da em frente à residência. A polícia após ser 
informada foi até o local e fez a prisão dos 
irmãos Luiz de Alencar Costa e Ozonias de 
Alencar Costa. 

Na residência os policiais encontraram 
um facão, três celulares, documentos pesso- 
ais das vítimas e cartões de créditos de vá- 
rias pessoas além da quantia de R$ 55, 65 
em dinheiro. Os dois acusados foram levados 
para Delegacia Regional onde as vitimas já 
o aguardavam para fazer o reconhecimento. 

Mãe e filha fizeram o reconhecimento 
dos assaltantes, e uma mulher que veio re- 
gistrar ocorrência de um assalto acontecido 
as 18:00 horas de quinta, também reconhe- 
ceu os dois irmãos como sendo autores do 
assalto, dela foi levado uma bolsa com dois 
celulares. O roubo teria acontecido na Rua 
Alagoas próximo a Escola Castelo Branco, 
Bairro Juçara. Os dois foram autuados em 
flagrante por assalto pelo Delegado Andrade. 

Três pessoas são presas acusadas 

de tráfico de drogas 
(Foto: asmoimp) 

Uma das acusadas não se incomodou com a presença da 

Antônio Pinheiro 

Na madrugada dessa sexta feira (15) , 
policiais militares fizeram uma grande apre- 
ensão de drogas na Rua H, Bairro Novo Hori- 
zonte. Na residência foram presos um homem 
e duas mulheres. Ao verem a chegada da po- 
licial os suspeitos teriam jogado uma sacola 
em cima da residência, o Sargento Cobra que 
comandava a guarnição juntamente com ou- 
tros policias pegaram a sacola onde foi en- 
contrada uma grande quantidade de drogas. 

Três pessoas foram apresentadas no 
Plantão Central da Delegacia Regional por 
volta das 01 hora da madrugada de sexta fei- 

imprensa e fez pose pra foto 

ra, os conduzidos foram Aldilene da Silva, mo- 
radora da Rua Bom Jardim, Bairro Santa Rita, 
Deyse Madalena Leite dos Santos, moradora 
da Rua Rio Grande do Norte, Bairro Novo Ho- 
rizonte e Jeová Jose dos Santos, morador da 
Rua Paraíba, Bairro Nova Imperatriz. 

Foram encontradas na residência 750 
gramas de maconha prensada, 14 flaconetes 
de Cocaína, várias pedras de Crack, juntos a 
uma balança de precisão, dois celulares, um 
note book e uma moto Honda vermelha de 
placa NHL-1390. Segundo o Sargento Cobra, 
na residência funcionava uma boca de fumo, 
as três pessoas foram autuadas em flagrante 
por trafico de drogas. 

Comissão de Obras da Câmara de 

Vereadores visita a Estrada do Arroz 

Hemerson Pinto 

Os vereadores que compõem a Comis- 
são de Obras da Câmara de Imperatriz fo- 
ram verificar de perto a realidade da Estrada 
do Arroz. A visita aconteceu na manhã de 
ontem, onde sete legisladores percorreram 
os cerca de 50 km que separam a sede do 
Município e o Riacho Bom Jesus, limite com 
o Município de Cidelândia-MA. O objetivo 
era conversar de perto com moradores dos 
povoados cortados pela estrada e atestar a 
qualidade dos serviços paliativos de infra- 
estrutura que estão sendo realizados pela 
Prefeitura. 

"Vamos acompanhar se o serviço que 
está sendo feito é o serviço que o povo 
merece. Como presidente da comissão, fui 
cutucado pelos colegas vereadores a acom- 
panhar de perto aquela estrada. Vamos ver, 
por exemplo, se a ponte que está sendo er- 
guida sobre o Riacho Angical é com material 
de qualidade", afirmava o vereador Antônio 
José, minutos antes da partida para a Estra- 
da do Arroz. 

Na volta, o vereador Richard afirmou que 
no caminho os vereadores encontraram uma 
máquina e operários da Secretaria de Infra- 
estrutura trabalhando no sentido da passa- 
gem de veículos nos pontos mais castigados 
pelas chuvas. "Já fomos informados pelo 

prefeito que a Sinfra realiza por enquanto 
apenas serviços paliativos, e que já foi rea- 
lizado o processo licitatório para a empresa 
que deverá cuidar do asfaltamento, que deve 
acontecer no verão", diz o vereador. 
' Richard adiantou que, segundo um enge- 
nheiro da Sinfra, que acompanhou a comis- 
são, o asfalto colocado pela empresa que se 
instala próximo ao povoado Bacaba, não foi 
compactado devidamente, e que precisa ser 
recuperado. Em relação à ponte sobre o Ria- 
cho Angical, quebrada desde dezembro do 
ano passado, o vereador afirmou que o ma- 
terial utilizado para a construção "é madeira 
forte e de qualidade". 

O vereador Antônio José informou que 
visitas da Comissão de Obras da Câmara, 
também deverão acontecer na estrada que 
leva ao bairro Bom Jesus, no acesso à lo- 
calidade 'Bago Mole" e à estrada que liga a 
BR-010 ao povoado Jibóia. As datas para as 
visitas ainda não foram definidas. "Vamos 
detectar o que está acontecendo e a partir 
dai entrar com pedidos a quem for de com- 
petência, seja a Prefeitura ou ao Governo do 
Estado", complementa Antônio José. 

Além do presidente da Comissão de 
Obra e do vereador Richard, os vereadores 
Carlos Hermes, Eudes, Enoc Serafim, Marco 
Aurélio e Zé da Farmácia, participaram da vi- 
sita à Estrada do Arroz. 
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De uma das vítimas foi levado 5,00 reais em moedas 

Polícias Civil e Militar prendem dois 

homens com mandado de prisão 

Os dois encontram-se detidos na Delegacia Regional 
Antônio Pinheiro 

As Polícias Civil e Militar fizeram a prisão 
de dois homens na tarde de ontem, contra os 
mesmo havia dois mandados de prisão em 
aberto. A primeira prisão aconteceu na Nova 
Imperatriz, Clovis Pereira dos Santos foi pre- 
so pelos policias civis Wallace, Deuzimar e 
Jocimar. O mandado contra Clovis é da 1a 

Vara de Execuções Penais de São Luis, ex- 
pedido pelo Juiz Jamil Aguiar da Silva. 

Clovis tinha sido condenado á 23 anos 
de prisão em regime fechado, depois teve 
regressão da pena para regime semiaberto. 
Por deixar de comparecer no albergue em 
17 de Maio de 2011 teve Regressão Cautelar 
do Regime semiaberto para Regime Fecha- 
do. O mandado de prisão foi expedido em 14 
de Junho de 2012 com validade ate o ano de 
2032. Clovis encontra-se preso na Delegacia 

Regional. 
A segunda prisão foi de Wesley Santos 

Vieira, 33 anos, o mesmo foi preso por poli- 
cias do GOE na Rua Rio Grande do Norte, 
setor Mercadinho, Wesley tinha sido preso na 
semana passada pela Policia "da Patrulha Ru- 
ral no município de Buritirana, no momento da 
prisão ele estava com um caminhão guincho 
que tinha sido tomado de assalto na cidade 
de Buriticupú. Clovis ficou preso dois dias em 
Imperatriz e depois foi transferido para Ama- 
rante onde foi liberado. 

Os policiais ao verem ele em Imperatriz fi- 
zeram a abordagem e numa pesquisa desco- 
briram que contra o mesmo tinha um manda- 
do de Prisão do Estado da Paraíba, ele falou 
que esteve preso uma vez na cidade de Pal- 
meiras por roubo, mas cumpriu a pena. Wes- 
ley foi apresentado novamente da Delegacia 
Regional de Segurança. 

Acidente grave entre duas carretas e uma 

caminhonete na BR 010 

Antônio Pinheiro 

Um acidente grave entre uma caminhone- 
te e duas carretas aconteceu por volta das 
9:00 horas desta sexta-feira (15), próximo ao 
Posto Fiscal do Conjunto Vitória. Os três ve- 
ículos seguiam no mesmo sentido, uma car- 
reta teria batido na caminhonete deixando a 
mesma parada no meio da pista, outra carre- 
ta que vinha atrás não teve como desviar e 
bateu na lateral da caminhonete, destruindo 
toda a parte lateral do veículo. 

Felizmente ninguém saiu ferido causando 
danos matérias nos três veículos. O aciden- 
te deixou parte da carga que estava sendo 
transportada pela caminhonete espalhada 
pelo asfalto. O suplemento mineral seria levado para uma fazenda 
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►GREVE DOS VIGILANTES 

immim 

Banco do Brasil paralisa atendimento 

:v. 

Hyana Reis 

Pela segunda vez no mês, o Sindicato 
dos Vigilantes promoveu uma paralisa- 
ção devido a pagamentos atrasados, 

desta vez a causa é dos trabalhadores da 
empresa de segurança Congel, que presta 
serviços ao Banco do Brasil. Eles se reuniram 
em frente a agência central na manhã desta 
sexta (15), em protesto. 

Cerca de 70 vigilantes da empresa aderi- 
ram ao movimento, que reivindicam mais de 2 
mese.s de salários atrasados, além de outras 
bonificações. "Buscamos os salários atrasa- 
dos, o 13° não foi pago e nem o ticket alimen- 
tação, além disso, tem alguns trabalhadores 
que estão sem receber as férias, estamos 
aqui para garantir que isso vai acontecer", 
afirma Jonas Ribeiro, secretário do sindicato. 

Vigilante da empresa Congel há mais de 
um ano, Romário dos Santos diz que cruzará 
os braços e não trabalhará até a situação ser 
resolvida. "Estou com dois meses de salários 
atrasados, férias, ticket alimentação, 13°. Es- 
tamos em condição de ter que nos privar de 
algumas coisas por falta do pagamento. É um 
absurdo virmos trabalhar todos os dias sem 
a perspectiva de receber o salário", reclama. 

A greve teve inicio na manhã desta sexta 
e continuará por tempo indeterminado. A pri- 

Mais ^80 geladeiras novinhas serão 

trocadas no interior do Estado 

As cidades de Chapadinha e Bom Jesus 
das Selvas receberão o Projeto Caravana da 
Economia, realizado pela CEMAR, que promo- 
ve a troca gratuita de geladeiras velhas (que 
gastam muita,energia) por geladeiras novas 
e mais econômicas (com selo PROCEL - Ca- 
tegoria A). Serão 240 geladeiras trocadas em 
cada município, totalizando 480 famílias bene- 
ficiadas. 

Os clientes deverão ficar atentos para o dia 
do cadastro, que será na próxima terça-feira, 
19 de fevereiro, em Chapadinha, na Praça 
do Povo - Avenida Presidente Vargas, Centro 
da Cidade. Já em Bom Jesus das Selvas, o 
cadastro acontecerá no mesmo dia, 19 de fe- 
vereiro, na Praça João da Silva Fabricante - 
Avenida JK, Centro, próximo à Escola Ferreira 
Gullar. 

O projeto beneficiará todas as comunida- 
des adjacentes também. Na última semana a 
Caravana da Economia esteve presente em 
dois bairros de São Luís beneficiando outras 
480 famílias. 

Para participar do projeto basta o cliente 
atender aos pré-requisitos e fazer o cadastro 
nos locais e datas divulgados nos veículos de 
comunicação. Depois, agentes da CEMÂR re- 
alizam visitas técnicas para avaliar as geladei- 
ras de cada inscrito. Todos os clientes cadas- 
trados receberão a visita técnica das equipes 
da Caravana da Economia, que realizará a 
análise de cada caso. As geladeiras em pior 
estado serão trocadas por geladeiras novas, 
gratuitamente, com selo A do PROCEL. 

Para serem selecionados, os clientes de- 
vem obedecer aos seguintes critérios: 

•Estar classificado na Tarifa Social de 
Energia Baixa Renda 

•Possuir uma geladeira velha em funciona- 
mento 

•Ser o titular da conta de energia 
•Estar em dia com o pagamento da conta 

de energia 
•É necessário morar no município onde for 

feito o cadastro 

Projetos como a Caravana da Economia 
fazem parte do compromisso de todas as con- 
cessionárias de energia elétrica do Pais que, 
desde 2000, atendem à Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL, que determina 
que as concessionárias devem investir 1% de 
sua receita operacional liquida em Programas 
de Eficiência Energética (PEE) e em Progra- 
mas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 
No caso da CEMAR, o Projeto Caravana da 
Economia faz parte do Programa de Eficiência 
Energética, que desenvolve também outras 
ações e promove o uso racional da energia. 
O objetivo principal é evitar o desperdício de 
energia elétrica e diminuir impactos ambien- 
tais. Desde o início do Programa, em 2007, já 
foram trocadas mais de 30 mil geladeiras em 
41 municípios maranhenses! 

ALERTA! 
Após denuncias que pessoas estariam 

aplicando golpes, cobrando pelo cadastro na 
Caravana da Economia, a CEMAR ressalta 
que o cliente não deve efetuar nenhum tipo 
de pagamento a quem se apresentar como 
colaborador CEMAR. Nenhum colaborador 
está autorizado a receber pagamentos. Não 
forneça dados como cartões de benefício 
ou senhas. A Companhia orienta ainda, para 
aqueles que forem abordados por pessoas 
cobrando pelo cadastro das geladeiras, que 
esta ação é criminosa e deve ser levada ao 
conhecimento das autoridades policiais da sua 
cidade. 

Inadimplência abre o ano com alta de 

11,8%, segundo dados do SPC Brasil 

Os manifestantes se reuniram em frente a agencia central do Banco do Brasil em protesto, na manhã desta sexta (15) 

meira ação do movimento foi um protesto em 
frente a agencia central do Banco do Brasil, 
na Avenida Getúlio Vargas. Os trabalhadores 
ficaram em frente ao banco segurando carta- 
zes e faixas que anunciavam a paralisação. 

Por causa disso, as agencias do Ban- 
co do Brasil não puderam abrir a sessão de 
atendimento, somente o caixa eletrônico está 
funcionando. "Por força da lei, determina-se 
que o banco não pode abrir as portas sem 
a presença dos profissionais de segurança", 
explica o secretário. Ele garante também que 
durante a paralisação, o sindicato fará fisca- 
lização para garantir o fechamento. "Denun- 
ciaremos para a polícia federal as agências 
que estiverem funcionando, para que sejam 
notificadas". 

Os grevistas esperam um acordo entre o 
Banco do Brasil, a Congel e os trabalhado- 
res, mas até agora nenhuma das empresas 
se manifestou. "A empresa Congel diz que o 
banco está com duas faturas atrasadas e não 
passa para eles o valor da prestação de ser- 
viço, e por causa disso, eles também atrasa- 
ram nossos salários. O banco nos orientou a 
procurar a justiça, e fica neste impasse sendo 
que quem sofre é o trabalhador", afirma Jo- 
nas. Ele também garante que enquanto não 
houver acordo, os trabalhadores ficarão de 
braços cruzados. 

A inadimplência do consumidor brasileiro 
no comércio apresentou crescimento de 11,8% 
no primeiro mês de 2013, na base de compa- 
ração com janeiro do ano passado. Os dados 
foram divulgados na última quinta-feira (14) e 
são do indicador mensal do SPC Brasil (Servi- 
ço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confe- 
deração Nacional de Dirigentes Lojistas). 

O resultado ainda é conseqüência do ce- 
nário macroeconômico de 2012, mais favorá- 
vel ao consumo, combinado com política fiscal 
expansionista, afrouxamento monetário e falta 
de planejamento do consumidor, avalia a eco- 
nomista do SPC Brasil, Ana Paula Bastos. 

Os números divulgados pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Imperatriz revelam que 
a inadimplência na região também segue a 
estatística nacional do SPC Brasil, e alcan- 
çou um crescimento em janeiro de +21,42% 
se comparado com o mesmo período do ano 
passado. 

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO - O núme- 
ro de cancelamentos de inclusões de CPFs no 

cadastro de devedores do SPC Brasil na cida- 
de— que reflete a recuperação de crédito no 
varejo e a quitação de dividas — apresentou 
sinais positivos em janeiro de 2013 e encerrou 
o mês com variação de +19,06% sobre o mes- 
mo mês de 2012. 

Já o número de consultas realizadas no 
banco de dados do SPC Brasil de Imperatriz, 
que dá medida ao volume de compras a-prazo 
no varejo, apresentou uma queda de -7,58% 
na base comparativa de janeiro de 2013 com 
igual mês do ano passado. 

Expectativas de crescimento em 2013 - De 
acordo com o presidente da CNDL, Pellizzaro 
Júnior, em 2013, o segmento varejista deve 
apresentar um crescimento satisfatório, repe- 
tindo o desempenho do ano passado, em que 
houve certo descolamento do setor frente ao 
tímido resultado do PIB nacional. 

Apesar do otimismo, ele faz uma adver- 
tência; "A expectativa é de uma retomada de- 
clinante da inflação no decorrer dos próximos 
meses, pois do contrário, o poder de compra 
dos consumidores poderá ser comprometido". 

Concurso Cultural 'Moto no Parque' premia 

ganhador com uma Yamaha Factor 125cc 

O premiado é morador da Vila Lobão 

Em clima de festa e alegria na última quin- 
ta-feira (08) deste mês o concurso 'moto no 
Parque' entregou uma moto Yamaha Factor 
125cc ao ganhador da promoção. A promoção 
foi realizada pelo ioteamento Parque das Flo- 
res, junto à empresa Água Santa Construtora. 

O premiado foi Alessandro Nascimento 
Lima, residente da Rua Antonio de Miranda 
673 Vila Lobão, Imperatriz, MA. 

A frase sorteada que respondeu a pergun- 
ta: "Porque eu mereço ganhar uma moto O 
Km do parque das flores?" foi a de Alessandro, 

que respondeu: "porque o Parque das Flores 
já me ajudou a realizar uma grande conquista 
que era possuir um lote e para completar só 
falta minha moto zero km", escreveu. 

Alessandro conta que nunca havia ganha- 
do nada em sorteio e que colocou 10 cupons 
com frases diferentes na urna da promoção. O 
interessante é que o ganhador revelou que a 
frase vencedora não era de sua autoria mais 
sim de sua esposa. Comp diz o ditado popu- 
lar; "por trás de um grande homem existe uma 
grande mulher". 

Maranhão apresenta crescimento de 

receita em 7,5% acima da inflação 

No ano passado, o Maranhão obteve re- 
ceita tributária de R$ 4,2 bilhões, segundo 
informações da Secretaria de Estado da Fa- 
zenda (Sefaz). O valor superou a meta previs- 
ta no orçamento estadual, atingindo 108,6% 
do valor previsto para 2012 (R$ 3,8 milhões). 
Em comparação com o ano anterior, a receita 
representa um crescimento real de 7,5%, já 
descontada a inflação medida pelo índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

De acordo com Cláudio Trinchão, secre- 
tário de Estado da Fazenda, o desempenho 
eficaz da máquina fiscal foi fundamental para 
esse aumento na arrecadação. O cenário 
econômico nacional não favoreceu o cres- 
cimento, já que houve redução do consumo 
por causa das restrições de crédito e o alto 
índice de endividamento das famílias e em- 
presas. 

Devido a isso, foi necessário intensificar 
a malha fiscal, aumentando a "fiscalização 
eletrônica e instituindo anistia de multas e 
juros: "Todas essas medidas foram tomadas 
sem que fosse necessário elevar a carga tri- 

butária para empresas, apenas reduzindo os 
índices de evasão", destacou o secretário. 

Janeiro - No primeiro mês de 2013, o valor 
da arrecadação estadual alcançou R$ 410,2 
milhões, superando em 15,9% a receita tri- 
butária realizada no mesmo período do ano 
passado e estabelecendo um novo recorde 
nas receitas do Estado. O ICMS, imposto 
com maior participação na arrecadação, al- 
cançou o valor de R$ 381,7 milhões, com um 
incremento nominal de 15,8% em relação ao 
ano passado. 

Para Trinchão, o incremento comprova 
uma tendência de crescimento real da re- 
ceita própria, em percentual bem acima da 
inflação prevista para 2013. "A expectativa é 
manter o equilíbrio orçamentário do Estado, 
reduzir os dispêndios com a dívida pública, 
para assegurar um expressivo acréscimo dos 
investimentos públicos estaduais nas áreas 
de saneamento, portos, estradas, energia e 
da oferta de políticas públicas de redução da 
pobreza e elevação dos índices de desenvol- 
vimento de renda, saúde e educação". 
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►DENGUE EM IMPERATRIZ 

Poder Público intensifica ações de combate 

Welbert Queiroz 

As freqüentes chuvas que vem atingindo 
Imperatriz propiciam um ambiente perfeito 
para a proliferação do mosquito da Dengue 
(Aedes Aegypti), a população deve ficar em 
alerta para não deixar água acumulada em 
vasos, pneus, reservatórios, garrafas, latas 
ou qualquer recipiente que possa favorecer o 
mosquito transmissor da doença. Fiscalização 
e colaboração da comunidade diminuíram no 
ano de 2012 em 65% o número de casos de 
Dengue em Imperatriz. 

Para este ano a secretária de Saúde, 
Conceição Madeira, determinou que todas as 
ações fossem intensificadas para evitar uma 
epidemia do mosquito. Um dos principais tra- 
balhos a serem desenvolvidos para contê-la é 
a orientação e conscientização da comunida- 
de por meio dos agentes de endemias, além 

de palestras em escolas e empresas. 
O coordenador de endemias, José Riba- 

mar Silva Costa, informa que o número da pro- 
gramação de visitas em 2013 aumentou para 
111.465 imóveis, visto que houve um cresci- 
mento imobiliário em Imperatriz e salienta 
ainda que é de suma importância ficar atento, 
principalmente em épocas de chuvas, visto 
que é nesse período que o índice de infesta- 
ção aumenta. "É importante e necessário que 
a população colabore, a visita é feita periodi- 
camente a cada dois meses e a reprodução do 
mosquito acontece aproximadamente a cada 
10 dias, então se o morador da casa não esti- 
ver atento, de nada vai adiantar o serviço dos 
nossos agentes", afirma. 

Para a coordenadora da vigilância em saú- 
de, Wilderlânnia Aguiar, as ações foram plau- 
síveis, mas para que os resultados avancem 
é imprescindível o apoio da comunidade no 

que diz respeito ao armazenamento correto de 
água nas residências, assim como o descarte 
de lixo e acúmulo de água limpa e parada. "É 
necessário que a população reforce as medi- 
das diárias de prevenção à Dengue, monito- 
rando principalmente o ambiente doméstico, 
todas aquelas situações que possam contri- 
buir para a proliferação do mosquito causador 
da doença, sobretudo o acúmulo de lixo e de 
água parada", recomenda. 

COMPARATIVO E COMBATE 

Em 2012, foram feitas visitas a 125.022 
imóveis, sendo que o trabalho de combate dei- 
xou de ser feito em cerca de 10% destes imó- 
veis porque se encontravam fechados. Já em 
2011, foram 793 casos notificados e um óbito, 
em 2012 esse número caiu para 277, sem re- 
gistro de óbito. 

De acordo com José Ribamar, o município 
tem hoje cerca de 120 agentes de endemias 
trabalhando diretamente no combate à den- 
gue, e cada um deles faz cerca de 800 mil vi- 
sitas por ciclo. Com as contratações que serão 
feitas a partir da convocação do concurso de 
2012, haverá um aumento no efetivo e os tra- 
balhos serão intensificados. 

Durante todo o ano passado, foram de- 
senvolvidas diversas atividades, como por 
exemplo, a nebulização espacial (fumacê) 
destinada a combater o mosquito da dengue. 
Foram realizados fumacês diários no centro 
comercial de Imperatriz e nos bairros (em tre- 
chos previamente identificados pela Vigilância 
Epidemiológica como de maior incidência da 
doença), além do trabalho feito diariamente 
pelos agentes de endemias. descobrindo fo- 
cos e eliminando-os, o que foi fundamental 
para o resultado obtido. 

Jovens empresários de Imperatriz 

promovem I Encontro Maranhense 

Inaugurada primeira sala 

3D de Imperatriz 

■V, 

A sala 3D possui capacidade para 165 lugares 

Hyana Reis 

Os amantes do cinema de Imperatriz já 
podem assistir grandes lançamentos da indús- 
tria cinematográfica sob a ótica de uma nova 
tecnologia, pois foi inaugurada nesta sexta 
feira (15) a primeira sala 3D de Imperatriz, no 
shopping Tocantins, após quase dois anos de 
espera. Um investimento de quase R$ 400 mil, 
segundo os proprietários. 

Com capacidade para 165 lugares, a pri- 
meira exibição em 3D de Imperatriz lotou a 
sala de cinema. O filme escolhido para estreia 
foi "João e Maria, Caçadores de Bruxas". O 
grupo Imperacine anunciou em sua página 
que o investimento equiparou a cidade a gran- 
des centros. "Imperatriz está crescendo cada 
vez mais, e nós não poderíamos ficar de fora. 
Afinal a região tocantina merece ter salas de 
cinema de primeiro mundo". 

Luana Figueiredo confessa que chegou 
cedo para garantir o seu ingresso e participar 
deste momento histórico. "Sou apaixonada por 
cinema e não podia deixar de estar na primei- 
ra exibição em 3D de Imperatriz". Mas apesar 
da boa experiência, ela reclama do atraso da 

inauguração. "Desde que inaugurou o shop- 
ping, é prometido essa sala 3D, nós espera- 
mos e nos decepcionamos, achei um desres- 
peito com a população de Imperatriz". 

Apesar da demora, os proprietários ga- 
rantem que com a nova tecnologia, o cine- 
ma ganhará mais qualidade. "A qualidade da 
exibição irá surpreender a todos, as imagens 
ganham mais brilho que as de projetores tra- 
dicionais. O efeito de profundidade também é 
superior à Sala 3 do ImperaCine, que também 
contará com o mais novo processador de áu- 
dio Dolby 12.1, que garante um som limpo, de 
alta qualidade. E para completar a experiência 
3D, os óculos são confortáveis". 

PREÇOS - Por ser uma sala 3D, o valor 
de entrada custa mais. O Imperacine anun- 
ciou que as segundas e quartas a inteira custa 
R$18 e a meia R$9 durante a manhã, à noite 
esse preço sobe para R$20 e R$10, respecti- 
vamente. Sexta, domingo e feriados este pre- 
ço aumenta ainda mais: pela manhã o valor é 
de R$20 a inteira e R$10 a meia, enquanto à 
noite a inteira custa R$24 e a meia, R$ 12. Nas 
terças e quintas todos pagam meia, no valor 
de R$9 a matinê e R$10 à noite. 

Carla Dutra 

Com o objetivo de aproximar os jovens em- 
presários de São Luis, Imperatriz e Açailândia, 
o Conselho de Jovens Empresários (Conjove) 
em parceria com a Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz (ACII) realiza entre os 
dias 19 e 20, o I Encontro Maranhense de Jo- 
vens Empresários. Para esse evento, a orga- 
nização espera receber cerca de 50 pessoas 
das cidades de Imperatriz, São Luís e Açailân- 
dia. 

"Com este encontro, vamos criar novos 
vínculos, e quem sabe no futuro criar novas 
ações alinhadas de São Luis com Imperatriz, 
e conseguir fazer um movimento mais forte 
no estado", espera Filipe Augusto Murta, pre- 
sidente do Conjove de Imperatriz. Também 
participaram do encontro os diretores da Asso- 
ciação dos Jovens Empresários do Maranhão 
(AJE/MA). 

Além da intenção de criar a Federação Ma- 
ranhense dos Jovens Empresários, durante os 
dois dias de encontro, também serão realiza- 
das visitas a Prefeitura, a Câmara de Vereado- 
res, a Associação Comercial de Açailândia, e a 
uma indústria da cidade. Além disso, o evento 
promoverá palestras, mesas redondas e pai- 
nel de negócios. 

Conjove - Implantado em 2010, o grupo 
realiza ações como Feirão do Imposto, no qual 
promove vendas de produtos com preço de 
fabrica e o Fórum Socioeconômico de Impe- 
ratriz, que promove qualificação e treinamento 
para jovens. O I Encontro Maranhense de Jo- 
vens Empresários é o primeiro evento em que 
a equipe busca apoio de fora de Imperatriz. 

De acordo com Filipe Augusto Murta, os 
Conjovens do Brasil trabalham com o tripré: 

capacitação, formação e social." E o Conjove 
de Imperatriz surgiu para tentar suprir essas 
necessidades e preencher algumas lacunas 
deixadas pela Associação Comercial e Indus- 
trial de Imperatriz (ACII). "Nós trabalhamos 
juntos com a ACII, a fim de promover qualifica- 
ção e formação para os jovens", explica Filipe, 
que ainda acrescenta que neste ano vai ter ini- 
cio o Projeto Sementinha. 

O pontapé inicial do Projeto Sementinha é 
exatamente este, o l Encontro Maranhense de 
Jovens Empresários, no qual o foco serão as 
universidades: Unidade de Ensino Superior do 
Sul do Maranhão (UNISULMA) e Faculdade 
de Imperatriz (FACIMP), onde serão promovi- 
dos treinamentos com os estudantes. Durante 
os dois dias irão palestrantes e empresários 
visitarão essas instituição. "Vamos fazer den- 
tro da universidade treinamento, dando ainda 
exemplos de empresário de sucesso", diz Fili- 
pe, que ainda acrescenta que os empresários 
escolhidos vão falar um pouco da sua trajetó- 
ria, histórias que podem inspirar novos lideres. 

PROGRAMAÇÃO 
19/02/2013 
lOh - Criação do Novo Conselho de Jovens 
em Açailândia. 
15h - Visita à Câmara dos Vereadores e Pre- 
feitura. 
19h - Palestra Matheus Foureaux (Unisulma); 

20/02/2013 
9h - Visita Técnica (Indústria Topázio). 
14h - Painel de Negócios (Centro de Conven- 
ções). 
19h - Mesa Redonda com o tema "Como esti- 
mular o empreendedorismo nos jovens mara- 
nhenses?" (Facimp). 

0 Grande Pastor da Igreja Católica: 0 Bispo Dom Gilberto Pastana 

"A vida da gente é assim, não é nossa, pertencemos à missão, ao chamado de Deus. E onde Deus chama, temos que 
estar preparados", revela Dom Gilberto Pastana. 

Carla Dutra 

Filho de Geraldo Bragada de Oliveira, e nascido no dia 29 
de julho de 1956 na Vila de Buim, município de Santarém, no 
estado do Pará, Gilberto Pastana Oliveira, é Bispo da Diocese 
de Imperatriz, conhecido como Dom Gilberto Pastana, o pas- 
tor maior de Imperatriz. 

Ainda criança, com seus 8 anos de idade, Gilberto Pastana 
já carregava em seu coração a vocação para a vida religiosa. 
No inicio, ele servia a Deus por meio da igreja como coroinha. 
"A minha vocação é desde pequeno", revela. Ele acrescen- 
ta que ir para a igreja ainda pequeno, o ajudou a alimentar o 
chamado de Deus. "A vocação vem de berço, a gente só 
faz desenvolver aquilo que a gente traz na nossa cons- 
tituição e no nosso ser", admite o Bispo. Para comprovar 
isso, ele cita uma passagem bíblica: Não é à toa que o profe- 
ta Jeremias Já diz, "Antes que tu te formasses no seio da 
sua mãe, eu já havia te escolhido", cita. 

Após isso só foi fortalecendo a vocação para o celiba- 
to. Ele passou um tempo no Seminário se preparando para o 

caminho, e nesse tempo formou-se em Filosofia e Teologia. 
Em 27 de dezembro de 1983 foi ordenado como Diácono e 
ordenou-se presbítero em 27 de julho 1985. 

"Desde então, minha função foi sempre trabalhar como 
pároco nas paróquias", conta o Bispo. Ele foi também reitor 
do Seminário da Diocese de Santarém, e depois vice-reitor de 
Belém, além de diretor dos Estudos de Filosofia do Departa- 
mento de Filosofia e Teologia, no Instituto Pastoral Regional, 
que prepara os presbíteros e leigos para a ação evangelizado- 
ra na região norte-2. O Bispo passou por algumas Paróquias 
como Vigário. Ele ainda teve tempo para se especializar em 
Teologia Espiritual em Roma, nos anos 90. 

São experiências e formações dentro da Igreja Católica, 
aspectos que ajudaram para a indicação de Dom Gilberto a 
Bispo da Diocese de Imperatriz. O grande chamado teve inicio 
em 3 de agosto de 2005, com a sua nomeação, e só em 28 de 
outubro de 2005 foi ordenado Bispo da Diocese de Imperatriz. 
No mesmo ano, dia 13 de novembro. Dom Gilberto assumiu a 
função de Bispo local, onde ainda hoje se encontra. 

"Quando Deus Chama não tem como dizer não", de- 

claração de Dom Gilberto Pastana que sempre soube de sua 
vocação ao serviço de Deus, no entanto, ser Bispo nunca 
passou pela cabeça. "Nunca pensei em ser Bispo. Minha 
vocação e desejo, sempre foram de servir a igreja como 
Padre. Sempre digo: ser Bispo foi uma congruência de ser 
Padre", revela o Bispo de Imperatriz. 



riz-MA 
o, 16 de fevereiro de 2013 

mlsMámim 

, cultura e en 

Stepheson Souza 

Welbert Queiroz 
Maurício Sousa 

ffifi 

Homofobia na escola 

Divulgação 

A escola, um lugar de aprendizado 
e discussão, deveria ser um ambiente 
propicio para se aplicar a tolerância e 
a igualdade. Deveria, mas nem sempre 
é o que acontece. A homofobia, por 
exemplo, mostra uma triste realidade 
no ambiente escolar. Muitos jovens 
homossexuais são obrigados a passar 
por constrangimentos diários por 
parte de seus colegas de classe, os 
quais reproduzem o preconceito que 
observam ser praticados pela sociedade. 

De acordo com a pesquisa "Juventudes 
e Sexualidade no Brasil", 39,6% dos 
meninos não gostariam de ter um 
colega homossexual na classe. "Em 
uma sociedade como a nossa, qualquer 
um que saia da norma heterossexual é 
imediatamente tratado com descaso, desprezo, humilhação e até com violência física. 
É isso o que chamamos de homofobia", explica Lula Ramires, mestre em educação. 

Os estudiosos em educação defendem a idéia que os professores devem 
estar mais preparados para abordar a sexualidade, já que muitos deles não 
compreendem realmente a questão e podem repassar conceitos antiquados 
para os alunos. "O fato de a homossexualidade já estar na rua, na televisão, 
mas não na escola ou no livro didático, acaba levando ao bullying", afirma 
Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

Mi 

Uèmo: lista de Prouni: segunda chamada 

A lista de aprovados no Processo 
Seletivo de Acesso à Educação Superior 
(Paes 2013) foi divulgada pela Univer- 
sidade Estadual do Maranhão (Uema). 
Foram ofertadas 4.595 vagas em todo o 
Estado. Para conferir a lista acesse a pági- 
na; http://asp.uema.br/paes2008/noticias. 
asp?Contador=551 &coluna=1. 

A primeira fase do processo seletivo 
aconteceu no dia 11 de novembro de 2012. 
Os candidatos aprovados realizaram a se- 
gunda etapa no dia 16 de dezembro. 

Para maiores informações entrar em 
contato com a Universidade no endereço: 
rua Godofredo Viana, n0 1300, no centro 
da cidade. 

Os candidatos 
selecionados na se- 
gunda chamada do 
Programa Univer- 
sidade Para Todos 
(Prouni) tem até o dia ^ 
19 de fevereiro para 
comparecer às insti- 
tuições de ensino, comprovar as informa- 
ções e efetuar a matrícula. 

A lista pode ser consultada na página: 
http;//prounialuno.mec.gov.br/, atráves do 
telefone 0800 616161 ou instituições de 
ensino superior participantes. A lista com 
os documentos necessários pode ser 
acessada atráves do site do Prouni. 
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Palestrante dá dicas para enfrentar 

o medo de falar em público 

Autora de obra sobre como fazer apresentações de sucesso realiza 

palestras em Imperatriz 

Divulgação 

Um dos maiores medos do ser huma- 
no é o de falar em público, ultrapassando 
até mesmo o medo da morte. Esse temor 
tem causas emocionais como baixa auto- 
-estima, medo de rejeição e da crítica, são 
pessoas que tem auto-imagem negativa e 
não querem se expor. Apenas 95% da po- 
pulação tem o dom da fala e consegue se 
comunicar naturalmente. Para você que 
tem medo de falar em público, saiba que há 
como dominar, colocando em prática algu- 
mas estratégias. 

Em visita a Imperatriz a professora e 
palestrante motivacional, Cíntia Lopes, e 
autora da obra "Transforme seu medo 
em poder: como fazer apresentações de 
sucesso", ministrou uma palestra ontem, 
15, no auditório da Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma). 

Durante a apresentação Cíntia deu algu- 
mas dicas importantes para fazer uma apre- 
sentação de sucesso, ao defender um argu- 
mento, um produto e até mesmo a defesa 
de monografia. A primeira dica é trabalhar 
autoimagem, reconhecendo as qualidades 
e identificando o que há de bom em sua 
comunicação. A segunda dica é conhecer 
profundamente o assunto que precisa de- 
fender, assim ganha confiança e sente-se 
seguro. A terceira é a prática constante, 
valendo até treinar na frente do espelho. 
A palestrante coloca que a principal regra 
do comunicador é ser natural e simples, o 
restante se adquire com treino e prática. 
Seguindo esses passos o medo e o nervo- 
sismo diminuem. 

Para uma boa defesa do Trabalho de 
Conclusão de Curso - Para os estudantes 
que vão defender monografia, a dica que a 
autora sugere é estruturar bem o trabalho, 
com o início, meio e fim. Começar cumpri- 
mentando as pessoas, depois falar sobre 
a relevância do tema, dividi-lo em duas 
ou três partes e finalize com uma mensa- 
gem somente. A estrutura faz as pessoas 
entenderem e não se confundirem, os 12 

Cíntia Lopes é professora e palestrante motivacional 

segundos iniciais são fundamentais para o 
ouvinte decidir se vai ouvir ou não. "O aluno 
precisa mostrar que domina o assunto para 
ter credibilidade, deve treinar bastante para 
tornar-se natural, tomar cuidado com os 
gestos, postura, usar uma roupa adequada 
e olhar nos olhos os professores da banca, 
para que a apresentação não se disperse". 

Outra dica é conhecer as regras grama- 
ticais e a cada palavra que usar, ter pelo 
menos 12 palavras relacionadas, seguidas 
de muita leitura, assim terá um vocabulário 
vastíssimo e não vai necessitar recorrer a 
improvisação. Segundo Cíntia Lopes, as 
pessoas são avaliadas por quatro coisas; 
pelo conteúdo da fala, forma como diz, 
aparência e o que fazem. 

Natural de Blumenau-SC, Cíntia Lopes 
está em Imperatriz para lançar a 3a edição 
do livro "Transforme seu medo em poder; 
como fazer apresentações de sucesso". O 
livro, em fase de finalização, apresenta es- 
tratégias para superar o medo e melhorar 
a auto-imagem ao falar em público. A au- 
tora, que tem mestrado em Psicologia pela 
UFSC, é palestrante motivacional e consul- 
tora corporativa na área de gestão, comuni- 
cação e comportamento. 

Ascom UFMA Imperatriz 
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2o Chamada do Prouni 
Data: Até 19 de fevereiro 

Lista de espera da 2o chamada do Prouni 
Data: 24 e 25 de fevereiro 

HOME 

"Hip Hop na Mané" 
Data: 16 de fevereiro ( hoje) 
Local: Praça Mané Garrincha 

ãpd Horário: 15h 

(99) 9142-3930 

(99) 8202-1044 

http://psolriodasostras.wordpress.com/2011/07/10/ 

Participe do "Você repórter" 
enviando seu texto, foto, dica ou 
perfil para: Facebook: https:// 
www,facebook.com/lntervalo. 
Educa cao 

■ ■ ■ • 
Produção Maurício Sousa | Stepheson Souza ] Welbert Queiroz. Email; intervato.educacao@gmail.com 
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MEDITAÇÃO "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vos." U Pedro 5:6.7) 

CONHE AS TENDÊNCIAS DE 

QUE VÃO ESTAR EM 

ALTA NO VERÃO 2013. 

Esse verão não traz somente novidades em roupas e acessórios, os esmaltes também estão 
chegando com tudo neste verão 2013. Pois as unhas femininas também merecem ficar mais 
bonitas e modernas e as cores lançadas para esta estação são diferenciadas, novas, cinti-^ 
lantes, florais, cremosas, originais, e principalmente coloridas. Além das cores vivas que dão 
vida e superioridade, e também um estilo próprio e original, os tons pastéis também irão ^ 
chegar com tudo, e cores mais sensitivas, menos o branco cintilante que já saiu de moda ha 
muito tempo, e sim cores claras, mas coloridas e diferenciadas de qualquer outras. 

GUSTAVO LIMA 

EM ARAGUAÍNA 

O produtor Paulinho Trindade já conquistou o público imperatnzense e da região com suas 
megas produções de eventos levando ao circuito cantores renomados e desta vez, o brilho 
da festa ficará por conta de Gustavo Lima que acontecerá no dia 23.Tornou-se naaonalmen- 
te conhecido com a popularidade da canção da canção "Balada (Tchê Tcherere Tche Tche) , 
Os camarotes" vi ps" e mesas conta com uma super estrutura, DJs, "open bar" e segurança. 
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PARAÍBA 

esmaltes formando umn h T*"™ de dois 

das unhas, por isso oT nos cc,ntos 

inglês: borda das unhas""o d° 
Secar befn a camada deesmah^ 6 eSperar 

em segundo p/ano. faltes que ficar, 

Dia 01/03 ocorrerá o maior evento de 
moda, estilo e beleza já feito em Impera- 
triz e região, o Paraíba Fashion.O evento 
trará desfiles das melhores grifes do país 
e contará com a participação de artistas de 
renome nacional como Solange Frazâo, Paulo 
Zulu e entre outros mais, que trarão ainda 
mais grandeza ao evento. 
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DROGARIA PAGUE MENOS (AV. CETÚLIO VARGAS, 1517-CENTRO) 

FARMÁCIA JOÃO PESSOA (RUA JOÃO PESSOA.951-SÂO SALVADOR) 
DROGARIA SANTA CLARA (AV. BERNARDO SAYÃO, 930-N.lMP) 
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Asfúcia feminina x burrice masculina 

Tirínhas 
mcntirinhas 
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Caco 
euquAuro vote fica ai 

3o(.AUDO, O PLflMETA OPITA 
POR iOCORSO. 

por Fábio Coolo 

MA0 TO CWVIMPO MAOA. 

e AOORA. oovíy ?! 
ACHO POE Hl^HA 
CUECA »'ERA... 

vww.coquelel.com, br/jogos 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
Teste de (?^ prova a 

jogo) 

i: 
Possível conseqüên- cia üo vida de fumar 

opó 

L 

Aparelho sanilario 

L 

Ansxo da cozinha 

L 

Conjunto de 10 

JogadKBs 
dadeiesa 

A da paz é branca 
Cobre (sim bolo) 

Direção; caminho 

Divisão da piscina olímpica 

Pof(?);por enquanto 

Transpirar 

(abrev.) 

Filtradores do sangue 

Símbolo de 
litro 

Assalto 
Peça para cobrir 

panelas 

Sem dobras 
(!em.) 

Criado de quarto 
O pais das 

massas 

Irmã (fam.) 
~~r~ 

(?) cantora da MPB 

Sutslán- ciasdo banho de espuma 

Avo (red.) 
Ã 

Semente de cereais 

■Davagar B0(?)aD longe' (difo) 
snr- 

Pronome obhquo 
nu" 
~V 

Sadios: saudáveis 

Durante um incêndio no prédio onde trabalhavam, onze pessoas ficaram 
penduradas numa corda presa a um helicóptero. Eram dez homens e uma 
mulher. 

Como a corda não era forte o suficiente para segurar todos, e já estava qua- 
se arrebentando, decidiram que um deles teria que se soltar da corda. 

Eles não conseguiram decidir quem, até que, finalmente, a mulher disse 
que se soltaria da corda, pois as mulheres estão acostumadas a largar tudo 
pelos seus filhos e maridos, dando tudo aos homens e a não receberem nada 
de volta. E que os homens, como a criação primeira de Deus, mereceriam 
sobreviver, pois eram também mais fortes mais sábios e capazes de grandes 
façanhas... 

Quando ela terminou de falar, todos os homens começaram a bater pal- 
mas... 

www, coquetel,com, br/jogos 

GAGA-PAtAVRAS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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□ NOVELAS 

Lado a Lado 
Globo, 18h15 - Afonso sugere a Albertinho que ele desista de Elias. 
Albertinho ameaça pedir a guarda do filho. Alzira não gosta de assistir 
Diva fazendo comédia. Isabel avisa a Edgar que precisa se livrar do 
inquérito, antes que Elias descubra que Constância é sua avó. Mario 
diz a Alzira que, assim como ela, Diva coloca o teatro na frente da 
vida pessoal. Albertinho revela à mãe qué não quer mais ver Elias. 
Jurema pergunta a Zé Maria se ele pensa em desistir do casamento 
com Isabel. Catarina não concorda com Edgar, que insiste na idéia de 
matricular Melissa na escola de Laura. Zé Maria tira Elias da escola 
ao ver Constância subir o morro. Isabel dá um ultimato em Laura para 
expulsar a mãe da escola. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Kiko tem uma crise por causa do casamento e Roberta 
o repreende. Ulisses admira Vânia. Juliana decide ir à casa de Nando. 
Nenê tenta abrir o armário de Vitorio no aeroporto. Zenon se aproxi- 
ma de Analú. Nenê e Veruska ficam frustrados por não conseguirem 
a cópia da chave do armário do aeroporto: Roberta e Nando têm as 
malas roubadas ao aterrissar no Rio de Janeiro e, ao chegar no hotel, 
descobrem que a reserva não foi feita. Carolina e Felipe jantam em um 
restaurante elegante. Uma senhora se aproxima de Roberta e Nan- ROBERTA 

do desconfia. Carolina convence Felipe a passear com eia depois do 
jantar. Alexandra faz uma serenata para Otávio. Felipe se desespera 
ao ver que será obrigado a passar a noite com Carolina. A senhora 
leva Nando e Roberta para um beco e o casal é assaltado por uma 
quadrilha. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Lucimar afirma aos repórteres que Lívia mandou Mo- 
rena para a Turquia. Celso fala mal de Antonia para Érica. Helô lê a 
reportagem com Lucimar e pede para conversar com ela. Lurdinha vê 
a foto de Santiago no jornal e afirma a Lucimar que o conheceu por 
intermédio de Wanda. Helô critica Stenio por não resolver o problema 
com Drika e Pepeu. Théo assiste à coletiva de Lívia e fica indignado. 
Helô pede paraLucimar levar Sheila para falar com ela. Rosângela 
pergunta se Morena está grávida. Wanda provoca Morena. Antonia se 
preocupa com a ida de Raissa para a casa de Celso. Théo avisa a Lu- 
cimar que vai ajudá-la a desmentir Lívia na mídia. Lurdinha coloca na 
internet a foto da pulseira que ganhou quando nasceu. Aisha acredita 
ter encontrado sua família biológica. Helô decide procurar Lívia depois 
de conversar com Sheila.Zyah confessa a Demir que nâo sentiu nada 
quando falou com Bianca. Wanda se esconde ao ver Mustafa entrando 
na boate. Théo confirma para um repórter que Lívia queria levar More- 
na para a Turquia para prender os assassinos de Jéssica. 

Áries 21-03/19-04 
Fica mais difícil para você lidar com as finanças, 
pois Lua e Vênus formam quadratura sobre suas 
áreas material e de amizades. Você tende a se 
deixar levar pelas oportunidades de lazer. Divir- 
ta-se sem sair do orçamento! 

b Touro 20-04/20-05 
O lado mais forte de sua personalidade é res- 
saltado pela passagem da Lua por seu signo. 
Porém, a quadratura com Vênus prejudica sua 
capacidade para ações práticas. Não se deixe 
levar pelas emoções, mantenha os pés no chão! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Não se deixe tomar pela preguiça e falta de 
ação. Lua e Vênus formam quadratura, indican- 
do certa resistência às mudanças. Saia dessa 
zona de conforto, rompa seus limites e abra-se 
para a renovação em sua vida! 

o2 Câncer 22-06/22-07 
As pessoas, mesmo aquelas que você mais gos- 
ta, tendem a agir de maneira invasiva e domina- 
dora em relação a sua vida. A Lua passa por sua 
área de amizades e se tensiona a Vênus. Não 
seja tão dependente da opinião dos outros! 

SI Leão 23-07/22-08 
Realizar suas atividades torna-se mais difícil 
para você, neste momento em que a Lua pas- 
sa por sua área profissional e forma quadratura 
com Vênus. Tenha mais paciência e aprenda 
com as dificuldades. Amadureça seus planos! 

TR? Virgem 23-08/22-09 
Você tende a evitar os contatos sociais, pois Lua 
e Vênus se tensionam entre suas áreas espiritu- 
al e de trabalho. Ainda que esteja mais intros- 
pectiva e buscando amadurecer seus projetos, 
nâo se isole tanto das pessoas! 

Libra 23-09/22-10 
A Lua passa por sua oitava casa, trazendo à 
toda profundos questionamentos. Mas a quadra- 
tura Lua-Vênus lhe aconselha a não expor seus 
aborrecimentos, sobretudo na vida social, pois 
podem haver conflitos. Que tal se divertir? 

% Escorpião 23-10/21-11 
As demandas das pessoas próximas se chocam 
às suas necessidades, neste momento em que 
a Lua incide sobre sua área de relacionamentos. 
A sobrecarga de atividades tende a gerar brigas. 
Coloque seus limites através do diálogo! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
As atividades cotidianas lhe deixam exaurida. 
Lua e Vênus se tensionam, indicando que você 
tende a se decepcionar com questões profissio- 
nais, o que afeta seu emocional e sua saúde, 
Não aja precipitadamente, tenha calma! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Sua vontade de se divertir se choca à neces- 
sidade de maior recolhimento. Lua e Vênus 
formam quadratura e lhe aconselham a buscar 
uma atmosfera mais acolhedora e íntima. Isso 
lhe ajudará a se sentir mais serena e tranqüila! 

^Aquário 20-01/18-02 
Que tal dar mais atenção aos seus relaciona- 
mentos mais próximos? A quadratura Lua-Vê- 
nus, entre sua área familiar e seu signo, alerta 
que as omissões com os outros podem gerar 
brigas e falta de confiança. Seja mais atenciosa! 

K Peixes 19-02/20-03 
Não é hora de expor suas opiniões mais contro- 
versas. Lua e Vênus em quadratura, entre suas 
áreas de comunicação e de amizades, apontam 
conflitos de interesse, mas isso nâo deve preju- 
dicar seus relacionamentos! 
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"Cada morador tem que colaborar pra água não tomar conta da rua quando 
começa o inverno. Sempre é assim: jogam lixo pela rua e quando chove cai tudo 
nas bueiros, não fica por onde a água descer". Antonio Cardoso do Nascimento, 
aposentado. 

a mmm* 

A voz da comunidade 

Lixo e ruas cortadas contribuem para alagamento 

No momento da visita do Correio Popu- 
lar ao bairro Novo Horizonte, apenas 
alguns buracos e esgoto a céu aberto 

pareciam ser os problemas da comunidade 
que habita nas imediações de uma das late- 
rais da Avenida Industrial. No cruzamento das 
ruas M1 e A, encontramos dois aposentados, 
ambos moradores antigos do bairro. À som- 
bra de uma árvore, seu Antonio e também 
seu Saló, como é conhecido Manoel da Con- 
ceição, contaram o que acontece há mais de 
duas décadas durante o período chuvoso. 

"Se você viesse na hora de uma chuva 
grande, como essas que caíram no começo 
da semana você ia ver como era difícil entrar 
nessas duas ruas aqui. E é porque a Prefeitu- 
ra fez um serviço que até melhorou um pou- 
co, mas na hora da chuva...", adianta Anto- 
nio, enquanto nos convida a caminhar alguns 
metros até uma das saídas da bueira recém- 
-instalada na Rua M1. No local o aposentado 
aponta o que acredita ser a principal causa 
dos constantes alagamentos no cruzamento 
com a Rua A. 

"Esse monte de lixo que fica acumulado 
na boca da bueira. Você acha que vem de 
onde? Pois eu lhe digo; são os próprios mora- 
dores que jogam nas ruas, desde lá da esqui- 
na com a Avenida Industrial até a outra parte 
do bairro. Os bichos rasgam sacolas, o lixo 

se espalha e quando vem a chuva, traz tudo 
para dentro da bueira. Fica entupida e não 
tem por onde a água passar", explica Antonio. 

O aposentado lembrou que a coleta do 
lixo no bairro Novo Horizonte é realizada três 
vezes por semana pela empresa que presta 
esse serviço ao Município. "Eles vêm pegar 
o lixo, mas muita gente prefere jogar pelas 
esquinas, nos cantos dos muros, ao invés de 
organizar tudo em sacolas e esperar o dia do 
caminhão passar para colocar na porta de 
casa para que eles levem", lamenta. 

Seu Saló, conta que além do lixo entupir a 
passagem de água pela bueira, outro proble- 
ma é a ação dos moradores, que ao cortarem 
a rua para destinar a água suja produzida nos 
interiores das residências, contribuem com a 
quantidade de esgoto a céu aberto no bairro, 
principalmente na Rua M1. 

"Dessa forma não existe prefeito que dê 
jeito. Não foi a primeira vez que a prefeitura 
melhorou a situação dessas duas ruas, mas 
logo em seguida alguns moradores cortam de 
um lado a outro para a água de casa atra- 
vessar e cair no esgoto do outro lado. Fica 
mais água por cima da rua, e quando chove 
a situação só piora", diz Saló. que admite não 
chamar atenção da vizinhança para evitar de- 
sentendimentos com quem convive há mais 
de duas décadas. 
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M- DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Violação de sigilo: Banco é condenado 

O Banco Regional de Brasília terá que pagar indenização 
de cinco mil reais a uma cliente, que sofreu exposição indevida 
de seus dados pessoais e bancários. A decisão é da 2a Turma 
Cível do TJDFT, que majorou a indenização arbitrada anterior- 
mente, no valor de mil reais. 

Conforme os autos, o banco entregou a pessoa desconheci- 
da cópia de dois contratos realizados entre a cliente e a institui- 
ção financeira, fato que teria violado a privacidade da autora. A 
instituição financeira alega inexistir dano indenizável, porquanto 

o terceiro não soube do montante financeiro existente no banco 
em nome da autora, tampouco acerca de eventuais compras 
ou saques realizados por esta. A relatora da ação ponderou, no 
entanto, que as instituições financeiras devem manter sigilo em 
suas operações ativas e passivas e serviços prestados, confor- 
me preconiza o art. 1°, da Lei Complementar 105/2001. A ma- 
gistrada acrescentou que o sigilo consiste na obrigação imposta 
aos bancos e a seus funcionários de discrição a respeito dos 
negócios, presentes e passados, de pessoas com que lidaram. 

Átila Alexandre Nunes, coordenador do sen/iço em defesa 
do Consumidor, lembra que "o simples fato de a consumidora ter 
seus dados bancários e suas transações financeiras expostas 
a terceira pessoa, sem autorização, gerou desconforto superior 
aos aborrecimentos do cotidiano, uma vez que sua intimidade 
foi violada e, por isso, a instituição financeira deve responder 
objetivamente pelos-danos a que deu causa". O Colegiado deu 
parcial provimento ao recurso para majorar o valor referente aos 
danos morais fixado pelò juízo de primeiro grau. 

A 14a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
reformando parcialmente sentença de juiz da comarca de For- 
miga, condenou a Claro S/A a indenizar, por danos morais, A.C., 
que teve seu nome utilizado por falsário em contrato de serviço 
celebrado com a concessionária de telefonia celular. Ele deverá 
receber a quantia de R$ 12.440. 

Consta dos autos que A.C., no dia 03/03/2009, dirigiu-se à 
Caixa Econômica Federal, para obter financiamento habitacio- 
nal, e foi informado de que seu nome se encontrava negativado 
junto ao Serasa em virtude de apontamento feito pela Claro. 

Operadora Claro punida por fraude com cliente 

Com isso, o financiamento almejado foi negado, e ele e sua 
família sofreram transtornos de ordem psíquica e moral. Averi- 
guando o caso, A.C. constatou que no seu nome havia um apa- 
relho envolvendo o prefixo 37, jamais contratado com a empre- 
sa. e que tal aquisição não se justificaria uma vez que o prefixo 
da região onde ele reside é 34. 

Em suas razões, o apelante A.C. requereu a antecipação da 
tutela para a retirada do seu nome do Serasa e ainda a majo- 
ração do valor de R$ 4,5 mil da indenização fixada em 1° grau. 
A Claro também recorreu, alegando que não agiu com culpa e 

pleiteando a redução do valor estabelecido na sentença. Átila 
Alexandre Nunes, coordenador do serviço Em Defesa do Con- 
sumidor, concorda com o relator desembargador, Rogério Me- 
deiros: "ficou provada a conduta lesiva da operadora de telefo- 
nia celular, não tomando ás precauções devidas para impedir a 
ação criminosa do estelionaíário, o que efetivou a negativação 
indevida do nome do autor junto à Serasa". E finalizou: "no caso 
noticiado nos autos, considero justo e razoável que seja majo- 
rado o valor da indenização por danos morais para o patamar 
de R$ 12.440". 
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►ACIDENTES DE TRABALHO 

Assembléia desenvolverá política de prevenção 

O Ato Público foi realizado durante toda a manhã de ontem 

Um dos participantes do ato público 
que lançou, em São Luís, o Programa 
Trabalho Nacional de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho, o Diretor de Relações 
Institucionais da Assembléia Legislativa, 
Ivan Sarney, disse que a Escola do Legisla- 
tivo pretende desenvolver um programa que 
trabalhe junto aos servidores da Casa uma 
política de prevenção a acidentes nos locais 
dé trabalho. 

"A Assembléia sempre estará atenta a 
questões como essa, pois se tratam de pro- 
postas de proteção à vida, gestos de valori- 
zação do homem. Por isso criar um programa 
que previna acidente e melhore a vida dos 
servidores é muito importante. É importan- 
te não apenas fornecer equipamentos, mas 
educar para que acidentes não aconteçam", 
destacou o diretor. 

Independentemente de um programa es- 
pecífico, segundo o diretor, a Escola do Le- 
gislativo já desenvolve projetos similares que 
ajudam na educação e prevenção a doenças 
do trabalho, por exemplo. "Ainda não são 
programas voltados propriamente à preven- 
ção de acidentes, mas a Escola do Legisla- 
tivo já ajudou no treinamento e formação de 

uma brigada anti-incêndio, além de capaci- 
tações sobre primeiros socorros e palestras 
sobre saúde", explicou. 

Além do Diretor de Relações Institucio- 
nais, a Assembléia Legislativa também este- 
ve representada pelo 4o Secretário da Mesa 
Diretora, o deputado Zé Carlos. 

ATO 
O Ato Público pelo Trabalho Seguro foi 

realizado por toda a manhã desta sexta-feira 
(15), na portaria da empresa Vale, localizada 
no Anjo da Guarda. O evento reuniu, além de 
trabalhadores da construção civil e ferrovi- 
ários, várias autoridades locais e nacionais, 
como o presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT), ministro João 
Creste Dalazen. 

Este foi o 14° evento similar realizado no 
país, desde o ano passado. Conforme os da- 
dos estatísticos de acidentes de trabalho dos 
municípios do estado do Maranhão, extraí- 
dos do Anuário Estatístico de Acidentes do 
Trabalho 2010 do Ministério da Previdência 
Social, o Maranhão registrou 5.936 acidentes 
de trabalho, o que representa 0,85% do total 
de acidentes de trabalho no país. 

Léo Cunha solicita que governo restaure 

réplica da Torre de Pisa em Montes Altos 

O deputado Léo Cunha solicita que o go- 
verno do Estado libere recursos a fim de que a 
réplica da Torre de Pisa, localizada na cidade 
de Montes Altos, há 65 km de Imperatriz, seja 
imediatamente recuperada. 

A obra foi construída em 1995 em home- 
nagem ao centenário da chegada dos padres 
capuchinhos no Maranhão, e hoje é a maior 
atração turística da cidade, mas devido à falta 
de manutenção e a ação do tempo, apresenta 
muitas rachaduras e infiltrações, ameaçando, 
inclusive, cair, enterrando consigo parte im- 
portante da historia do município. 

A situação da torre chegou a ser noticiada 
em rede nacional por vários veículos de co- 
municação, entre eles, a TV Globo. Na maté- 
ria exibida, o repórter Alex Barbosa chamou 
atenção para as semelhanças da torre de 
Montes Altos com a Torre de Pisa original, lo- 
calizada na cidade de Pisa, na Itália, onde foi 
construída em 1174. 

Ao tomar conhecimento da gravidade da 
situação, o deputado sensibilizou-se com a 
população de Montes Altos e decidiu pedir 
ajuda ao governo, visto que a prefeitura da 
cidade não dispõe dos recursos necessários 
para realizar a obra, cuja execução foi avalia- 
da, por um grupo de engenheiros, em mais de 
R$ 230 mil. 

Em seu pedido, Léo Cunha solicitará a li- 
beração de recursos o mais rápido possível, 
pois com a chegada do período chuvoso a si- 
tuação fica ainda mais preocupante. "Com a 
chuva que já começou a cair, aumentarão as 
infiltrações nas rachaduras, piorando muito a 
situação dessa torre," ressaltou. 

Além de preservar o monumento, o depu- 
tado explica que a obra também irá resguar- 
dar a vida dos moradores que temem que 
algo de pior possa acontecer, como alerta 
Maria Madalena moradora de Montes Altos: 
"Estamos correndo um grande risco, pois se 
ela chegar a desabar pode fazer um estrago 
muito grande, e até causar a morte de alguém 

Levantamento do MP/MA aponta 

irregularidades em 18 delegacias de São Luís 

Relatório do Ministério Público do Mara- 
nhão (MP/MA). contendo o diagnóstico do 
trabalho das Delegacias de Polícia de São 
Luís, aponta irregularidades em 18 distritos 
da capital. Os problemas estão relacionados 
a não conclusão de 632 inquéritos policiais 
entre os anos 2010 a 2012. De acordo com 
o relatório, a maioria dos inquéritos não con- 
cluídos, 335, são relativos à prática de homi- 
cídio, seguidos de furto (94) e de roubo (80). 

O levantamento foi realizado no período 
de agosto de 2012 a fevereiro de 2013. Ao 
todo, foram vistoriadas 29 delegacias, in- 
cluindo distritais e especializadas. O referido 
relatório foi entregue para a procuradora-ge- 
ral de justiça, Regina Lúcia Almeida Rpcha e. 
posteriormente, será encaminhado ao Centro 
de Apoio Operacional do Controle Externo 
da Atividade Policial e à Secretaria de Estado 
de Segurança Pública. 

Segundo o promotor de justiça, José' 
Cláudio Cabral, que coordenou os trabalhos, 
quase todas as delegacias da capital apre- 
sentam irregularidades, a exemplo da ca- 
rência de delegados, policiais, armamentos 
e viaturas. Faltam também servidores, prin- 
cipalmente na área administrativa. E mais; o 
sistema de informática é subutilizado, porque 
não é oferecido treinamento adequado para 
os funcionários fazerem melhor uso dos re- 
cursos. 

"O objetivo final deste trabalho é saber 
quantos casos de crimes viraram inquéritos 
policiais ,e quantos inquéritos se transforma- 
ram em processos judiciais e, por fim, em 
condenações", explicou José Cláudio Cabral. 

Em melhor situação estão a Delegacia do 
Consumidor, localizada no São Francisco, e 
a Superintendência Estadual de Investiga- 
ções Criminais (Seic), no Bairro de Fátima. 
Ambas funcionam de forma adequada, se- 
gundo o promotor de justiça. 

A pior das especializadas, na avaliação 
do relatório, é a Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente (DPCA), localiza- 
da na Praça Maria Aragão. Atualmente, a 
delegacia encontra-se com déficit no quadro 
de servidores. O número é insuficiente para 
atender a grande quantidade de demandas. 
O relatório verificou que aproximadamen- 
te 379 casos de violência contra crianças e 

adolescentes noticiados ao órgão não foram 
apurados. 

A DPCA foi criada após acordo firmado 
pelo Estado do Maranhão com a Organiza- 
ção dos Estados Americanos (OEA), que 
condenou o Maranhão a implementar diver- 
sas políticas públicas na área da Infância e . 
Juventude, em razão do caso dos meninos 
emasculados. 

ROTATIVIDADE 
Foi constatado que um dos problemas 

que ocasionam o acúmulo de inquéritos sem 
conclusão é a grande rotatividade de dele- 
gados. "Quando um delegado assume deter- 
minado distrito passa a investigar somente 
os inquéritos abertos durante sua gestão, 
esquecendo os iniciados por delegados an- 
teriores", completou José Cláudio Cabral. 

• Outra irregularidade verificada é que, por 
lei, inquéritos não concluídos no prazo de 30 
dias devem ser remetidos à Justiça para a 
concessão de novo prazo. No entanto, este 
procedimento muitas vezes não é cumprido, 
ocasionando o arquivamento irregular de in- 
quéritos. José Cláudio Cabral também apon- 
ta que muitos casos não são investigados. 
"Sendo crime, o delegado tem por obrigação 
apurar", afirmou. 

CRIMES 
Quanto aos tipos de crimes apurados em 

inquéritos instaurados nas delegacias distri- 
tais, o relatório aponta que estão em maior 
número os relativos a homicídio, latrocínio, 
lesão corporal, furto, roubo, tráfico de entor- 
pecentes, apropriação indébita, dano, extor- 
são e porte ilegal de armas. Já nas delega- 
cias especializadas, a maioria é referente a 
homicídio, lesão corporal, ameaça, injúria, 
estupro, abuso sexual, estelionato, roubo e 
poluição sonora. 

INTERIOR DO ESTADO 
A procuradora-geral de justiça, Regina 

Lúcia de Almeida Rocha, encaminhou oficio 
aos promotores de justiça que atuam nas 
Comarcas do interior, pedindo que façam um 
levantamento dos inquéritos policiais que es- 
tão sem conclusão nas delegacias, relativos 
ao período de 2009 a 2012. 

Produtos de proteção individual são 

vistoriados pelo INMEQ 

À situação da torre chegou a ser noticiada pela 

de esteja por perto". 
Para Léo Cunha, a recuperação da torre 

irá resgatar uma parte muito importante da 
memória da população do município e do Es- 
tado. "É um marco da memória da população, 
daí a importância de esse monumento seja 
restaurado e mantido, pois ele faz parte da 
historia da cidade e da Igreja Católica no nos- 
so estado," enfatizou o parlamentar. 

TOMBAMENTO 
E reconhecendo a relevância da torre de 

pisa de Montes Altos, o deputado Léo Cunha 
pedirá ainda que o monumento, além de res- 
taurado, seja tombado pelo Instituto do Patri- 
mônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

Emancipada em 1955, pelo então gover- 
nador Eugênio Barros, a cidade de Montes 
Altos está localizada no sudoeste do Estado 
e é cercada por montes sendo composta por 
terras povoadas por índios Krikatis. 

A torre foi construída pelo padre capuchi- 
nho Aristides Arioli, em 18 de março de 1995. 
Data em que se comemorava 33 anos dos 
padres capuchinhos na cidade de Montes Al- 
tos e o centenário deles no Maranhão. Com a 
construção da torre, Aristides quis plantar um 
marco que lembrasse á data, além de prestar 
uma bela homenagem aos religiosos. 

"Entendo que essa construção pelo signi- 
ficado que possui deve ser inserida entre as 
edificações tombadas pelo Iphan, para que a 
sua historia possa ser ainda mais resguarda- 
da," disse Léo Cunha. 

Cerca de 60 capacetes de segurança, 
para uso individual em indústrias, foram apre- 
endidos pelo Instituto de Metrologia e Quali- 
dade Industrial do Maranhão (INMEQ/MA). Os 
produtos estavam sem o selo do Instituto Na- 
cional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO). 

As apreensões fazem parte da operação 
"Mãos a Obra", designada em âmbito nacio- 
nal pelo INMETRO. Em São Luís, a operação 
foi executada pelo INMEQ/MA de 4 a 6 deste 
mês para fiscalizar equipamentos de proteção 
individual (EPI). O objetivo foi oferecer segu- 
rança e qualidade aos usuários destes produ- 
tos, o que é um bem tanto para o empresário 
quanto para o consumidor. 

Também fizeram parte da lista de produ- 
tos fiscalizados luvas isolantes de borracha e 

máscaras semi-faciais. Foram vistoriados 20 
estabelecimentos comerciais. Os capacetes 
apreendidos foram encontrados em apenas 
um estabelecimento comercial, que foi notifi- 
cado pelo INMEQ/MA. 

Além do selo de certificação do INME- 
TRO, fiscais do Ipem-MT também observa- 
ram a existência do nome e marca registrada 
do fabricante e a data de fabricação dos equi- 
pamentos. 

De acordo com o coordenador da Qualida- 
de Industrial do INMEQ/MA, Ludimar Santos 
Vieira, os EPI são equipamentos de seguran- 
ça e devem conter o selo do INMETRO. "E 
importante que estes equipamentos tenham a 
garantia de que foram testados e aprovados, 
daí a exigência do selo do INMETRO", explica 
Vieira. A certificação visa a segurança. 

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

Aviso 
Contribuição Sindical - Exercício 2013 

O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens no Estado do Maranhão - SINDICAM-MA, por seu 
presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, notifica os integrantes da categoria 
rodoviários autônomos de bens que, conforme determina a lei (CLT), deverão recolher a Cont^bu^o S|nd ^l anual 
devida por todos os integrantes da categoria, pessoas físicas propnetanas de veículo de carga apto a reaUzanre\es^ 
(veículo de aluguel - placa vermelha), independente de filiação ao sindicato. O valor da contribuição sindical para o 
exercício de 2013 é de RS 81,99 (oitenta e um reais e noventa e nove centavos). O recolhimento devera ser efetuado 
até o dia 28/02/2013, por meio de guia própria, em conformidade com os Arts. 579 e 580 da CLT. O não recolhimento no 
prazo estipulado implicará nas penalidades previstas nos Arts. 598, 600, 606 e seguintes da CLT. 

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

Presidente 
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ECONOMIA 

Governo usa tributo menor contra inflação 
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O corte de impostos de itens da cesta bá- 
sica e a redução do P1S/COF1NS são umas 
das armas do governo Dilma para tentar se- 
gurar a inflação neste ano e garantir a expan- 
são do PIB acima de 3%. 

A idéia é que até Junho sejam anunciadas 
a desoneração tributária da cesta básica e 
uma redução horizontal na cobrança do PIS/ 
COFINS, atingindo praticamente todos os se- 
tores da economia. 

Com esses cortes, a expectativa é que os 
preços dos setores beneficiados caiam, aju- 
dando a conter a inflação num momento em 
que a taxa anualizada deve ficar acima de 6% 
até Junho, pelo menos. 

Assim, o Banco Central pode não ter de 
elevar a taxa de juros, algo que o Planalto 
prefere que não aconteça. 

Em janeiro, com a alta de 0,86% no 1PCA, 
a inflação anualizada bateu em 6,15% (o teto 

da meta é de 6,5%) e acendeu o sinal de aler- 
ta no governo. O próprio Banco Central fez 
questão de divulgar que a taxa "preocupa" e 
deixa a instituição numa situação "desconfor- 
tável". 

A nova rodada de desonerações tributá- 
rias segue a estratégia adotada com o corte 
nas tarifas de energia. 

Segundo o apurado, o corte de impos- 
tos da cesta básica, já anunciado por Dilma, 
pode ser divulgado em até dois meses e teria 
o efeito de reduzir a inflação em, pelo menos, 
0,3 ponto percentual. 

O governo decidiu também acelerar os 
estudos sobre as mudanças no sistema de 
pagamento do PIS/COFINS. 

Com isso, além de reduzir o custo Brasil e 
gerar maior competitividade, objetivo original 
da idéia, a mudança nos dois tributos passou 
a fazer parte do arsenal do governo para bai- 

xar a inflação. 
A extensão da medida dependerá do cus- 

to fiscal e, por isso, pode ser adotada gradu- 
almente, mas sempre beneficiando a econo- 
mia de forma horizontal, e não setorizada. 

Em 2012, o governo foi muito criticado por 
escolher os setores beneficiados com as de- 
sonerações tributárias. 
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Para garantir abastecimento na Copa, térmicas f icarão ligadas o ano todo 

Enquanto prepara uma mudança que, 
no médio prazo, mudará o perfil energético 
do Brasil (de hidrelétrico para hidrotérmico), 
o governo decidiu no curto prazo manter li- 
gadas, durante todo este ano, as térmicas a 
gás natural e a carvão. A afirmação foi feita 
ao jornal "Valor" pelo diretor-geral do Ope- 
rador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 
Hermes Chipp. A medida, segundo Chipp, é 
manter os reservatórios das hidrelétricas o 
mais cheio possível, para evitar problemas 
de abastecimento no ano que vem, quando 
acontece a Copa do Mundo. 

Na entrevista ao "Valor", Chipp afirmou 
que não existe previsão nem mesmo para o 
desligamento das térmicas a óleo, que pos- 
suem custo de operação mais elevado. 

Procurado pela Folha, o diretor da ONS 
não falou. A assessoria do órgão disse que 
não poderia confirmar nem desmentir a infor- 

mação. 

NOVO PADRÃO 
A expansão da geração de energia com 

fontes térmicas, mais caras e poluentes, é re- 
flexo direto de uma decisão tomada na última 
década pelo Brasil. Após a pressão ambien- 
talista. o pais aceitou reduzir o tamanho das 
novas usinas hidrelétricas. A conseqüência 
foi a redução da capacidade de guardar água 
nas usinas. 

A necessidade de reforçar permanen- 
temente a produção termelétrica, no longo 
prazo, é confirmada pelo secretário de plane- 
jamento e desenvolvimento energético do Mi- 
nistério das Minas e Energia, Altino Ventura. 

"As hidrelétricas sozinhas já não dão con- 
ta de atender a demanda do país", afirma 
Ventura, responsável por moldar toda essa 
mudança. 

"Já usamos termelétricas para comple- 
mentar a oferta, mas o que precisamos agora 
é buscar térmicas com custo de combustível 
barato para fazer com que elas gerem duran- 
te todo o tempo, como fazem as hidrelétri- 
cas." 

O governo se convenceu de que preci- 
sará adicionar térmicas na base da geração 
para atender o crescimento da demanda de 
4,8% ao ano ao longo desta década. 

Até 2021, horizonte do atual Plano De- 
cenal de Energia, a carga necessária para 
abastecer o Sistema Interligado passará de 
61,5 mil MW para 90,3 mil MW médios. 

O uso das termelétricas no pais não é 
novo, o investimento cresceu após o apagão 
de 2001 e hoje soma mais de 30.000 MW em 
capacidade instalada. Mas elas eram contra- 
tadas para eventualidades, e não para o dia 
a dia. 

EDUCAÇÃO 

Alfabetizadores da rede publica terão formação 

A partir de março, professores alfabetiza- 
dores da rede pública de ensino receberão 
a formação de orientadores de estudos para 
melhor prepararem as aulas das crianças de 
1o a 3o ano do ensino fundamental. A ação é 
parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (Pnaic). Os orientadores já rece- 
beram ou ainda receberão até o início de mar- 
ço aulas de capacitação ministradas em 40 
universidades públicas brasileiras. Para ajudar 
na formação e nas aulas, um material especial 
foi desenvolvido pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) com colaboração de 11 
instituições de ensino superior. 

"O material trata da alfabetização de forma 
que ela se complete em três anos. Não é só 
uma alfabetização onde a criança aprende a 
ler palavras. Tem que produzir textos e ler com 
autonomia", explica a coordenadora adjunta 
do programa na UFPE, Ana Cláudia Pessoa. 
Segundo ela, o material não propõe um mé- 
todo a ser seguido em sala de aula, mas uma 
reflexão a ser feita sobre a função social de ler 
e escrever. 

Um dos textos do material de formação dos 
professores é sobre a apropriação do sistema 
de escrita alfabética pelas crianças. Os auto- 
res indagam no título: que caminhos percor- 
rer? E logo respondem; "Para que o processo 
de alfabetização das crianças contribua com o 
fortalecimento das identidades coletivas e di- 
versos saberes dos povos do campo é preciso 
que o mesmo se dê de forma estreitamente 
articulada com as comunidades ali existen- 
tes, ampliando e valorizando o conhecimento 
e vínculos das crianças com a realidade em 
que vivem". 

Ao todo são oito cadernos para formação 
dos professores e mais oito unidades voltadas 
para cada um dos três anos do ciclo de alfabe- 
tização. A formação também inclui conteúdos 
voltados para a educação multisseriada, muito 
presente nas escolas rurais, onde na mesma 

sala existem alunos de diferentes níveis. 
Para acompanhar o material teórico, os 

professores já têm disponíveis em sala de 
aula o chamado Kit de Alfabetização e Lingua- 
gem, disponibilizado em 2005 com o programa 
governamental Pró-Letramento - Mobilização 
pela Qualidade da Educação, que tem como 
objetivo a formação de professores para o en- 
sino do português e da matemática até o 5o 

ano do Ensino Fundamental e cujos preceitos 
e experiências serviram de subsídio para o 
Pnaic. 

O Pacto traz algumas novidades como 
os jogos inclusivos, que ainda estão sendo 
desenvolvidos pela UFPE, mas Ana Cláudia 
adianta que facilitarão o acesso e poderão ser 
usados por crianças com ou sem deficiência. 
"Um exemplo são letras que podem ser em- 
baralhadas. A criança tem que descobrir que 
palavra elas formam. Para a criança cega há 
a representação em Braille da letra no próprio 
brinquedo", diz a coordenadora adjunta. 

Os jogos facilitam também na capacita- 
ção dos professores. A coordenadora-geral 
do Pnaic na Universidade de Brasília (UnB), 
Leila Chalub, conta que durante a capacitação 
do Pró-Letramento, muitos professores co- 
meçaram a entender a matemática por meio 
de jogos. "Quando os professores viam ali as 
frações concretas na frente deles entendiam 
muito melhor". 

Para acompanhar o desenvolvimento das 
crianças, o curso de formação continuada dos 
professores alfabetizadores prevê, na unidade 
1, o planejamento de estratégias de avaliação 
permanente do desenvolvimento dos estudan- 
tes a ser definido pelos próprios professores. 
Com base no que for observado, os profes- 
sores poderão, com a ajuda dos orientado- 
res, planejar tarefas para favorecer a apren- 
dizagem. No início e no final do 2o ano, será 
aplicada a Provinha Brasil, para verificar os 
domínios de escrita e leitura. A provinha será 

aplicada também pelos professores. 
Ao final do 3o ano haverá uma avaliação 

externa para checar todo o processo de apren- 
dizagem do aluno. Essa avaliação será aplica- 
da pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes- 
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). "A 
avaliação vem para dar um direcionamento ao 
professor. Com base na Provinha Brasil e na 
avaliação final ele vai poder também elaborar 
as próprias questões e estimular o raciocínio 
das crianças", afirma a coordenadora de Pro- 
jetos do Centro de Formação Continuada de 
Professores em Alfabetização e Linguagem 
(Cform) da UnB, PaolaAragão. 

Perguntada se poderia haver uma for- 
mação voltada para as provas é não para o 
aprendizado em si, Leila Chalub diz: "quem 
trabalha na área, quem tem uma formação éti- 
ca, tem um compromisso com o ensino. Mas 
claro que acontece, se pensarmos que não, 
seremos ingênuos". Como exemplo ela cita o 
fato de ter conhecido uma estudante que disse 
que resolvia as provas do final para o come- 
ço, pois os professores já estavam cansados e 
começavam a dar as respostas das primeiras 
questões. "Ela aprendeu a fazer prova. Pode- 
-se tentar de todas as formas, mas toda avalia- 
ção tem vícios que são inevitáveis". 

Telefone: (99) 3525-4043 
Uma publicação da "A.W. Comércio LTDA" 
Rua Godofredo Viana, 152 - Centro - Imperatriz - MA 
Diretor Geral: Alfredo Wagner 
(comercial@jornalcorreiopopular.com) 

Produção: Karoline Damião 
Revisão: lael Martins 
Diagramação: Wilson Alves 
Impressão: Correio Popular 

Repórteres: 
Antônio Pinheiro 
Carla Dutra 
Hemerson Pinto 
Hyana Reis 
Welbert Queiroz 

PRATICAR ATIVIDADES FÍSICAS 
MELHORA A DIGESTÃO E PODE 

DIMINUIR OS GASES 

A prática regular de atividade física é 
importante para perder peso e evitar pro- 
blemas de saúde, mas ajuda também no 
funcionamento do intestino e na preven- 
ção de gases. Segundo o cirurgião Fábio 
Atui, os exercícios físicos melhoram a 
digestão e a movimentação do aparelho 
digestivo, o que traz diversos benefícios 
à saúde. 

Mesmo quem não costuma se exer- 
citar normalmente consegue perceber o 
poder da atividade física no combate ao 
problema já que basta uma caminhada 
para melhorar os gases causados pelo 
sedentarismo. Porém, existem diversos 
outros fatores que podem desencadear 
esse incômodo, principalmente nas mu- 
lheres, nos bebês e nos idosos. 

No caso das mulheres, há uma re- 
lação entre os gases e a menstruação. 
Isso porque no período menstrual o cor- 
po incha, causando a sensação de dis- 
tensão abdominal, o que aumenta a pro- 
pensão para a formação dos gases. Nos 
bebês, essa distensão também acontece 
porque o aparelho digestivo dos peque- 
nos ainda não está totalmente formado 
e a contração do intestino ainda não é 
eficiente. 

Para os idosos, a dificuldade é maior 
na absorção dos nutrientes dos alimen- 
tos. Eles costumam comer menos, o que 
faz com que o estômago inche mais rá- 
pido, a comida fermente mais e os gases 
sejam mais produzidos. Isso pode au- 
mentar também o desconforto abdomi- 
nal que é bastante comum na idade mais 
avançada. 

A alimentação também pode influen- 
ciar no surgimento do problema, seja 
pela ingestão direta dos gases ou pela 
produção deles pelo organismo. 

Por exemplo, tomar refrigerante, 
água com gás ou bebida alcoólica, mas- 
car chiclete, fumar e roncar são hábitos 
que fazem a pessoa "engolir" gases, seja 
diretamente pela boca ou pela ingestão 
dos alimentos. Nesse caso, os gases fi- 
cam no alto da barriga, no estômago. 

Por outro lado, existem os alimentos 
que favorecem a produção dos gases 
dentro do corpo, resultado do processo 
de fermentação. Por exemplo, legumino- 
sas como feijão, ervilha e milho, folhas de 
talo largo como salpicão, repolho, aipo e 
derivados de leite fermentam no orga- 
nismo, aumentando o risco de gases. 
Nesse outro caso, como são produzidos 
no intestino, costumam se concentrar 
na parte de baixo da barriga. Segundo 
a nutricionista Ana Cláudia Lorenção, se 
a pessoa quiser muito consumir esses 
alimentos, a dica é fervê-los antes para 
diminuir o risco de gases. 

A sensação em ambos os casos é a 
mesma; como se o corpo estivesse to- 
mado por bolhas de gás. Segundo o ci- 
rurgião do aparelho digestivo Fábio Atui, 
isso realmente acontece e essas bolhas 
provocam distensão do abdômen e po- 
dem causar uma dor insuportável. O re- 
médio que ajuda a aliviar os sintomas é 
à base de Dimeticona, que "quebra" as 
bolhas em tamanhos menores. 

Funcionamento do intestino 
No Bem Estar desta sexta-feira (15), 

o cirurgião do aparelho digestivo Fábio 
Atui deu dicas também para melhorar o 
funcionamento intestinal. Segundo o mé- 
dico, para ter regularidade no número de 
vezes de idas ao banheiro, a dica é to- 
mar um copo de água ao acordar e logo 
sentar no vaso. O líquido vai distender 
as paredes do sistema digestivo e incen- 
tivar que o intestino se solte, principal- 
mente após uma noite de sono, quando 
a digestão funciona e processa mais rá- 
pido os alimentos. 

O cirurgião alertou também que não 
faz bem segurar a vontade de ir ao ba- 
nheiro para não interferir no processo de 
digestão. Fora isso, é importante obser- 
var as fezes para ver se não há nenhum 
sinal de sangue, caso haja. a pessoa 
deve procurar imediatamente um médico 
que pode orientá-la a fazer exames e em 
casos mais graves, até detectar preco- 
cemente o câncer de intestino. 
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CAMPEONATO MARANHENSE 

'Jogador-técnico' vai liderar o Americano 

"Ele joga muita bola", observou o fisicultor da equipe do Americano Robson Martins Ferreira 

Liderado pelo volante Marcelo Mendes, 
que agora virou zagueiro, o time do Ame- 
ricano está pronto para encarar o Cordi- 

no, domingo, às 16h, em Barra do Corda, pela 
primeira rodada do. O técnico Joãozinho Néri 
confirma que Marcelo Mendes será uma espé- 
cie de treinador dentro de campo. "Ele será o 
líder do time. Pela experiência, comandará a 
garotada nos jogos do campeonato", disse o 
treinador. 

Marcelo Mendes ressaltou que a mudan- 
ça de posição lhe fez bem. "Jogando como 
zagueiro, a responsabilidade aumenta, mas é 
muito bom, porque dá para usar a experiência 
para conter os excessos dos companheiros 
mais novos e orientá-los para melhorar o ren- 
dimento defensivo de todo o time", afirmou o 
atleta. 

Marcelo Mendes, todavia, não é o único 
jogador experiente do Americano na atual tem- 
porada. Além dele, o time conta com o ata- 

cante Serginho e o meia Jadinho, que foram 
contratados na quarta-feira. Os dois estrearão 
somente contra o MAC, quarta-feira, na segun- 
da rodada. "Eles serão preparados para o se- 
gundo jogo", informou Joãozinho Néri. 

A grande esperança do Americano para o 
Campeonato Estadual deste ano é o jovem 
volante Kena, de 21 anos. que foi descoberto 
recentemente em uma das peneiras realizadas 
pelo clube. 

DÚVIDAS 
Para o jogo diante do Cordino, as dúvi- 

das para o treinador definir a escalação são 
o atacante Joãozinho, ex-Madureira (RJ), e o 
meia Allisson, ex-Tocantinopólis (TO), que de- 
pendem de transferência. Segundo o diretor 
Walmir Bastos, será feita uma tentativa hoje 
para regularizar a situação dos atletas. Se não 
puderem jogar, Érick entrará no lugar de João- 
zinho e Jefferson no posto de Allisson. 

Maranhense é apresentado como novo 

reforço do Náutico-PE 

Nesta quinta-feira (14), o lateral Mara- 
nhão foi apresentado oficialmente ao Náuti- 
co, clube pernambucano que participará do 
Campeonato Brasileiro Série A, da Copa do 
Brasil e do Campeonato Estadual em 2013. 
Na equipe pernambucana, o maranhense 
disputará posição com o jovem João Ana- 
nias e Auremir, que é volante de origem. 

Manoel Messias Barbosa da Silva, o 
Maranhão, de 28 anos, nasceu na cidade 
de Codó, a 290 quilômetros de São Luís, 
mas não teve passagem pelo futebol ma- 

ranhense. O lateral iniciou sua carreira no 
futebol tocantinense e teve uma passagem 
de destaque pelo Guarani, onde foi um dos 
responsáveis por dois acessos consecuti- 
vos do clube campineiro no Campeonato 
Brasileiro. 

Do Bugre, Maranhão seguiu para o San- 
tos, onde não se firmou, sendo emprestado 
para Coritiba e Atlético Paranaense, Pelo 
Furacão, o jogador foi titular em boa parte 
do Campeonato Brasileiro Série B, dispu- 
tando 24 partidas e marcando um gol. 

Recuperada de lesão, Damiris está pronta 

para enfrentar o São José 

A entorse no tornozelo esquerdo de grau 
1 (lesão mais leve) já não preocupa mais. 
Após se contundir no jogo contra o Santo 
André-SP na rodada passada da Liga de 
Basquete Feminino (LBF), a ala/pivô Damiris 
está pronta para ajudar o Maranhão Basque- 
te na partida de segunda-feira (18) contra o 
São José-SP, às 20h, no Ginásio Castelinho, 
em São Luís. O tratamento intensivo feito 
com o fisioterapeuta Murilo Dias nesta última 
semana deu bastante resultado, e a atleta 
está liberada para o próximo jogo do MB na 
competição nacional. 

"A Damiris está bem. Reagiu bem ao 
tratamento. O que a gente esperava, a gen- 
te conseguiu. A amplitude e força muscular 
restabelecida. Estamos agora buscando so- 
mente a parte de propriocepção dela. que 
é restabelecer o equilíbrio e a confiança da 
atleta. E, segunda-feira, a gente espera que 
ela esteja em quadra 100%", declarou Murilo 
Dias, fisioterapeuta do MB. 

Com 45 rebotes em quatro jogos, a atleta 
do MB, que é a melhor reboteira desta edição 
da LBF, garante estar 100% no duelo con- 
tra o São José. "Estou 100%. Tive seis dias 
para recuperar a lesão e, graças a Deus, não 
foi uma lesão grave. Nesses dias, deu para 
fazer bastante fisioterapia e propriocepção. 
Fiz piscina, bicicleta para não perder a par- 

Nos últimos 10 clássicos, Palmeiras venceu 

o Corinthians apenas uma vez 
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Nas semifinais do Paulista de 2011, Corinthians e Palmeiras 
Corinthians e Palmeiras é o clássico mais 

tradicional do Estado de São Paulo. Não a 
toa, o jogo deste domingo (17) será o 343° da 
história entre as duas equipes, que têm um 
retrospecto muito semelhante. Ab todo, são 
121 vitórias do Palmeiras contra 119 do Corin- 
thians. O Verdão anotou 497 gols contra 458 
do rival. 

Os números ainda são favoráveis à equi- 
pe de Parque Antártica, mas o retrospecto dos 
últimos 10 jogos é amplamente favorável ao 
time de Parque São Jorge. Nesse período, 
foram seis vitórias corintianas contra apenas 
uma palmeirense, na última rodada do primei- 
ro turno do Brasileiro de 2011, vencido pelo 
Timão. Naquele jogo, Emerson Sheik fez 1 x 
0, mas Luan e Fernandão viraram para o Pal- 
meiras. Já o último jogo entre as equipes, com 
vitória corintiana por 2x0, com gols de Roma- 
rinho e Paulinho, foi fundamental para a queda 
do Verdão para a Série B, já que, naquela par- 

empataram por 1 x1 no Pacaembu 

tida, a torcida quebrou o Pacaembu e acabou 
perdendo importantes mandos de campo para 
o restante da competição. 

No Pacaembu, a coisa é ainda pior para 
os palmeirenses. O Timão está invicto no es- 
tádio contra o maior rival há 10 jogos, ou 17 
anos. Desde 1995 o Palmeiras não vence o 
Corinthians no local. Naquele ano, o Verdão 
venceu o rival por 2 x 0 em jogo válido pelo 
Campeonato Brasileiro, com gols de Müller e 
Antônio Carlos. Nos 10 jogos seguintes, foram 
sete vitórias do Timão e apenas três empates. 

Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians 
também mantém um tabu considerável. Nas 
últimas cinco partidas, foram três vitórias co- 
rintianas e dois empates. A última vitória pal- 
meirense aconteceu há cinco anos, em 2008, 
ano do último título estadual do Verdão. Na- 
quele dia, no estádio do Morumbi, o Verdão 
venceu por 1x0, com gol do meia chileno Val- 
divia, que, após o gol, fez o famoso "chororó". 

CÂMERAS DE SEGURANÇA 

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

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

0 sistema deve ser completo, ou seja, todas suas câmeras devem possuir gravação, serem monitoradas e estarem 
em pleno funcionamento, para que quando necessitem das imagens, estas possam ser utilizadas. 0 registro e a visualização 
dos pontos estratégicos ampliam sobremaneira a segurança de uma propriedade, permite reconhecimentos e registra fatos e 
atos de como e quando ocorreram. Podendo ser usado como prova criminal. 

te física. Ainda estou com um pouquinho de 
dor, mas para o jogo de segunda-feira esta- 
rei bem. A dor é menor do que a vontade de 
jogar e não vai atrapalhar. Segunda-feira vou 
para a guerra", disse 

Se em pouco tempo Damiris se recupe- 
rou da entorse no tornozelo esquerdo, mui- 
to se deve ao empenho da atleta aliado aos 
cuidados do fisioterapeuta Murilo Dias. Du- 
rante o período carnavalesco, por exemplo, 
a dupla esteve junta sempre. Foram horas de 
tratamento no hotel, na clínica e na Acade- 
mia Estação Saúde, que dispõe de todos os 
equipamentos necessários para acelerar o 
processo de recuperação de atletas. 

Segundo Damiris, todo o esforço para 
voltar o mais rápido às quadras valeu a pena. 
Para a ala/pivô do Maranhão Basquete, a úl- 
tima semana foi muito triste. No entanto, a 
tristeza foi superada pelo apoio das compa- 
nheiras e do incentivo diário do fisioterapeuta 
do MB. 

"Estava muito triste esses dias. Quando 
um atleta se machuca, são os piores dias. 
Estava bastante triste, mas minhas compa- 
nheiras me ajudaram bastante. O Murilo foi 
um 'parceirão'. Trabalhamos bastante para 
eu voltar bem e estou conseguindo me re- 
cuperar", revelou a camisa 12 do Maranhão 
Basquete. 

I 

Para ter um bom sistema de segurança alravés de câmeras, é necessário um analise de todo o local por técnicos 
especializados Com avaliação dos pontos vulneráveis e dentro dessas características, os profissionais realizaram a 
instalação do sistema de monitoramento. 0 circuito de CFTV TV Digital permite melhorias na segurança do ambiente A 
visualização das imagens captadas pelas câmeras. podem ser feitas no local ou remotamente através da internet. Conta 
ainda, com a facilidade do seu funcionamento, qualquer pessoa ou funcionário treinado poderá monitorar um grande numero 
de câmeras, 

COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCA! 
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