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Salve Jorge real 

O Conselho Tutelar de Altamira, no sudoeste do Pará. denuncia a existência de mjÊmmw- .. mu r 
uma rede de tráfico humano no município de Vitória do Xingu, a cerca de 50 km % ^ 1 t- jP)? 
de Altamira. De acordo com a conselheira Lucenilda Lima, pelo menos 12 jovens jHfcfc 
eram forçadas a se prostituir em uma boate localizada próximo ao sitio Pimental, 
um dos canteiros de obras da Usina Hidrelétrica Belo Monte. "O Conselho Tutelar 1| | 
recebeu a denúncia de um rapaz e uma adolescente que teria fugido da boate.    _ _ - 
Haviam lá de 12 a 15 mulheres, entre elas a adolescente. Elas vinham de Santa | mm-* 
Catarina e eram levadas para essa boate em Altamira, onde eram forçadas a se —- " JCtS 
prostituir", explica Lucenilda Lima. As vítimas seriam aliciadas com a promessa ... 
de uma renda de R$ 14 mil por semana, mas ao chegarem no Pará, eram mantidas em regime de cárcere privado, vigiadas por capangas 
armados. "Elas ficavam trancadas em quartos sem ventilação, e já chegavam devendo R$ 3 mil da passagem aérea", conta a conselheira. 
Além da adolescente de 16 anos, foram resgatadas pelas Policias Civil e Militar na noite desta quarta-feira (13) três mulheres com idades 
entre 18 e 23 anos nascidas em Santa Catarina, e um travesti de 20 anos natural de Pinhão, no Paraná. Dois funcionários da boate, o geren- 
te e o capataz foram presos em flagrante. A polícia apreendeu um caderno que serviria para registrar as dívidas das aliciadas. O proprietário 
do estabelecimento e a esposa conseguiram fugir. 

POPULAR 

Indenização Golpe 

A Associação Nacional para 
Exigência do Cumprimen- 
to das Obrigações Legais 
(Anecol) entrou com uma 
ação contra os envolvidos na 
tragédia da Boate Kiss, que 
matou mais de 230 pessoas 
em Santa Maria (RS), na ma- 
drugada do dia 27 de janeiro. 
A entidade pede indenização 
de R$ 3 milhões para as 
famílias de cada uma das 
vítimas que perderam a vida 
no incêndio. De acordo com o 
advogado da Anecol, Walter 
Euler Martins, o valor é o mínimo necessário para reparar as perdas. 
"O objetivo é de suprir a necessidade e reparar o dano dos hospitali- 
zados e daqueles que perderam entes queridos", explica. Na ação, a 
Anecol também pede a indenização mínima de R$ 300 mil para cada 
ferido no incêndio. "Esse é um valor que será calculado, após saber, 
entre os internados, qual foi a despesa de cada um com hospitais e o 
que deixaram de fazer no período em que estiveram internados", diz. 

Uma babá de Potirendaba, no interior de São 
Paulo, anunciou os serviços dela em um jornal. 
Um pedreiro se passou por interessado e en- 
ganou a jovem. Ela foi mantida em cárcere pri- 
vado por quatro dias e estuprada por mais de 
uma vez pelo homem. Anderson dos Santos, 
de 35 anos, ligou para a babá para contratá-la, 
disse que era um promotor de Justiça e que tinha dois filhos. A mãe 
da garota foi quem atendeu. Ela não quis ser identificada, mas disse 
que não desconfiou. — [Ele] parecia um homem bem responsável. Fa- 
lou que eu não precisava me preocupar e que ele trabalhava de cedo 
até a noite. Quando a adolescente chegou sozinha à casa do homem 
para trabalhar, logo percebeu que não havia crianças. Pouco tempo 
depois, o falso promotor disse que não tinha filhos. Foi neste momen- 
to em que começaram os abusos sexuais. Após quatro dias na casa, 
sendo ameaçada com uma faca, o homem resolveu levá-la a uma festa 
na casa de um amigo dele durante o carnaval. Aproveitando-se que 
Anderson havia bebido demais, a menina conseguiu fugir e pediu ajuda 
a um vizinho, que chamou a policia. O pedreiro foi preso em flagrante 
na casa de um parente dele e levado à delegacia da cidade vizinha de 
São José do Rio Preto. A polícia de lá descobriu que ele já tinha passa- 
gens por estupro, roubo e furto. 

Rouba os pais 

Uma adolescente de 15 anos foi levada para a Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), 
em Goiânia, pelo próprio pai, na quarta-feira (13). Ela foi encontrada depois de roubar o carro dele e fugir 
de casa com o namorado de 16 anos, na madrugada do último domingo (10). De acordo com o homem, que 
preferiu não ser identificado, a filha organizou a fuga enquanto ele estava trabalhando. "Ela deixou as fecha- 
duras destrancadas e o namorado dela entrou na minha casa com um amigo dele. Depois que eles entraram, 
minha mulher acordou e, quando abriu a porta do quarto, eles colocaram um pano na boca dela, passaram 
álcool no nariz dela, deixaram ela com os braços e os pés amarrados até que ela desmaiou. Depois da tortu- 
ra, eles pegaram a chave do carro com o controle do portão e fugiram no carro", conta o pai da adolescente. 
Os dois adolescentes foram para Rio Verde, no sudoeste de Goiás, onde ficaram hospedados em um hotel 
até serem localizados pelos familiares. O pai da garota disse que durante a fuga eles venderam as rodas do 
veículo. "Eles contaram que venderam todas as rodas do carro [compradas por R$ 6 mil] por R$ 150", afirma. 

COLUNA DO SANCHES 

A TORRE E AS TORRES 
A Torre de Montes Altos está caindo... nas mãos 
da desonestidade política. 
Essa constatação e esse receio poderia se confir- 
mar - ou se ampliar - não fosse a ação imediata 
e intimorata (sem medo) de monte-altenses com- 
prometidos com a causa e amigos defensores e 
colaboradores desse esforço de amor e orgulho 
pela terra municipal e patrimônio estadual. 
Os problemas físicos, estruturais, de Engenharia, 
de que ainda padece a réplica da Torre de Pisa 
construída em Montes Altos pelo Frei Aristides 
Ariolli praticamente já estão equacionados para 
a solução definitiva: o governo estadual tomou 
ciência do assunto e de pronto entrou na história, 
prometendo e já tomando as primeiras providên- 
cias para iniciar a recuperação do tão singular 
monumento. 
E. para que o serviço fique completo, assumindo 
o governo maranhense a responsabilidade e 
custos pela recuperação da Torre, os recursos e 
esforços voluntários doados para a causa inicial 
da Torre serão revertidos em favor da recupe- 
ração da Igreja Matriz e da Casa Paroquial que 
constituem, na mesma área, o patrimônio católico 
e cívico do povo monte-altense. 
Portanto, os maranhenses de Montes Altos têm 
agora duas lutas; a favor da Torre e contra a 
desonestidade política que queira apropriar-se 
dela, como, especificamente, o caso noticiado de 
mediações políticas para que o governo mara-, 
nhense assumisse as obras. 
Em texto mais do que detalhado, com nomes, 
cargos, dias. horas, palavras e testemunhos, o 
pároco da Paróquia de Santana (da Igreja Católi- 
ca de Montes Altos) e dois defensores e colabo- 
radores da causa, ambos evangélicos, assinam 
e assumem a verdade dos fatos e a espontanei- 

dade da iniciativa governamental na decisão de 
recuperação da Torre de Pisa monte-altense. 
**l, , 
Essa tem sido a desgraça da política; buscar 
méritos que não são seus e esquecer misérias 
que, comprovadamente, são de sua responsabili- 
dade. Como descuidistas ou punguistas, políticos 
há que vão dando "carteiradas"... ou subtraindo 
carteiras dos outros. Basta um descuido, uma 
distração, e o punguismo político cai em campo e 
tenta agregar a si merecimentos de cujo DNA não 
participou, em sua cadeia essencial, com nenhum 
átomo. 
Falando em DNA, falando em origens, começos, 
inícios, essências, vale fazer um recorte histórico 
com a Química da vida e dos homens: DNA tem 
a ver com a desoxirribose, que tem a ver com a 
ribose, que tem a ver com a pentose, que tem 
a ver com o açúcar simples (em cuja formação 
entram cinco átomos de carbono). 
E foi com açúcar que a história de Montes Altos 
começou, no final do século 19 (1898), quando 
o "Seu" Quirito, também conhecido por "Sabugo- 
sa", plantou cana-de-açúcar e, a partir de uma 
pequena lavoura, montou engenho, a produção 
aumentou, casas de palha de fixaram... e a povo- 
ação se instalou. 
Causas como a da Torre de Pisa de Montes Altos 
sempre correm o risco de verem surgir ao seu 
lado outras torres; a de marfim e a de Babel. 
A torre de marfim é aquela em que se encerram 
pessoas (inclusive políticos, senão sobretudo 
estes) que se isolam dos problemas e conflitos 
reais, concretos, neles se envolvendo apenas 
quando a oportunidade -- ou o oportunismo - 
recomendam. É menos uma questão de consci- 
ência e mais de conveniência. 
A torre de Babel é aquela onde pessoas (inclusive 

Edmllson Sanches 

políticos, senão sobretudo estes) parecem falar 
línguas diferentes, causando estranheza ou con- 
fusão entre os que realmente trabalham em favor 
de uma coisa ou causa. 
O antídoto para isso é, do lado político, recomen- 
da que os agentes devem buscar as comuni- 
dades. dialogarem com elas. anteciparem-se, 
adotarem uma atitude de escoteiro, sempre 
alerta aos primeiros sinais emitidos por aquelas 
comunidades. 
Para evitar, anular ou reduzir costumeiros male- 
fícios advindos das "torres" que tentam se erguer 
em volta da Torre de Montes Altos, os apoiadores, 
defensores, colaboradores da causa monte-alten- 
se, ao lado da torre que é réplica, devem levantar 
outras torres; 
- torre de comando, para combater ações e "ma- 
nobras" de "navios" inimigos e adversários disfar- 
çados, dissimulados - ou, nos ecos do período de 
Carnaval, fantasiados de companheiros da causa; 
- torre de controle, para orientar e tomar cuidado 
com os movimentos de decolagem (de recursos) 
e correta aterrissagem (na aplicação deles); 
- torre de vigia, para permanecer "de olho", 
sempre, indormidamente, como se fora sentinela, 
atalaia, guarda, segurança. 
Sozinha e, por enquanto, fragilizada de alto a 
baixo em sua estrutura, a Torre de Montes Altos 
não poderá, apesar de sua altura e beleza, tomar 
conta de si mesma. Outras torres precisarão ser 
formadas e fortalecidas, com braços, pernas, 
olhos, amor e orgulho do povo monte-altense. 
Serão as pessoas, como pirâmides humanas, que 
se erguerão e edificarão fortalezas, que haverão 
de proteger as nobres intenções e as necessárias 
ações em favor de uma Torre de Pisa de Montes 
Altos firme. 
E forte. Amém. 

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

- Ia AUDIÊNCIA 
O vereador Raimundo Roma. presi- 
dente da Comissão de Orçamento, Fi- 
nanças e Contabilidade, dirigiu hoje a 
primeira audiência pública da Câmara 
Municipal de Imperatriz. 
A audiência contou com a participação 
do controlador-geral da Prefeitura de 
Imperatriz, Cândido Madeira, que apre- 
sentou o relatório contábil do 3o quadri- 
mestre de 2012. 

- SEU CANDIDATO 

Agora foi a vez do vereador eleito, Es- 
merahdson de Pinho (PSDB), mostrar 
qual será o seu posicionamento nas 
eleições de 2014. O vereador postou 
em sua página no Facebook uma foto 
ao lado do ex-prefeito de São José de 
Ribamar e hoje secretário de estado 
chefe da Casa Civil e respondendo in- 
terinamente também pela Secretaria de 
Estado de Infraestrutura, Luis Fernando 
Silva. Na legenda da foto ele apresenta 
Luís Fernando aos seus amigos como 
o futuro governador do Maranhão. O 
certo é que Luis Fernando vem se con- 
solidando a cada dia que passa como 
um dos nomes mais fortes para a su- 
cessão da governadora Roseana Sar- 
ney em 2014. Competência técnica, ad- 
ministrativa e política ele tem de sobra. 

- RETORNO 
A vereadora Fátima Avelino participa 
hoje de sua primeira sessão em 2013 
na Câmara de Vereadores. Fátima não 
participou das outras sessões porque 
estava em São Paulo fazendo trata- 
mento médico. 

- NOTA 
A Defesa Civil Estadual informa que 
está acompanhando com atenção o 
nível dos rios e a incidência de chuvas 
em todo o Maranhão, trabalho feito em 
parceria com órgãos dos Municípios 
abrangidos pelas regionais de São 
Luís, Imperatriz, Caxias, Pinheiro, Ba- 
cabal, Pedreiras, Balsas e Estreito. De 
acordo com monitoramento realizado, 
nesta quinta-feira (14), o nível dos rios 
é considerado normal em todo o terri- 
tório maranhense. Em Imperatriz, onde 
foi registrada ligeira alta no nível do rio 
Tocantins no início do mês, o leito já vol- 
tou ao normal. Em São Luís, segundo 
dados repassados por órgão municipal 
à Defesa Civil Estadual, 169 famílias te- 
riam sido afetadas direta e indiretamen- 
te pelas chuvas que caíram nos últimos 
dois dias na capital. Nesta quinta-feira 
(14), a gestão municipal iniciou o cadas- 
tramento das famílias, para ter o núme- 
ro real de atingidos. A Defesa Civil Esta- 
dual está colaborando com o trabalho, 
auxiliando os técnicos do Município da 
nova gestão no preenchimento de for- 
mulários e outros documentos exigidos 
pela Legislação em vigor. A maioria dos 
afetados teve perdas materiais, já que 
as casas foram inundadas pela chuva, 
sendo que a água já escoou. 

- CIDADE LIMPA 
O Commam, Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, juntamente com a Se 
cretaria Municipal de Infraestrutura e a 
classe empresarial estão construindo 
lixeiras que serão instaladas em seto- 
res estratégicos das ruas da cidade. A 
iniciativa serve para educar o cidadão 
a jogar o lixo nas lixeiras a fim de evitar 
o entupimento dos bueiros em dias de 
chuva. 
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►ESCAPOU DE TRÊS DISPAROS 

Idoso reage a assalto com garrafadas 

Antônio Pinheiro 

Por um milagre, não aconteceu uma tra- 
gédia na manhã de ontem (14), na rua 
Godofredo Viana, esquina com Aqui- 

les Lisboa. Uma idosa tinha terminado de 
abrir a mercearia quando recebeu voz de as- 
salto de um homem que tinha chegado ao co- 
mércio procurando por cigarros. O elemento, 
ao receber a carteira de cigarros, sacou um 
revólver e obrigou a idosa a ir a outro com- 
partimento da casa procurar por dinheiro. 

O marido da idosa, de 76 anos, ao per- 
ceber o assalto, reagiu e, por isso, o homem 
efetuou três disparos dentro da residência 
contra ele, sendo que nenhum dos tiros acer- 
tou o idoso, em seguida, deu uma coronhada 
na cabeça do mesmo. No instante em que a 
filha do casal chegou a casa, se agarrou ao 
assaltante, que tentou atirar na mesma, mas 
a arma não disparou. Mesmo ferido, o idoso 

jogou várias garrafas de refrigerante no ele- 
mento, que tentava fugir em uma bicicleta, 
fazendo-o sangrar. 

Ao socorrer o pai e levá-lo ao Socorrão, 
a filha encontrou o acusado do assalto dei- 
tado em uma maca com vários cortes pelo 
corpo. Ela, de imediato, informou ao policial, 
que estava de plantão no hospital, que reco- 
nheceu Francisco Vilson Alves da Silva, 35 
anos, pois tinha o visto quando este dava voz 
de prisão. Depois de medicado. Vilson foi 
apresentado no Io Distrito Policial, sendo au- 
tuado por tentativa de assalto pelo delegado 
Fairlando Aires. 

Francisco Vilson é portador de necessi- 
dades especiais devido ter sido baleado nas 
pernas em um assalto em anos anteriores. 
Recentemente, esteve preso duas vezes por 
arrombamento e porte ilegal de armas. Na 
época, ficou preso por dois meses, saindo 
depois de pagar uma fiança de R$ 3 mil. 

Ex-detentos são presos na barreira do 

Bananal com caminhonete tomada de assalto 

pou 
VIL sr 

Na abordagem, apenas dois rapazes estavam na Hillux 

Antônio Pinheiro 

Policiais do Grupo de Operações Espe- 
ciais (GOE) prenderam às 10 horas da manhã 
de ontem. (14) na barreira do Bananal, dois 
ex-detentos em uma caminhonete Hillux preta 
de placa OLH-7599-Araguaina-TO. que tinha 
sido tomada de assalto às 7 horas da manhã 
do mesmo dia. O ato criminoso foi realizado 
na cidade de Araguaína, na residência do mé- 
dico Radu Armand Serbu por cinco assaltan- 
tes que, na fuga, trancaram o homem junto 
com familiares no quarto. 

A PM do Maranhão recebeu a comunica- 
ção pela Polícia Civil do Tocantins de que a 
Hillux tinha sido roubada e estava seguindo 
sentido Imperatriz. Por possuir rastreador via 
Satélite, foi facilitada a apreensão do veícu- 
lo. A última informação era de que o carro já 
tinha passado por Porto Franco. O próprio 
Cel. Edeilson Carvalho comandou a operação 
para prender os acusados e apreender o ve- 
ículo. 

Na abordagem, apenas dois rapazes esta- 
vam na Hillux, Nilson Batista, 20 anos, natu- 

Comandante do 3° BPM avalia atuação 

durante o período de Carnaval 

Hemerson Pinto 

"Positivo" foi a palavra usada pelo coman- 
dante do 3o Batalhão de Polícia Militar de Im- 
peratriz, coronel Edeilson, para classificar o 
trabalho desenvolvido pelos policiais durante 
os quatro dias de carnaval na cidade. 

"O sistema de segurança pública funcio- 
nou, houve um perfeito entrosamento entre 
as polícias, cada uma cumprindo seu papel, 
e foi diferencial o empenho de cada policial 
militar. Podemos dizer que a festa foi um su- 
cesso, pois costumamos julgar o Índice de 
violência pelos crimes praticados contra a 
vida, homicídios, e por roubo e furto a veícu- 
los, e não tivemos nenhum [caso] desse tipo 
de ocorrência durante o carnaval", afirma o 
comandante. 

O comandante do 3o BPM usou números 
deste mesmo período no ano passado para 
justificar o efeito do trabalho da PM em 2013: 
"Ano passado, neste período, estávamos 
quase com 30 homicídios praticados na cida- 

de. Esse ano, estamos no sétimo homicídio, 
que ocorreu em fevereiro, antes do período 
de carnaval, e o acusado foi preso". 

A redução nos casos de homicídios, de 
acordo com o coronel Edeilson, tem ligação 
com operações realizadas antes mesmo do 
período da festa de Momo. "Foram mais de 
12 armas de fogo apreendidas, mais de dez 
traficantes presos, uma quantidade expressi- 
va de entorpecentes apreendidos. Durante a 
'Operação Carnaval'. fizemos a aplicação da 
Lei Seca. conduzimos mais de cinco pesso- 
as por embriaguez ao volante", explica. 

O comandante lamentou as duas mortes 
que aconteceram em decorrência de aciden- 
tes de trânsito neste mesmo período. Uma 
na Nova Imperatriz, onde uma caminhonete 
atropelou cerca de quatro pessoas, sendo 
que uma mulher morreu minutos após ser 
socorrida pelo SAMU. O outro caso foi na ro- 
dovia Pedro Neiva de Santana, onde um mo- 
tociclista bateu na traseira de qm caminhão 
e morreu no local. 

1 

m 

As fotos mostram o suspeito ferido nos braços e a marca do tiro na geladeira 

Carnaval foi considerado tranqüilo 

pelo Samu 

Hyana Reis 

ral de Araguaína, com passagens pela polícia 
por formação de quadrilha, e Renan Araújo 
do Nascimento, 25 anos, fugitivo do presídio 
de Americana, no Pará, onde esteve preso 
por seis anos, por assalto a banco. Nenhuma 
arma foi encontrada com a dupla, Nilson falou 
que trabalha com vendas de carro e que iria 
vender o veiculo em Imperatriz. 

A PM apresentou a dupla na Delegacia 
Regional, onde foram autuados por roubo 
pelo delegado Regional, Assis Ramos. Por 
volta das 14 horas, o proprietário da caminho- 
nete. Radu Armand Serbu, juntamente com 
as delegadas Verônica Carvalho e Simone de 
Melo, da cidade de Araguaína, chegaram a 
Imperatriz para fazer o reconhecimento e au- 
xiliar no flagrante de Nilson e Renan. 

A Hillux foi periciada em frente à Regional 
de Segurança. Os dois acusados, que foram 
fazer exames de corpo delito, seriam poste- 
Tiormente recambiados para a cidade de Ara- 
guaína. O médico informou que havia a parti- 
cipação de uma mulher no bando que praticou 
o assalto. A Polícia do Tocantins tenta, agora, 
prender os outros membros da quadrilha. 

Durante o período de carnaval, foram 
registrados 33 acidentes em Imperatriz, de 
acordo com o Serviço Móvel de Urgência 
(Samu), que considerou os quatro dias de fo- 
lia tranqüilos, já que o número de ocorrências 
diminuiu em 23% comparado ao mesmo perí- 
odo do ano passado. 

A maioria dos acidentes envolvia uma pe- 
rigosa junção entre jovens, motocicletas e be- 
bida alcoólica, segundo dados do Samu. Ao 
todo, 69% dos acidentes foram com motos, 
e 41% com jovens entre 21 e 30 anos. 45% 
dessas ocorrências ocorreram durante noite 
e madrugada, e a maior parte foi registrada 
um dia após o início do carnaval; no domingo, 
dia 10. 

No carnaval de 2012, o número de ocor- 
rências registradas foi de 43. O coordenador 
do Samu, Maurício Fonseca, atribui a queda 
à mudança no comportamento dos foliões. 
"Consideramos um carnaval tranqüilo e ob- 
servei que a nossa comunidade está mais 
consciente, principalmente quanto à ingestão 
de bebida alcoólica". 

O coordenador acredita que a informação 

tem auxiliado neste processo, "atribuo isso ao 
esforço e à parceira do governo estadual com 
a Policia Militar, que estão orientando mais as 
pessoas". Ele afirma que a nova lei seca tam- 
bém auxilia na diminuição desses índices. "A 
lei e a fiscalização estão mais rígidas, o que 
ajuda o condutor a se manter na lei, evitar be- 
ber e dirigir". 

Apesar de ter sido considerado tranqüi- 
lo, neste ano foram registradas duas mortes, 
uma no bairro Santa Rita, onde uma mulher 
que conduzia uma moto bateu a cabeça no 
poste, após se chocar com um carro. A ou- 
tra morte ocorreu na Avenida Predo Neiva de 
Santana, após um motociclista bater na tra- 
seira de um caminhão. 

NAS RODOVIAS - Segundo a Polícia Ro- 
doviária Federal, foram registrados de meia- 
-noite de sexta-feira (08) até as primeiras ho- 
ras da manhã de terça (12), 38 acidentes nas 
rodovias que cortam o estado. Ao todo, três 
pessoas morreram, mas em Imperatriz não 
houve registro de nenhum óbito. A Operação 
Carnaval da PRF aconteceu durante todo o 
período de folia e incluía blitz de Tolerância 
Zero da Lei Seca. 

Detran do Maranhão alerta para perda de 

placas no período chuvoso 

V 

Motoristas devem ficar atentos para as placas dos seus veículos que têm mais facilidade de se soltarem 

O Departamento Estadual de Trânsito do 
Maranhão (Detran-MA) alerta os motoristas 
para que fiquem atentos às placas dianteiras 
e traseiras dos veículos, que podem se soltar 
com mais facilidade durante períodos chuvo- 
sos mais intenso. 

Segundo alerta de técnicos do Setor de 
Análise de Infrações, quem trafega sem as 
placas comete uma infração considerada gra- 
víssima. O automóvel pode ser apreendido, 
além de o motorista computar sete pontos na 
carteira de habilitação e pagar uma multa no 
valor de R$ 191,54. 

Só no ano de 2012, foram registradas 433 
multas em veículos que estavam trafegando 
sem placas. "O motorista tem que ficar mais 
atento nesse período de chuva, para evitar 
multas e transtornos, já que muitos desco- 
nhecem essa infração", informou a chefa do 
setor de Vistoria, Lúcia Macedo. 

"A atenção do condutor é fundamental, 

nesse período, pois muitos pensam que não 
há punição para esse tipo de situação, quan- 
do na verdade, é uma infração gravíssima", 
chama a atenção o diretor geral do Detran- 
-MA, André Campos. 

O motorista que estiver sem a placa dian- 
teira do veículo deverá se dirigir ao Setor de 
Vistoria do Detran-MA. na Vila Palmeira ou 
no Shopping do Automóvel, em São Luís, ou 
em uma Circunscrição Regional de Trânsito 
(órgãos do Detran-MA nos municípios do inte- 
rior) munido do licenciamento do ano vigente. 
Nestes locais, é efetuada a vistoria e o pa- 
gamento da taxa da reposição da nova placa 
no valor de R$ 24,34. Após esse processo, o 
motorista retira sua autorização e leva a uma 
loja especializada e credenciada junto ao De- 
tran-MA para confeccionar a placa. O valor da 
taxa é o mesmo para a placa traseira. Já se 
a perda só for referente ao lacre ou arame, a 
taxa é de R$ 15,36. 



Correio Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013 

.04 

►MUNICÍPIO PRESTA CONTAS 

Audiência Pública aconteceu na Câmara 

H» 

A prestação de contas do Município foi acompanhada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades 

Hemerson Pinto 

A primeira audiência pública dé 2013, re- 
alizada na Câmara Municipal de Verea- 
dores, aconteceu na manhã de ontem 

(14), com a presença de 16 vereadores e um 
público pequeno representando a sociedade 
comum. A audiência foi solicitada pelo con- 
trolador geral do Município, Cândido Madeira, 
com o objetivo de prestar contas das receitas 
e despesas do município de Imperatriz, refe- 
rentes ao exercício de 2012. 

Segundo relatório recheado de gráficos 
e números, ao todo, em 2012, Imperatriz ob- 
teve receitas que alcançaram o valor de R$ 
371.187.779.30 (Trezentos e setenta e um mi- 
lhões, cento e oitenta e sete mil, setecentos 
e setenta e nove reais e trinta centavos). A 
soma é resultado de recolhimentos de impos- 
tos e verbas obtidas por meio de convênios 
com os governos Estadual e Federal. 

As despesas entre os meses de janeiro e 
dezembro do mesmo ano, segundo números 
apresentados pelo controlador geral, chega- 
ram a R$ 351.745.556.95 (Trezentos e cin- 
qüenta e um milhões, setecentos e quarenta e 
cinco mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais 
e noventa e cinco centavos), cerca de R$ 20 
milhões a menos do total que entrou no cai- 
xa do Município. É o valor aplicado em gastos 
com a Saúde, Educação, Infraestrutura, des- 
pesas com pessoal, entre outros. 

"Cumprimos o ordenamento constitucional 
regulamentado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, de vir ao Poder Legislativo e prestar 
conta, demonstrando que receitas foram ar- 
recadadas, [dizer] quais foram as receitas no 
exercício de 2012 e como se deu essas des- 

pesas", explica Cândido Madeira, que durante 
a apresentação do relatório contábil, afirmou 
que na saúde pública do Município foram apli- 
cados cerca de R$ 33 milhões, o equivalente 
a pouco mais de 18%. 3% acima da cota míni- 
ma permitida pela legislação. 

Para o vereador Raimundo Roma, que é 
presidente da Comissão de Orçamento, Fi- 
nanças e Contabilidade da Câmara e esteve 
à frente da audiência, o município cumpriu as 
metas em função da competência administra- 
tiva, incentivando, por exemplo, mais pessoas 
e empresas a pagarem o IPTU e outros im- 
postos. Tendo uma arrecadação forte, o mu- 
nicípio ganha muito mais. "Os vereadores se 
manifestaram, fizeram seus questionamentos, 
alguns até mais técnicos, e a comunidade ga- 
nhou com isso. Foi mais claro em relação a 
outras prestações de contas em tempos ante- 
riores", declara Raimundo Roma. 

As ausências justificadas foram dos verea- 
dores Aurélio Gomes, em viagem a São Luís, 
e do vereador Chiquim da Diferro, por proble- 
mas de saúde. Fátima Avelino participou das 
atividades da Casa pela primeira vez em 2013. 
A vereadora reeleita retornou de um tratamen- 
to médico em São Paulo, onde permaneceu 
por mais de 10 dias. "Estou retornando e 

espero que os novos vereadores, que são 
a maioria, tragam idéias novas para que a 
gente possa tá fazendo um bom trabalho", diz, 
acrescentando que acompanhou pelas redes 
sociais a primeira semana de atividades na 
Câmara de Imperatriz. 

A audiência foi encerrada com todos os 
presentes cantando o tradicional 'Parabéns 
pra você" em homenagem à vereadora Caeta- 
na, aniversariante do dia. 

Seduc e Ufma realizam o lançamento do 
a 

Pacto Nacional pela Alfabetização 

A Secretaria de Estado de Educação (Se- 
duc) e a Universidade Federal do Maranhão 
(Ufma) lançam, nesta segunda-feira (18), às 
8h30, no auditório do Centro Pedagógico Paulo 
Freire (Campus do Bacanga, da Ufma. em São 
Luís), o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC). 

O PNAIC é um compromisso assumido pe- 
los Governos Federal, do Distrito Federal, dos 
estados e municípios, de assegurar que todas 
as crianças estejam alfabetizadas até os oito 
anos de idade, ao final do 3o ano do ensino fun- 
damental. 

Uma das principais ações do pacto é a for- 
mação continuada e presencial para todos os 
professores alfabetizadores dos 1o, 2o e 3o anos 
e também das classes multisseriadas, com 
base no programa Pró-Letramento, cuja meto- 
dologia propõe estudos e atividades práticas. 

"Não mediremos esforços no sentido de 
garantir instalações para realização das forma- 
ções de professores, uma das ações do pacto. 
O desafio é de unir forças para alfabetizar as 
nossas crianças", enfatizou o secretário de Es- 
tado de Educação, Pedro Fernandes. 

A formação de professores nos polos que 
aderiram as ações do PNAIC terá início, tam- 
bém, nesta segunda-feira (18). Segundo infor- 
mou a coordenadora Estadual do Pacto, Ana 
Karolina Salomão, a Seduc providenciou salas 
para realização das aulas e todo apoio logístico 
necessário nessas localidades. 

Assim, os cursos de capacitação dos pro- 
fessores serão realizados, durante todo o ano 
de 2013, nos núcleos de Imperatriz, que vai 
juntar 34 outros municípios. São eles: São Luís, 
que sediará outros 43 municípios; Pinheiro, 
que sediará 42 municípios; Caxias, que ficará 
com 17 municípios; Presidente Dutra, com 32 
municípios; e Bacabal, que receberá outros 33 
municípios. No total, o objetivo é capacitar 938 
professores orientadores e 32 professores for- 
madores. 

A coordenação institucional do pacto no 
Maranhão é composta por representantes do 
MEC, Seduc, União dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime) no Maranhão, IES For- 
madora, União dos Conselhos Municipais de 
Educação (UNCME) e Conselho Estadual de 
Educação. 

Aprovada matriz curricular de nove anos 

para o Ensino Fundamental do estado 

A matriz curricular de nove anos para o En- 
sino Fundamental da rede estadual foi apro- 
vada na última sexta-feira (08) pelo Conselho 
Estadual de Educação (CEE). O objetivo é me- 
lhorar os indicadores educacionais do estado 
por meio da estruturação do ensino básico no 
estado. 

Segundo o Parecer emitido pelo CEE, os 
referenciais curriculares que serão utilizados 
apresentam fundamentação legal e teórica; 
"Os referenciais são bem compreensivos e ins- 
trutivos nos dados apresentados, compreen- 
dendo o referencial legal e teórico, concepção 
metodológica e conteúdo, avaliação e áreas 
do conhecimento, objetivos dos componentes 
curriculares, organização pedagógica, entre 
outros, permitindo-nos perceber a atenção a 
eles dispensada", diz o documento. 

Matriz Curricular- A matriz curricular do en- 
sino fundamental está organizada em ciclo de 
aprendizagem inicial (do 1o ao 3o ano) e anos 
finais (do 4o ao 9o ano). A estrutura abriga a 
base nacional comum com os componentes 
curriculares obrigatórios (Língua Portugue- 
sa, Matemática, Ciências Naturais, História. 
Geografia, Ensino Religioso, Arte. Educação 
Física). Ao mesmo tempo, é complementada 
por disciplinas diversificadas, como Língua Es- 
trangeira e Filosofia - componentes com ofer- 

As crianças ingressam no Ensino Fundamental aos seis anos 

ta a partir do 6o ano. 
O programa curricular também obriga as 

escolas a incluírem a temática "História e Cul- 
tura Afro-Brasileira e Indígena" nas aulas, por 
meio de conteúdos que devem ser ministrados 
em áreas como Educação Artística, Literatura 
e História Brasileira. 

A matriz do fundamental de nove anos 
dispõe de, no mínimo, 200 dias letivos, com o 
total de 800 horas anuais para os cinco primei- 
ros anos e 1 mil horas a partir do 6o ano. Nesse 
modelo, o aluno deverá ingressar no Ensino 
Fundamental aos seis anos de idade. 

MPF/MA recomenda anulação de concurso 

para professor do curso de Direito da Ufma 

O Ministério Público Federal no Maranhão 
(MPF/MA) recomendou à Universidade Fede- 
ral do Maranhão (Ufma) que anule o concurso 
público para provimento de cargos de profes- 
sor do curso de Direito da instituição, realizado 
em janeiro de 2012. As investigações do MPF/ 
MA constataram diversas irregularidades no 
certame. 

O concurso foi regido pelos editais n0 

185/2011 e n0 195/2011 da Pró-Reitoria de 
Ensino da Ufma (Proen) e ofertou duas vagas 
para o magistério no curso de Direito, nas áre- 
as de Direito Privado e Sociologia Jurídica e 
Teoria do Estado. 

O Edital n0 20/2012-Proen, publicado em 
fevereiro de 2012, admitiu como aprovados na 
área de Direito Privado os candidatos Jaqueli- 
ne Prazeres de Sena e Leonardo Albuquerque 
Marques, e na área Sociologia Jurídica e Te- 
oria do Estado, os candidatos Márcio Alean- 
dro Correia Teixeira, Amanda Silva Madureira, 
José Caldas Gois Júnior e Carlos Rodrigues 
Vieira. 

IRREGULARIDADES 
A Resolução n0 120 do Conselho Univer- 

sitário (Consun), que rege concursos públicos 
para provimento de cargos do magistério da 
educação superior, determina que os concur- 
sos sejam realizados primeiramente para a 
classe de professor adjunto, que exige título 
de Doutor. No entanto, sem qualquer justifi- 
cativa, o Anexo I do Edital n0 185/2011-Proen 
foi o único a rebaixar a titulação mínima, para 
permitir que candidatos com o título de Mestre 
(professor assistente) também pudessem par- 
ticipar do certame. 

Historicamente, as disciplinas Sociologia 
Jurídica e Ciência Política e Estado do curso 
de Direito da Ufma são lecionadas por gradua- 
dos em Direito. Mas, o Edital n0 185/2011-Pro- 
en permitiu que os candidatos tivessem gra- 
duação em Ciências Sociais para concorrer à 
vaga na área de Sociologia Jurídica e Teoria 
do Estado. Além disso, o candidato aprova- 
do em primeiro lugar para essa área (Márcio 
Aleandro Correia Teixeira), já trabalhava como 
professor substituto da Ufma, e é graduado 
em Ciências Sociais, com título apenas de 
Mestre. 

Sobre a aplicação das provas, o MPF iden- 
tificou irregularidades nos prazos de publica- 
ção. A Resolução do Consun determina que o 
edital seja publicado, no mínimo, 60 dias antes 
da realização das provas, o que não aconte- 
ceu nesse caso. O Edital n0 185/2011-Proen 

foi publicado pouco mais de um mês antes da 
data prevista para aplicação das provas e um 
novo edital (n0 195/2011-Proen) foi publicado 
onze dias antes do certame, antecipando a 
data da realização das provas. 

Quanto às etapas do concurso, a Reso- 
lução do Consun estabelece cinco possíveis 
etapas: prova escrita, prova oral, prova práti- 
ca, projeto de pesquisa e prova de títulos. O 
Edital n0 185/2011-Proen não menciona a eta- 
pa "projeto de pesquisa", mas os candidatos 
receberam e-mail da chefe de departamento 
de Direito da Ufma, Edith Maria Barbosa Ra- 
mos, sete dias antes da data das provas, infor- 
mando que no dia da realização do concurso, 
seria exigido projeto de pesquisa. 

Somente um dia antes das provas, a chefe 
de departamento enviou novo e-mail comuni- 
cando aos candidatos a existência de liminar 
que impedia a exigência de projeto de pesqui- 
sa no concurso em questão. 

Conforme o teor da ata da assembléia do 
departamento de Direito da Ufma, realizada 
em dezembro de 2012 e apresentada pela 
chefe de departamento de Direito, três candi- 
datos do concurso (Márcio Aleandro Correia 
Teixeira, Jaqueline Prazeres Sena e Leonardo 
Albuquerque) teriam participado de decisões 
referentes a datas, etapas e banca do certa- 
me, na condição de professores substitutos 
do curso de Direito. Também foram identifica- 
dos fortes vínculos afetivos entre membros da 
banca examinadora e candidatos aprovados 
no concurso. 

Em parecer formulado pelo Procurador Fe- 
deral da Ufma, foi recomendada a anulação 
dos editais Proen n0s 185/2011 e 195/2011 e 
da homologação do resultado final do concur- 
so. Para o MPF, o concurso promovido pela 
Ufma revelou-se contrário às normas da Reso- 
lução n0 120-Consun e ofensivo aos princípios 
da impessoalidade, isonomia e moralidade. 

Na recomendação, o MPF pede a anula- 
ção do concurso e que a Ufma deixe de repro- 
duzir, nos próximos certames, as irregularida- 
des encontradas neste. 

O MPF também requisitou instauração de 
inquérito na Polícia Federal para apurar as 
informações referentes ao concurso incluídas 
na pauta da assembléia do departamento de 
Direito da Ufma, encaminhada pela chefe de 
departamento, Edith Maria Barbosa Ramos. 
Há fortes indícios de que alguns dos itens da 
pauta tenham sido inseridos falsamente, con- 
figurando, em tese, crime de falsidade ideoló- 
gica (Artigo 299 do Código Penal). 
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►PREÇO ALTO 

Itens da cesta básica ficam mais caros 

Os produtos que mais tiveram aumento foram feijão, arroz, pão e farinha 

Welbert Queiroz 

Oimperatrizense pode gastar mais no 
início do ano, o mercado da cidade 
]á indica aumento em diversos itens 

da cesta básica e de produtos tradicionais da 
região, como a fava. O jornal foi às ruas, nos 
principais pontos de consumo e distribuição de 
secos e molhados para verificar os preços dos 
principais alimentos da mesa do cidadão. 

Os produtos que mais tiveram aumento 
são os mais consumidos nas principais refei- 
ções do dia, como feijão, arroz, pão e farinha, 
é o que indicam os comerciantes do Mercadi- 
nho. Aline Sousa, que cuida da administração 
do Comercial Costa, conta que os preços não 
param de variar e que o mercado tem regis- 
trado uma baixa nas vendas. "Vendemos em 
atacado, o fardo do feijão está variando de 
125 a 130 reais, já o do arroz do tipo 01 custa 

igreja Católica lança Campanha da 

Fraternidade de 2013 

Carla Dutra 

A Diocese de Imperatriz realiza, neste do- 
mingo (17), a abertura oficial da Campanha da 
Fraternidade. A celebração será em três mo- 
mentos, às 8 horas, na Igreja Santa Cruz, ás 
17, na Igreja Perpétuo Socorro e, finalizando, 
ás 19 horas, na Igreja Santa Tereza. Todas 
tendo a Missa presidida pelo bispo da Diocese 
de Imperatriz, Dom Gilberto Pastana. 

De acordo com Dom Gilberto, diferente dos 
anos anteriores, em que a realização da aber- 
tura era em um único lugar, reunindo todas as 
paróquias da cidade, as três celebrações são 
para facilitar a ida de mais fiéis. As celebra- 
ções serão divididas por microrregiões, que 
compõem até quatros paróquias. "Para facili- 
tar justamente a participação e para estarmos 
mais presentes nessas microrregiões, nós va- 
mos fazer três celebrações de abertura", expli- 
ca o bispo. 

Com o tema "Fraternidade e Juventude", e 
lema "Eis-me aqui, envia-me (Is. 6. 8)", a Igre- 
ja Católica foca a preocupação com os jovens 
cristãos. "Nós estamos vivendo uma realidade 
juvenil que nos preocupa muito, dividido em 
dois aspectos: o consumo das drogas, que ga- 
nha um campo grande entre jovens, e o outro 
é a questão da internet, que ajuda a promo- 
ver prostituição e pedofilia. Por isso, a escolha 
desse tema", explica Dom Gilberto Pastana. 
Segundo ele, o objetivo da campanha é mo- 
tivar o lado crítico dos jovens para que isso 
contribua para sua formação pessoal e social. 

Dom Gilberto explica o tema da Campanha da Fraternidade 

Oficialmente, a Campanha da Fraternida- 
de acontece no período da quaresma. Mas 
termina se estendo, pois as comunidades 
aproveitam os subsídios oferecidos e dão con- 
tinuidade à reflexão com a mesma temática, 
"sobretudo quando as campanhas levam al- 
guns gestos concretos, como têm levado as 
campanhas passadas, quando terminam dan- 
do alguns efeitos positivos", enfatiza o bispo. 

Período da quaresma- Um período que 
prepara a igreja para a páscoa, momento 
que simboliza a ressurreição de Cristo. "Não 
existe ressurreição, não existe vida nova sem 
conversão", assegura o bispo, acrescentando 
que o período quaresma! é forte, no sentido de 
confrontar com a Palavra de Deus e descobrir 
a fragilidade de cada um. "Esse tempo, como 
diz a leitura, é tempo de graça, conversão e 
mudança de vida. Uma forma de recomeçar a 
partir de Deus", finaliza Dom Gilberto. 

68 reais. Registramos no começo do ano uma 
baixa nas vendas, acredito que o período chu- 
voso tenha influenciado nessa queda", afirma. 

"O que aumentou agora foi o feijão, trigo 
e seus derivados, farinhas, biscoitos e macar- 
rão. O aumento foi em média de 10% a 15%. 
No mês de janeiro e fevereiro, as vendas caem 
bastante, devido às festas de final de ano, em 
que as pessoas gastam muito, além do que 
no começo de ano tem matrícula e compra 
de material escolar, entre outros gastos. Tudo 
isso influência, apesar do dinheiro que não 
aumenta", indica Pedro Paulo, proprietário da 
Mareme Distribuidora. 

No Maranhão, dados do primeiro mês do 
ano indicaram que a cesta básica compromete 
37,5% do salário mínimo. Vários fatores expli- 
cam a elevação no preço, entre eles, o reajuste 
do salário mínimo e uma queda nacional ex- 
pressiva na produção dos itens da cesta bási- 
ca. "Houve uma queda muito grande na produ- 
ção de alimentos, como o feijão, que caiu 20% 
nacionalmente e, no Maranhão, 19%. O arroz 
teve uma queda de produção de 37% no ano, 
aqui no Maranhão. A mandioca caiu 14% no 
estado. Como conseqüência, na lei da oferta e 

da procura, quando cai a oferta, naturalmente 
o preço sobe", explica o presidente do Instituto 
Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos, Fernando Barreto. 

FAVA INFLACIONADA 
O preço da fava está variando ente 20 e 

25 reais em Imperatriz, é o que conta seu Ade- 
mar, da Casa da Farinha. "O quilo da fava tá 
custando, aqui, 20 reais, mas se você procu- 
rar, você encontra até mais caro que isso, o 
saco tá custando de 950 a 1000 reais". 

O aumento deve-se ao período de seca 
do ano passado que elevou o valor de diver- 
sos produtos alimentícios. Há ainda quem não 
goste do consumo deste produto, mas que 
reconhece o aumento. "Não sou muito fã de 
fava, mas muitos familiares gostam muito, an- 
tes comprávamos fava por menos de 10 reais, 
esse valor é um absurdo", diz Maria dos San- 
tos. 

O comerciante da Casa da Farinha conta 
que não é apenas a fava que vem inflacionan- 
do. "Esse preço tá desde o começo do ano e 
a farinha também vem aumentando de valor a 
cada mês", conclui o vendedor. 

Entulhos nos riachos causam 

alagamentos 

A chuva que caiu na tarde da quarta-feira 
(13) causou alagamentos em vários pontos 
da cidade, principalmente nas proximidades 
dos riachos que cortam a cidade. Isso vem 
causando preocupação ao prefeito Sebastião 
Madeira e ao titular da Secretaria de Infraes- 
trutura (Sinfra), Roberto Alencar. 

O secretário pede para que as pessoas 
não joguem lixo nas ruas e nos riachos. De 
acordo com o secretário, as principais cau- 
sas de alagamento no centro da cidade é o 
lixo que se acumula nas entradas dos bueiros 
impedindo a vazão da água. 

Roberto Alencar garante que a coleta do 
lixo vem sendo feita sistematicamente. Ele 
orienta as donas de casas que procurem 
observar o horário da passagem dos cami- 
nhões coletores para não colocar o lixo do- 
méstico com muita antecedência, pois ele é 
atacado por animais que destroem os plásti- 
cos derramando o lixo. 

Outro problema detectado pelo secretário 
é que algumas pessoas continuam a jogar 
móveis imprestáveis dentro do leito dos ria- 
chos. Esse comportamento é observado no 
Riacho Bacuri, no Capivara, no Riacho do 
Meio e no Santa Teresa. "Com isso, não tem 
como não haver alagamento, pois as águas 
transbordam pelas margens", explica Rober- 
to Alencar. 

Roberto Alencar observa, ainda, que a 
cidade de Imperatriz possui vários setores 
que já foram no passado pequenos riachos 

Riacho Bacuri transbordando após uma chuva (Foto; Josa Almeida) 

e lagoas que foram aterradas em função do 
crescimento urbano. "Isso também contribui 
com o alagamento das ruas", afirma o secre- 
tário. ressaltando que a Prefeitura de Impera- 
triz não vem medindo esforços para eliminar 
esses problemas. 

O titular da Sinfra lembra que a situação 
das enchentes é de ordem estrutural, razão 
porque acontece em todas as médias e gran- 
des cidades do país. "Estamos no período 
das chuvas, razão porque alguns tipos de 
serviço não podem ser realizados, mas va- 
mos estar com nossas equipes em todos os 
setores, na operação tapa buracos, limpando 
as ruas", conclui o secretário. 

A secretaria do bispo: Irma Nilsa 

"Somados os tempos de Banetos, vai fazer quinze anos que trabalho com bispos", revela Maria Nilsa. 

Carla Dutra 

É para poucas essa função. Maria Nilsa de Almeida, de 
43 anos de idade, é secretária pessoal do bispo Dom Gilberto 
Pastana. Ela tem mais de dois anos em Imperatriz, veio ex- 
clusivamente para trabalhar com o grande pastor. Irmã Nilsa, 
como é conhecida, passa o dia no Centro Diocesano Pastoral, 
especificamente, na "Cúria Diocesana", escritório do bispo. 

Irmã Nilsa é natural de Apucarana, do Paraná, mas era na 
cidade de Barretos, interior de São Paulo, que estava vivendo 
esses últimos anos, onde já trabalhou com mais de três bis- 
pos. Ela faz parte da Congregação das Missionárias de Ação 
Paroquial há 24 anos. Como a Congregação tem compromis- 
so com as dioceses do pais, quando há necessidade, as reli- 
giosas são encaminhadas para prestar serviço às paróquias. 

"Como já trabalhei muito tempo com isso, já adquiri 
bastante experiência, e sempre que há necessidade de 
trabalhar nessa função, sou eu a convidada", explica a 
Irmã o motivo de ter vindo a Imperatriz. Ela garante que está 
gostando da cidade, mas o calor é seu grande problema, pois 

estava acostumada a um clima mais frio. "Sofri para acos- 
tumar com o calor daqui, ainda sofro um pouco", revela. 

"Cada bispo tem seu estilo, e a gente procura conhe- 
cer o jeito de cada um e corresponder com o trabalho, 
de acordo com as necessidades", conta Nilsa, que cita 
suas principias funções no trabalho com o bispo da diocese 
de Imperatriz: "Eu faço a agenda dele de atendimento ao 
público, cuido também da parte de documentos emitidos 
pela diocese e tenho a função de encaminhar processo de 
nulidade matrimonial", cita. 

Para exercer a função, além do conhecimento, é essencial, 
acima de tudo, a confiança, conta Irmã Nilsa. "Eu sinto que a 
responsabilidade é grande. Pois como tenho o privilégio 
de trabalhar nessa função, também tenho muitas respon- 
sabilidades e tenho que passar confiança", declara a Irmã. 

FORMAÇÃO 
Formada em Pedagogia e com mestrado em Psicologia, 

seguindo a visão religiosa em sua tese. Nilsa utilizou uma in- 
terface de Psicologia com Direito Canônico. "Fiz uma pesqui- 

1 

sa com pessoas que entraram com processo de nulidade ma- 
trimonial", conta, dizendo que o resultado foi muito bom. tanto 
que foi publicado um livro pela Editora Loyola, com o título "O 
que Deus uniu, o homem pode separar'. 
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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 vós." (2 Pedro 5:6.7) 

CARNA/AL BANDA BAÉTZ 

DA GENTE A PODEROSA 

DO FORRÓ 

Em uma trajetória de puro sucesso, a banda Baétz, que Já faz 13 anos de carreira, promete 
caprichar em sua nova roupagem este ano. Além de novos hits, a banda ganhou novos vocalis- 
tas. 

O carnaval de Imperatriz teve uma participação de 10 mil pessoas no trajeto da Praça Mane 
Garrincha à Praça da Cultura. A jardineira iniciou o carnaval tradicional com uma grande mul- 
tidão que a seguiu pelas principais ruas do Centro. Vinte e cinco blocos marcaram presença 
todos os dias c milhares de famílias acompanharam todo o trajeto. Além da jardineira, dois 
trios elétricos estiveram no percurso nesses quatro dias de carnaval. 

p 

CAMERAS DE SEGURANÇA 

o? 

- 

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 benefício. 

Através da implantação do sistema de cãmeras. as pessoas podem prevenir e até 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 patnmónio, visto que elas estão alerta 24 horas por dia,? dias na semana e em tempo 
real. Sendo, este, considerado, "vigia eletrônico' qu^íca^empre atento e de "olho" no que acontece. 

0 sistema deve ser completo, ou seja, todáüfcs cãmeras 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. 
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Para ter um bom sistema de segurança através de cãmeras. é necessário um analise de todo o local por técnicos 
especializados. Com avaliação dos pontes vulneráveis e dentro dessas características, cs profissionais realizaram a 
instalação do sistema de monitoramento. O 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 poderã monitorar um grande número 
de câmeras. 

COM SEGURANÇA NAO SE BRINCAI 

m 
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Gàmeras ■ Nrterfcme TV üe cuito 

(99) 3525-7215 / 8154-3237 / 9157-0544 

www.centralalarme.com.br/centralalarme@hotmail.com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhâo 
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DROGARIA PAGUE MENOS (AV. GETÚLIO VARGAS, 1830B-CENTRO) 

DROGARIA CEROFARMA (AV.BERNARDO SAYÃO, 1459-N.IMP) 

DROGARIA IRAFARMA (RUA DOM MARCELINO, 834-VILA NOVA) 
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Conseguindo uma folga no trabalho 

Tirínhas 
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HíMAHOO COM O PlAMtrA! 
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COMO ASMH ^ mo' 000 < MAXl 

- Conheço uma forma de conseguir uns dias de folga! - diz o cara para sua colega de 
trabalho loira. 

- E como é que você vai fazer isso? - diz ela. 
- Vou mostrar. 
Nisto, ele sobe para uma viga e pendura-se de cabeça para baixo. Nesse momento o 

chefe entra, vê o empregado pendurado no teto e pergunta: 
- Que diabos é isso! O que está fazendo aí? 
- Sou uma lâmpada. - respondeu o empregado. 
- Hummm... acho que você precisa de uns dias de folga. Vá para casa. 
Ouvindo isto, o homem desceu da viga e dirigiu-se para a porta. 
A loira preparou-se imediatamente para sair também. O chefe puxou-a pelo braço e 

perguntou-lhe; 
- Aonde você pensa que vai? 
- Eu vou para casa! Não consigo trabalhar no escuro...!!! 

vAvwcoquetel.com, br/jogos 

OfiÇfi-PH/nZfiS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

wvk-w.coqueíd.com.br/Joaos 

GRUZAWNHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas 
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PreteSodo Rio de Janeiro (2006) 
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Tony Tomado. ator brasileiro 

Abelha, em inglês 
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□ NOVELAS 

Malhaçio 
Globo, 17h45 - Gil fica confuso com a proposta de Ju e deci- 
de ir para casa. Rafael diz a Morgana que Orelha está impli- 
cando com ela, mas a menina acredita que seja o efeito da 
poção do amor. Fatinha provoca Bruno e Ana desconfia. Filó 
insinua pára Fatinha que Raquel pode ter usado o dinheiro da 
ONG. Ana vê a cena do beijo de Bruno e Fatinha no laptop 
do namorado e termina seu relacionamento com ele. Lorenzo 
conversa com Gil. Orelha medita com Tizinha, e Morgana se 
desespera. Ju consola Bruno. Gil diz a Marcela que Lorenzo 
pode morar com eles até conseguir sua própria casa. Raquel 
avisa às filhas que fará trabalho extra no hospital de Lorenzo. 
Ju conversa com Lia sobre Gil. Ana segue Bruno em direção 
ao hostel. Isabela adota um cachorro, mas Leandro se deses- 
pera, revelando seu medo de cães. Bruno afirma para Fatinha 
que não quer mais saber dela e destrói o CD na sua frente. 

Lado a Lado 
Globo, 18h15 - Berenice conta a Constância que Elias estu- 
dará na escola do morro. Padre Olegário aconselha Alice a 
esquecer Jonas. Alzira, mãe de Diva, chega ao teatro, e Fre- 

derico e Mario demonstram não gostar da surpresa. Guerra diz 
a Edgar que ele e Laura estão com ciúmes de Ferreira e Helo- 
ísa. Elias está com medo de encontrar Albertinho. Constância 
afirma que aos poucos resgatará Elias. Albertinho acusa Zé 
Maria de envenenar Elias contra ele. Afonso encara Albertinho. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Veruska observa Roberta guardar a chave de 
Vitório e avisa a Nenê. Roberta afirma que Charlo é apaixo- 
nada por Otávio. Felipe não dá atenção a Carolina. Kiko tenta 
tirar Nando do estúdio. Nenê e Veruska vão para o aeroporto. 
Roberta procura Nando no estúdio de Fábio. Analú acorda e 
se apressa para tentar ajudar Nando. Felipe entra em pânico 
com a decolagem e Carolina disfarça o riso. Juliana pensa em 
Nando. Analú leva Ulisses e Zenon para o estúdio de Fábio. 
Kiko e Nando chegam ao beco. Roberta, Vânia, Analú, Ulisses 
e Zenon seguem para o local da armadilha de Kiko. Nando bri- 
ga com os capangas. Todos chegam ao beco e ajudam Nando. 
Durante a briga, Ulisses desmaia nos braços de Vânia. Charlô 
aconselha Juliana a se declarar para Nando. Felipe teme ficar 
no mesmo quarto que Carolina. Roberta decide adiantar seu 

casamento com Nando. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Morena e Waleska não conseguem enganar 
Wanda. Berna pede para desabafar com Lívia. Morena garan- 
te a Waleska que não vai deixar que nada aconteça a seu filho. 
Pescoço mente para Delzuite para não trabalhar. Théo e Már- 
cia se beijam. Helô fica animada por continuar investigando o 
caso de Aisha. Lívia manda Wanda não pensar em se envol- 
ver com Mustafa. Érica estranha o comportamento de Márcia 
e comenta com Julinha, que tenta disfarçar. Celso e Antonia 
assinam o divórcio e reclamam de compartilhar a guarda de 
Raissa. Márcia fala para Théo que Érica voltou para o Rio de 
Janeiro. Érica e Celso se beijam. Rosângela comenta com Mo- 
rena que esteve na casa dela. Helô confidencia para Ricardo 
suas suspeitas contra Lívia. Márcia conta para Érica que ela e 
Théo se beijaram. Áurea diz ao filho que Márcia está interes- 
sada nele. Sheila vê Lívia na TV e decide falar com Lucimar. 
Stenio não consegue proibir Drika de dar uma festa. Lucimar 
fala para os repórteres que Lívia não quer contar sobre o para- 
deiro de Morena na Turquia. 
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<T> Áries 21-03/19-04 
As trocas afetivas fluem harmoniosamente e be- 
neficiam suas relações, neste momento em que 
Lua e Netuno se associam. Sua maior sensibili- 
dade lhe permite compreender melhor as neces- 
sidades alheias. Evite remoer mágoas! 

Touro 20-04/20-05 
Sua percepção mais sutil lhe permite solucionar 
problemas antigos, pois você enxerga aspectos 
que antes não eram percebidos. Lua e Netuno 
em sêxtil lhe deixam mais tranqüila, positiva e 
aberta para o que vem pela frente! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Suas amizades passam por um momento positi- 
vo, pois Lua e Netuno formam sêxtil, acalmando 
os ânimos e amenizando as diferenças. Que tal 
promover reconciliações e valorizar os aspectos 
positivos de cada um? Tome a iniciativa! 

S5 Câncer 22-06 / 22-07 
De maneira criativa e habilidosa você encara os 
mais diversos desafios no trabalho, pois a Lua 
passa pelo circuito e forma sêxtil com Netuno 
hoje. Sua visão mais perspicaz lhe permite tra- 
balhar perspectivas inovadoras! 

SI Leão 23-07/22-08 
Ao passar por sua nona casa, a Lua aguça sua 
sensibilidade e você passa a perceber melhor 
as emoções que se passam dentro de você e 
das pessoas mais intimas. O sêxtil com Netuno 
fortalece a cumplicidade, aproveite! 

119 virgem 23-08/22-09 
Você percebe com mais clareza suas próprias 
demandas, sobretudo na vida pessoal, neste 
momento em que a Lua passa por sua oitava 
casa. Que tal investir em sua a saúde e harmo- 
nia? O sêxtil com a Lua estimula o bem-estar! 

^ Libra 23-09/22-10 
Sua percepção acerca das expectativas nas re- 
lações e de sua projeção social é aprofundada 
pela passagem da Lua por sua sétima casa e 
pelo sêxtil com Netuno. Aprenda a reconhecer 
seus desejos e aceitar seus pontos fracos! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Sua vida familiar é favorecida pela harmonia 
que o sêxtil Lua-Netuno promove em suas sexta 
e quarta casas. Que tal compartilhar as mudan- 
ças que você deseja realizar? A união de esfor- 
ços aumentará as chances de êxito! 

/"Sagitário 22-11 /21-12 
Lua e Netuno formam sêxtil, estimulando você 
a fazer novos contatos e a melhorar sua vida 
social. Mais do que diversão, os momentos de 
lazer lhe trazem boas oportunidades. Aproveite 
as boas trocas e conversas! 

VS Capricórnio 22-12 /19-01 
A vida familiar entra em foco, pois Lua e Netuno 
formam sêxtil hoje, estimulando o bom convívio 
e facilitando os acordos e conciliações. É um 
bom momento para deixar seu lar mais acolhe- 
dor e agradável. Invista nisso! 

Aquário 20-01/18-02 
Você mostra grande habilidade ao lidar com as 
mais diversas situações, neste momento em 
que Lua e Netuno forma sêxtil entre sua área 
de comunicação e seu signo. Seu brilho pessoal 
lhe traz maior poder de conquista, aproveite! 

K Peixes 19-02/20-03 
Os aspectos práticos cotidianos são mais facil- 
mente conduzidos, neste momento em que Lua 
e Netuno formam sêxtil, entre suas áreas mate- 
rial e de crise. Bom momento para organizar o 
dia a dia. assim como as suas emoções! 
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"Essa nova greve é somente dos trabalhadores da empresa Congel, que presta serviço ao Banco do 
Brasil, porque es/a com um mês de salário atrasado. Nunca pagaram o 13° salário e há mais de dois 

| meses nao dao Ucket alimentação. Por causa disso, as agências ficarão fechadas"- Samuel Sousa 
i presidente do Sindicato dos Empregados de Empresa de Segurança e Vigilância do Sul do Maranhão. 

a BrpnQaR 

A voz da comunidade 
A 

Vigilantes fazem greve por pagamentos atrasados 

5 

A partir de hoje (15), cerca de 70 vigilan 
tes da empresa Congel, que presta ser- 
viço ao Banco do Brasil, entram em gre- 

ve por tempo indeterminado. Eles protestam 
por pagamentos atrasados, inclusive o 13° re- 
ferente a 2012, e tickets alimentação. Devido a 
isso, as agências do BB devem ficar fechadas. 

Os vigilantes já tinham feito uma paralisa- 
ção no dia Io de fevereiro, sexta-feira, devi- 
do a um adicional de 30% de periculosidade 
determinado pela presidente Dilma Rousseff e 
que nunca foi pago pelas empresas. Mas des- 
ta vez, a greve é específica desta empresa. 

"Essa nova greve é somente dos traba- 
lhadores da empresa Congel, que está com 
um mês de salário atrasado, nunca pagaram 
o 13° salário e, há mais de dois meses, não 
dão ticket alimentação", explica Samuel Sou- 
sa, presidente do Sindicato dos Empregados 
de Empresa de Segurança e Vigilância do Sul 
do Maranhão. 

A empresa de segurança vem causando 
problemas há muito tempo, de acordo com o 
presidente. "Essa empresa já vem dando calo- 
te há muitos anos, ela não paga as férias, só 
paga o salário no dia 20, que pelo sindicato 
deve ser dia 5, não paga hora extra. Homolo- 
gação no sindicato ela nunca fez, quando de- 
mitem os trabalhadores eles têm que entrar na 
justiça para conseguir seus direitos". 

O sindicato alertou o Banco do Brasil 
quanto às condições da empresa e, devido a 
isso, houve quebra de contrato. "Há 12 anos, 
a Congel tem contrato com o Banco do Brasil' 
mas pelas más condições houve uma licita- 
ção e duas novas empresas vão assumir esse 
contrato em março. Mas até lá, os trabalha- 
dores não podem ficar sem receber, têm uns 
que estão passando necessidade, não pode- 
mos deixar isso [acontecer]", garante Samuel 
Sousa. 

Para garantir esses direitos, os vigilantes 
decidiram entrar em greve. A paralisação deve 
atingir boa parte da Região Tocantina, pois 
trabalhadores de Açailândia até Balsas vão 
aderir ao movimento, segundo o Sindicato. "O 
contrato dela é em todo o Maranhão, por isso 
as agências do Banco do Brasil de toda a re- 
gião, provavelmente, não vão abrir", garante o 
presidente. 

Os trabalhadores irão se reunir hoje pela 
manhã no sindicato e seguirão para a agên- 
cia central do Banco do Brasil onde farão um 
protesto. Caso nenhum acordo seja feito, p 
Sindicato pretende recorrer ao próprio banco. 
"Caso não pague, queremos que as duas em- 
presas que ganharam a licitação sejam cha- 
madas logo para assumir o contrato, para que 
assim os trabalhadores não sofram mais", ex- 
plica Samuel Sousa. 
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permite aos órgãos de comunicação a valoração do objeto 
de cerca de R$ 119 mil. 

JUSTIÇA REDUZ INDENIZAÇÃO DE DIRETOR DA TV 
GLOBO 

Xuxa vence na Justiça e impede distribuidora de vender filme 'Amor, Estranho Amor' 

O desembargador Cláudio de Mello Tavares, da 11a Câ- " raiiwi 
mara Cível do TJRJ, negou recurso da Cinearte Produções 
distribuidora do filme "Amor. Estranho Amor", no qual a apre- 
sentadora Xuxa aparece nua com um menino de 12 anos. A 
Cinearte pleiteia o relançamento do filme, alegando que o 
contrato de cessão dos direitos com a apresentadora expirara 
em 2009. No entanto, a empresa Xuxa Produções Artísticas 
garante ter feito depósitos extrajudiciais. A 5- Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio reduziu 

de R$ 50 mil para R$ 20 mil o valor da indenização, por danos 
morais, que o blogueiro Rodrigo Vianna terá que pagar ao 
diretor da Central Globo de Jornalismo Ali Kamel. Segundo 
o autor da ação, Vianna. que estaria tentando difamá-lo após 
ser dispensado do núcleo jornalístico da emissora, demons- 
trando ressentimento e rancor, insinuou diversas vezes em 
seu blog que ele teria estrelado um filme pornográfico o que 
não é verdade. 

Rodrigo Vianna contestou, alegando que os comentários 
feitos em seu blog são formados por escrita jornalística que 
utiliza o humor, o tom jocoso e a subjetividade do subscritor (o 

    v. vc.tw. Haacmieruo e coorou Kit, 24U mil. Na época, que não se confunde rnm n tPYtr, iXrnaife«^« ^ ^ uc imuimar aeve ser exercido dentro 
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Na decisão, o desembargador expõe as razões para negar 
a apelação da Cinearte. "Não se pode afastar o argumento da 
autora/apelada de que caberia à cedeníe (ré/apelante) infor- 
mar os dados do valor referente às prorrogações e. como isso 
não foi feito, não há que se falar em expiração do prazo para 
se efetivar a prorrogação em questão", relata o magistrado. 

Segundo o processo, a Cinearte recebe US$ 60 mil anu- 
almente para não comercializar o filme gravado em 1982. O 
contrato era de oito anos, mas a empresa de Xuxa afirma ter 
feito depósitos por mais de dezoito anos. 

Ainda segundo os autos, em 2009, a Cinearte quis rene- 
gociar o valor do pagamento e cobrou R$ 240 mil. Na época, 

informativo, seja do ponto de vista científico, artístico, literário 
ou político, e a conseqüente emissão de opiniões, não estan- 
do o critico, por isso, sujeito às ações civis ou criminais. As- 
sim. pelo exercício do direito de crítica, possibilita-se ao emis- 
sor instituir relações entre os fatos noticiados e determinada 
interpretação ou juízo valorativo, favorável ou desfavorável, 
por ele formulado. A liberdade de crítica é uma liberdade natu- 
ral. Contudo, criticar não é destruir, ofender, injuriar, difamar, 
violentar a dignidade alheia. Conquanto exprimir opinião seja 
um dos direitos mais nobres no seio da sociedade, constituin- 
do direito fundamental e elemento essencial democrático que 
garante a livre discussão das idéias, constitui abuso de direito 
a crítica veemente e ofensiva contra alguém, principalmente, 
quando tem cunho pessoal, visando denegrir a imagem de 
terceiro. O direiío-dever de informar deve ser exercido dentro 

tuou depósito de pouco mais de R$ 104 mil, mas a Cinearte 
rechaçou o pagamento. A iniciativa motivou a apresentadora 
a pedir uma antecipação de tutela para impedir que a distri- 
buidora comercializasse o filme com terceiros. O pedido foi 
aceito em primeira instância e confirmado em sentença, ne- 

profissão sem qualquer censura, de acordo com a Constitui- 
ção. 

Para o desembargador relator Antônio Saldanha Palheiro, 
o réu extrapolou o âmbito da crítica e atingiu a imagem do 
autor. A crítica, ao contrário da notícia, é o exame valorativo, 

se constatou, sobretudo porque as insinuações a respeito de 
suposta participação do apelado em filme pornográfico foram 
feitas de forma reiterada por um longo período, o que ultra- 
passa o âmbito da crítica e, sem dúvida, difama a imagem do 
apelado, conhecido jornalista, e ultrapassa o mero dissabor" 
concluiu o magistrado. 
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►FINANCIAMENTO DE PROJETOS 

Edital da Fapema disponibiliza 3 milhões 

Já está disponível no site da Fundação 
de Amparo à Pesquisa e ao Desenvol- 
vimento Científico e Tecnológico do Ma- 

ranhão (Fapema) o Edital Universal, um dos 
mais procurados pelos pesquisadores. Os 
recursos financeiros disponibilizados para 
este edital chegam ao valor de R$ 3 milhões, 
destinados ao financiamento de projetos e 
pesquisa em instituições de ensino superior 
públicas e privadas no Maranhão. As propos- 
tas devem ser apresentadas por mestres e 
doutores que estão aptos a concorrer neste 
edital. 

As inscrições podem ser feitas até o dia 
25 de março no site da Fapema - www.fape- 
ma.br e até o dia 29 de março é a data limite 
para a entrega da documentação impressa 
no protocolo da fundação. O resultado está 
previsto para o começo do mês de julho e a 
contratação das propostas a partir do mês de 
agosto. 

Os projetos vão ser classificados em três 
faixas. Na primeira, a Faixa A. vão ser incluí- 
dos projetos de pesquisa científica ou tecno- 
lógica propostos por pesquisadores doutores 
com produção científica, com pelo menos 
dois artigos publicados em revistas ou produ- 
ção científica equivalente na área de atuação 
do pesquisador nos últimos três anos. Para 
essa faixa estão reservados recursos de R$ 
1,6 milhão, sendo que os projetos que forem 
submetidos a financiamento devem ter o teto 
máximo de R$ 40 mil. 

Na Faixa B, os projetos devem ser pro- 
postos por pesquisadores doutores que te- 
nham ao menos um artigo publicado com 

uma orientação concluída ou em andamen- 
to, podendo ser de iniciação científica. Para 
essa pesquisa, o valor total destinado é de 
R$ 900 mil, sendo que cada proposta deve 
atender a um teto máximo de R$ 15 mil. Na 
Faixa C, os pesquisadores devem ser mes- 
tres (doutores não podem concorrer) e os 
recursos reservados chegam a R$ 500 mil 
reais para todas as áreas de pesquisa. 

No momento da submissão da proposta, 
cabe ao pesquisador a responsabilidade de 
registrar a faixa pretendida no patronage da 
Fapema. Os projetos vão ser avaliados sepa- 
radamente e os que tiverem sua classificação 
registrada indevidamente serão considera- 
dos não enquadrados. As propostas enqua- 
dradas vão ser avaliadas por uma comissão 
de consultores ad-hoc considerando o mérito 
da proposta, o currículo do proponente e as 
características da equipe executora. 

EDITAL ARTIGOS 
Além do Universal, já está disponível no 

site da instituição o Edital 002/2013, de Apoio 
a Publicação de Artigos. O objetivo é incenti- 
var a publicação científica e tecnológica, em 
especial as que são de natureza inédita, com 
a intenção de difundir conhecimentos, téc- 
nicas ou tecnologias que sejam relevantes 
para o desenvolvimento econômico, social e 
cultural do Maranhão. 

As propostas vão ter o valor total de R$ 
100 mil e podem ser submetidas de fevereiro 
a novembro. As informações sobre os editais 
podem ser tiradas em editais abertos, no site 
da Fapema. 

Conheça as regras do Programa de 

Estágio Viva Primeiro Emprego 
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A Bolsa Estágio é no valor de R$ 620,00, paga pelo Governo do Estado 

O Estágio Viva Primeiro Emprego faz par- 
te do macro Programa Maranhão Profissional, 
desenvolvido pelo Governo do Estado do Ma- 
ranhão, por meio da Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sec- 
tec), e tem por finalidade inserir no merca- 
do de trabalho, através de estágio curricular 
remunerado, os alunos dos cursos técnicos 
oferecidos pela Universidade Virtual do Ma- 
ranhão (Univima) e por entidades parceiras, 
para a promoção do desenvolvimento de em- 
presas e qualificação da mão de obra local. 

Para o melhor aproveitamento dessa opor- 
tunidade é necessário que os alunos e empre- 
sas selecionados fiquem atentos aos prazos 
de inscrição e documentação exigida, esta- 
belecidos nos editais disponíveis no endere- 
ço eletrônico www.primeiroemprego.ma.gov. 
br ou ainda no site da Sectec, www.sectec. 
ma.gov.br, clicando no banner do programa. 

As empresas devem estar em dia com 
suas obrigações fiscais e parafiscais, ter Al- 
vará de Funcionamento válido, possuir inscri- 
ção no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) e indicar um empregado que supervi- 
sionará o aluno durante todo o tempo de es- 
tágio. É necessário, também, que apresentem 
uma declaração com o número de funcioná- 
rios, vídeo ou fotos da estrutura física do local 
e assumam o compromisso legal de pagar au- 
xílio transporte aos estagiários do Programa, 
que atuem em cidades onde haja transporte 

Aberta votação para escolha do tema do 

Prêmio Fapema 2013 

urbano tarifado. 
Já para os alunos, são necessários o Re- 

querimento de Estágio, fornecido pela Univi- 
ma, devidamente preenchido, a declaração 
de freqüência do curso de Qualificação Pro- 
fissional ofertado pelas Instituições de Ensino 
participantes do Programa, cópia dos docu- 
mentos pessoais RG e CPF, duas fotos 3x4 e 
comprovante de residência. Não são aceitos 
alunos que tenham carteira de trabalho assi- 
nada durante o período de estágio. 

Depois de conduzidos ao estágio, os alu- 
nos recebem o encaminhamento para aber- 
tura de conta no Banco Postal, sistema sim- 
plificado de abertura de contas do Banco do 
Brasil através de Agências dos Correios. Nes- 
ta conta é depositada a Bolsa Estágio no valor 
de R$620.00, paga pelo Governo do Estado a 
cada 30 dias, a contar do início das atividades 
do estagiário na empresa. Os alunos também 
devem entregar assinado o termo de outorga, 
que é entregue pela equipe técnica do Estágio 
Viva Primeiro Emprego no momento de apre- 
sentação dos estagiários às empresas. 

Os editais para cadastro de empresas e 
estudantes ficarão abertos durante todo o ano 
de 2013. A inscrição é eletrônica, e mesmo as 
feitas em formulários de papel serão transpor- 
tadas para a Plataforma Chance, o banco de 
dados do programa. Os estágios têm duração 
de três meses e não caracterizam vínculo em- 
pregatício. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
Maranhão (Fapema) disponibilizou, na pági- 
na da Fundação (www.fapema.br), a enquete 
para a escolha do tema do Prêmio Fapema 
2013. São quatro opções de temas para a 
premiação, que acontece no final do ano e 
tem como objetivo reconhecer o talento dos 
pesquisadores locais e estimular a divulga- 
ção cientifica e tecnológica no Maranhão. 

Entre os temas: "Conquista Aeroespacial: 
três décadas da Base de Alcântara no Ma- 
ranhão na promoção da Tecnologia", tema 
sugerido em função dos trinta anos de insta- 
lação da base no estado e que pode auxiliar 
o debate de assuntos relacionados à corrida 
espacial no Brasil, como colaborador do de- 
senvolvimento no estado; "Ciência e projetos 
inovadores em busca da construção de re- 
des sócio-produtivas e da preservação dos 
biomas maranhenses", elaborado a partir da 
participação do Maranhão no Plano Maior 
do Ministério da Ciência e Tecnologia pró- 
-amazônia. A proposta pode contribuir com a 
expansão de alternativas de preservação dos 
ecossistemas (além do amazônico) encontra- 
dos no estado. 

Também, a partir da contribuição do Mi- 
nistério da Ciência e Tecnologia, veio a su- 
gestão do terceiro tema; "Ciência e esporte 
na promoção da saúde". O assunto traz como 
gancho a realização de eventos desportivos 
entre os anos de 2013 e 2016 no Brasil, tais 
como dois torneios de futebol (A Copa das 
Confederações e a Copa do Mundo) e as 
Olimpíadas. O assunto será abordado tam- 
bém durante a Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia 2013, que falará sobre Ciência, 
Esporte e Saúde. 

O quarto tema é "Globalização e ciência: 
o intercâmbio de tecnologias e idéias para o 
desenvolvimento socioeconômico do Mara- 
nhão", que propõe um debate sobre o mer- 
cado global e sua integração com a cultura, a 
inovação e a possibilidade de abertura de no- 
vos negócios aliados à interface da ciência, 
para favorecer o desenvolvimento do estado. 

RECONHECIMENTO 
Realizado desde 2005, o Prêmio Fapema 

é a maior premiação científica do Norte/Nor- 
deste. Podem concorrer ao prêmio alunos de 
ensino médio, alunos de graduação, mes- 
tres, doutores, pesquisadores, inventores, 
empresas inovadoras e pessoas que tenham 
contribuído para preservação dos bens ima- 
teriais e "saberes populares". O edital do prê- 
mio deve ser lançado até o início de junho. 

Já é característica na premiação a esco- 
lha de um tema, que não precisa estar rela- 
cionado com os trabalhos inscritos, mas ins- 
taura discussão relevante para o Maranhão. 

São quatro opções de temas para a premiação 

"Na verdade, com isso nós amplificamos a 
discussão não só no ambiente relacionado 
às pesquisas, mas também no universo de 
escolas, universidades e outros celeiros de 
conhecimento. Nossa idéia é; quanto mais 
próximo da sociedade, melhor para desen- 
volver a ampliar o conhecimento científico", 
argumenta o presidente da Fapema, Antonio 
Luiz Amaral Pereira. 

Nos últimos três anos, o tema do Prêmio 
Fapema foi escolhido pelo voto popular. Em 
2012, sagrou-se campeão o tema "Ciência. 
Tecnologia e Cultura na Promoção do De- 
senvolvimento Regional Sustentável", com 
58,4% da preferência dos votantes. Já no ano 
de 2011, a disputa foi mais apertada e com 
39% dos votos, venceu "São Luís 400 anos: 
Revísitando a história, com visão no futuro". 
Em 2010, outra "goleada": o tema "Preserva- 
ção Ambiental e Planejamento Urbano das 
Cidades", foi escolhido com 80% dos votos. 

Para 2013, ano em que o prêmio chega 
a sua nova edição, a diversidade na apre- 
sentação dos temas que falam sobre globa- 
lização, esporte, plano amazônico e base de 
Alcântara favorecem uma competitividade 
saudável. "Alguns pesquisadores e mesmo 
os leigos, que não tenham pesquisa sobre o 
assunto, podem se interessar mais por uma 
proposta do que por outra, o que é natural. 
O que queremos acima de tudo é estimular 
essa participação para que vença o tema que 
nos permita contribuir com o debate", reforça 
o presidente da Fapema. 

Ano após ano, o Prêmio Fapema conso- 
lida-se como o principal canal para a promo- 
ção dos saberes científicos do Maranhão. 
Isso pode ser constatado pelo vertiginoso 
crescimento na participação dos cientistas e 
pesquisadores. Em sua primeira edição, no 
ano de 2005, foram 59 inscritos. Quatro anos 
depois, em 2009, o número aumentou mais 
de 300%, chegando a 243 inscritos. A quan- 
tidade de premiados e as categorias também 
tiveram um crescimento, assim como a pre- 
miação. Em 2012, por exemplo, foram distri- 
buídos prêmios que juntos somaram a impor- 
tância de R$ 200 mil reais. 

NOTA - HOSPITAL CARLOS MACIEIRA 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que a forte chuva ocorrida em Sâo Luís, na madrugada da última quar- 
ta-feira (13), que provocou abalos na estrutura física de unidades hospitalares públicas e privadas na capital, também 
causou a infiltração de água nas salas do setor administrativo e na área do laboratório de análises clinicas no térreo do 
Hospital de Alta Complexidade Carlos Macieira. 
As áreas afetadas estão em andar com estrutura antiga, ainda não reformada, e que serão submetidas ás medidas de 
engenharia necessárias para evitar que novos alagamentos voltem a ocorrer. 
O setor administrativo e parte dos equipamentos do laboratório foram removidos para outras áreas do próprio hospital. O 
processamento dos exames laboratoriais dos pacientes internados no Carlos Macieira está sendo feito na Maternidade 
Mariy Sarney, sendo que o tomógrafo e os demais equipamentos que realizam exames de imagem continuam funcio- 
nando normalmente no próprio hospital. 
Os elevadores passam por manutenção permanente e não foi registrado nenhum incidente com pacientes, e estes não 
sofreram qualquer prejuízo em decorrência dos danos causados pelas chuvas. 

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

Aviso 
Contribuição Sindical • Exercido 2013 

O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bons no Estado do Maranhão - SINDICAM-MA, por sou 
presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, notifica os integrantes da categoria dos transportadores 
rodoviários autônomos de bens que, conforme determina a lei (CLT), deverão recolher a Contribuição Sindical anual, 
devida por todos os integrantes da categoria, pessoas físicas proprietárias de veiculo de carga apto a realizar fretes 
(veiculo de aluguel - placa vermelha), independente de filiação ao sindicato. O valor da contribuição sindical para o 
exercício de 2013 é de R$ 81,99 (oitenta e um reais e noventa e nove centavos). O recolhimento deverá 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 

Brasil já ocupa o terceiro lugar em consumo de produtos de beleza 

P 

Em seis anos, o gasto com serviços de 
cabeleireiros no Brasil cresceu 44%. O país 
já ocupa o terceiro lugar no consumo de 
produtos de beleza, atrás dos Estados Uni- 
dos e Japão. Em termos de inovação, o país 
também não fica atrás. 

Com nove lojas na cidade, a rede Beleza 
Natural surgiu da inventividade de Heloísa 
Assis, conhecida como Zica, que buscou 
produtos para tratar seus cabelos crespos. 
Depois de dez anos de pesquisa. Zica en- 
controu uma fórmula para relaxar e dar aos 
cachos aparência natural. 

A primeira loja foi aberta em 1992 e hoje 
a rede especializada em cabelos crespos e 
ondulados conta com 1.500 colaboradores. 
De acordo com a gerente-geral de Desen- 
volvimento Humano do Beleza Natural, Ana 
Claudia Venturini Rizzetom, todos os profis- 
sionais da rede são treinados antes de co- 
meçar a trabalhar. 

"Hoje temos um padrão de processos, 
com o atendimento segmentado em nossos 
salões. Isso facilita a capacitação de profis- 
sionais. Todos são treinados antes de entrar 
na empresa. Nossa seleção é mais focada 
em valores e atitudes do que em experiên- 
cia. Cerca de 90% das pessoas que selecio- 
namos são para o primeiro emprego e 70% 
das meninas são clientes que já conhecem 
nossa cultura e o resultado do produto". 

Além de ter uma fábrica própria para os 
produtos, Ana explica que a rede padroni- 
zou os processos. "A Zica acompanha e 
opina o tempo todo. Mas hoje temos todas 
as técnicas inventadas e padronizadas por 
ela em manuais e treinadoras capacitadas. 
Acredito que estamos à frente neste mer- 
cado. pois somos especializados e cada 
produto, cada serviço, cada novidade [são 
pensados e formatados] depois de ouvir 
nossas clientes". 

Procura por cursos na área da beleza aumenta a cada ano 

O número de inscritos nos cursos profis- 
sionalizantes de cabeleireiro no Serviço Na- 
cional de Aprendizagem Comercial do Rio de 
Janeiro (Senac-RJ), subiu 16% de 2010 para 
2011. Em 2012, a escola, que oferece cursos 
em 25 unidades, formou 2.700 cabeleireiros 
em todo o estado, com 92% dos alunos em- 
pregados durante a formação ou logo depois 
de concluir o curso. 

O curso tem 400 horas de duração (de 
oito meses a um ano), ao custo de 13 parce- 
las de R$ 271. Para os próximos dois meses, 
existem 400 vagas abertas. O gerente de 
cursos de beleza e bem-estar do Senac-RJ, 

Adriano Vasconcelos, diz que a procura pelo 
curso de cabeleireiro sempre foi grande, mas 
que agora muitos profissionais de outras áre- 
as procuram o Senac para ter uma segunda 
profissão no setor de beleza. 

Vasconcelos lembra que a instituição ofe- 
rece formação concreta para o profissional 
em todas as áreas; cabelo, depilação, mani- 
cure, esteticista. "Há formação geral para es- 
ses profissionais, desde a iniciação aos cur- 
sos de aperfeiçoamento", informa o,gerente. 
Entre os cursos oferecidos, ele cita Tendên- 
cias em Cortes e Grafilados, Colorimetria e 
Mechas e Produção de Noivas, além de dois 

cursos de gestão para salão de beleza. 
Segundo Vasconcelos, os professores 

São especialistas e participam de muitos 
eventos, além de pesquisar tendências mun- 
diais para adaptar ao mercado brasileiro. "Os 
professores participam de grandes eventos 
pelo Brasil, que trazem profissionais de fora, 
como Hair Brasil e Hair & Beauty, para fica- 
rem antenados com as novidades da área. A 
indústria de cosmético também tem grande 
participação nessa formação, porque tudo o 
que é feito na área de beleza depende muito 
dos produtos e dos equipamentos novos que 
são lançados". 

Cadastro de cheques e documentos roubados para reduzir fraudes 
. . - i _   : j __ -i «/■M-M-rònfMa a d Kanm o mais ranidament 

O cidadão que tiver documentos ou che- 
ques perdidos ou furtados no carnaval, além 
de registrar um boletim de ocorrência na de- 
legacia mais próxima, deve cadastrar a infor- 
mação no Serviço de Documentos e Cheques 
Roubados para reduzir o risco de sofrer pre- 
juízos ou fraudes. O registro pode ser feito 
pela internet ou por telefone, no número (11) 
3373 7272, que funciona diariamente, das 8h 
às 20h. 

Com a inclusão dos dados, as informa- 
ções ficam disponíveis em todo Brasil, pro- 
visoriamente, por um período de dez dias 
úteis. Para que eles permaneçam por tempo 

indeterminado, o consumidor precisa enviar 
dentro desse prazo o boletim de ocorrência e 
uma declaração formal para a Serasa Expe- 
rian, empresa de análises e informações para 
decisões de crédito. 

No caso dos cheques, as informações 
ficam na base de dados por três dias úteis, 
tempo para o correntista avisar o banco, fazer 
o boletim de ocorrência e sustar os cheques. 
Após a sustação, o alerta do cheque perma- 
necerá por tempo indeterminado na base de 
dados da empresa. 

O cidadão com cheques roubados, furta- 
dos, perdidos ou extraviados deve comunicar 

ocorrência ao banco o mais rapidamente 
possível e pedir cancelamento. De acordo 
com a Federação Brasileira de Bancos (Fe- 
braban), as despesas de registro e de contro- 
le do cancelamento ou sustação dos cheques 
são de responsabilidade do correntista, que 
terá como garantia do banco o não acolhi- 
mento desses cheques. A tarifa para cober- 
tura dessa despesa deve ser cobrada uma 
única vez. 

Os bancos não podem cobrar taxa de de- 
volução dos clientes quando se tratar de che- 
ques cancelados por roubo ou furto acompa- 
nhados de boletim de ocorrência. 

educação 

Governo vai decidir onde serão criadas escolas de medicina 

A partir de agora, o governo federal vai 
passar a determinar em que cidades poderão 
ser abertos novos cursos de medicina no país. 

As novas faculdades deverão estar em lo- 
calidades em que há carência de cursos e pro- 
fissionais, o que tende a beneficiar Estados do 
Nordeste, como Bahia e Maranhão. 

Isso será feito por meio do lançamento 
de editais de chamamento público já neste 
semestre. Cada edital deve listar as cidades 
onde há demanda por vagas e estrutura para 
receber os alunos -por exemplo, leitos de hos- 
pital e residências médicas de áreas prioritá- 
rias, como ginecologia e pediatria. 

O objetivo é favorecer a fixação de médi- 
cos onde hoje há carência e evitar a saturação 
de vagas numa cidade. 

Na prática, o governo poderá vetar novas 
faculdades em áreas já saturadas, como o Rio. 

Os ministérios da Educação e Saúde, com 
um grupo de especialistas, devem definir, nes- 
ta semana, estímulos para que hospitais e fa- 
culdades renomados sintam-se atraídos pelos 
editais. 

"Gostaria que as melhores faculdades do 
Brasil, as excelentes privadas e eventualmen- 
te os hospitais de excelência -Einstein, Sírio 
Libanês e outros-, fizessem projetos para 

concorrer ao edital. Seria fantástico", afirmou 
à Folha o ministro Aloizio Mercadante (Educa- 
ção). 

As regras valem para instituições pnvadas 
e federais, que até o mês passado podiam so- 
licitar diretamente ao Ministério da Educação 
a abertura do curso. A política não abarca as 
instituições estaduais de ensino, como a USR 

"Podem se preparar porque a ampla maio- 
ria dos pedidos [de abertura de cursos já fei- 
tos] será indeferida", diz o ministro. 

VAGAS EXISTENTES 
A demanda por vagas e médicos também 

vai nortear a ampliação de vagas em cursos 
já existentes, conforme portaria publicada no 
"Diário Oficial" da União. 

O texto afirma que as instituições interes- 
sadas em aumentar o número de vagas deve- 
rão comprovar a "demanda social por profis- 
sionais médicos na região de saúde do curso". 

De acordo com o censo da educação su- 
perior de 2011, os 187 cursos de medicina no 
país oferecem pouco menos de 17 mil vagas 
em processos de seleção. Naquele ano, havia 
108.033 alunos matriculados na graduação de 
mediana. 

Além da má distribuição dos médicos no 
território nacional, o governo aponta carência 

desses profissionais no país, por isso a ne- 
cessidade de estimular a abertura onde há de- 
manda reprimida. 

Com as regras, o governo publicou a radio- 
grafia da quantidade de vagas e de médicos 
por Estado. 

Enquanto a Bahia tem a pior proporção 
de vagas por habitantes. Rio de Janeiro e To- 
cantins aparecem como saturados. São Paulo 
aparece num meio-termo. 
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PACIENTES SABEM DOS RISCOS 
DE ANTICONCEPCIONAIS 

E ENCARAM RESTRIÇÕES 
MÉDICAS COM NATURALIDADE 

Aos 24 anos. Thais Rezende Xavier 
não mostra pesar por ter que assumir cui- 
dados redobrados com a saúde por toda 
a vida. Ao relatar o drama que vive desde 
que descobriu uma embolia pulmonar, pro- 
vocada pelo uso de anticoncepcional, a es- 
tudante carioca mostrou que, hoje, encara 
com tranqüilidade as restrições impostas 
por médicos que ainda tratam e acompa- 
nham o caso. 

"Eu corri grande risco de morte e só 
por um milagre estou aqui hoje contando". 
Nos últimos meses de 2011, depois de um 
ano tomando o medicamento Diane 35, re- 
comendado por uma ginecologista, Thais 
começou a sentir falta de ar e cansaço. 
Não demorou mais que um mês para que 
o quadro se agravasse. 

"Tinha procurado médicos e feito exa- 
mes, mas não apareceu nenhum proble- 
ma. Teve um dia em que desmaiei na rua, 
o médico que me atendeu identificou a em- 
bolia e a primeira coisa que me perguntou 
foi se usava algum hormônio", conta. 

No dia 7 de dezembro, Thais foi inter- 
nada. Ela passou por três cateterismos e 
a implantação de filtros nas veias, para 
evitar que a coagulação seguisse para os 
pulmões, o cérebro e o coração. "Hoje, 
não posso tomar uma série de remédios e 
continuo fazendo tratamento com anticoa- 
gulantes, Tenho várias restrições. Foi tudo 
restrito. Voltei à minha ginecologista para 
contar e ela ficou assustada", disse. 

A estudante garante que não fumava, 
não registrava sobrepeso ou histórico fa- 
miliar de trombose - principais fatores de 
propensão ao problema. Segundo ela, o 
Diane 35 foi o único hormônio que tomou. 
Thais também se submeteu a exames 
para identificar qualquer predisposição do 
organismo a desenvolver trombose, mas 
os médicos não conseguiram detectar 
qualquer problema. 

Para o ginecologista Rogério Bonassi, 
a estudante pode ser um dos casos raros 
de trombofilia que existem no mundo. O 
problema, também conhecido como hiper- 
coagulabilidade, indica uma propensão de 
a paciente desenvolver trombose por ter 
alguma deficiência no sistema de coagu- 
lação. 

Vice-presidente da comissão de Anti- 
concepcionais da Federação Brasileira de 
Ginecologia e Obstetrícia e da Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo 
(Sogesp), Bonassi diz que o Diane 35 não 
apresenta mais riscos que qualquer outro 
hormônio. Todos os medicamentos indica- 
dos como anticoncepcionais no país têm 
a descrição do risco de trombose na bula. 

"O uso de qualquer hormônio pode ter 
um risco. Mas, o risco de quem não usa 
anticoncepcionais ou similares é de cinco 
em cada 10 mil mulheres. Se elas tomam 
pílula, o risco passa a ser de 9 para 10 mil 
mulheres", explicou. Em mulheres grávi- 
das, sem o uso de hormônios, as estatís- 
ticas adotadas universalmente apontam 
que 30 mulheres, em cada 10 mil, pode- 
riam desenvolver a doença. 

Há poucos dias, dirigentes da agência 
francesa de segurança dos medicamentos 
declararam que, até abril deste ano, a pí- 
lula anticoncepcional Diane 35 e todos os 
genéricos do medicamento vão deixar de 
ser vendidos no país. A medida foi adota- 
da em resposta aos 125 casos de trombo- 
se venosa e quatro mortes de mulheres 
usuárias da pílula relatados nos últimos 
25 anos. As mulheres que apresentaram 
graves problemas de saúde com a pílula 
Diane 35, com idades entre 18 e 42 anos, 
sofreram acidentes vasculares variados, 
como embolia pulmonar ou derrame. 

Para Bonassi, a decisão instiga mais 
temor do que informa. "O Diane 35 não 
tem mais riscos que outros hormônios. 
Não sabemos o que motivou a decisão da 
França porque o risco é muito pequeno e 
não se trata de um estudo clínico, mas de 
relatos de casos", avaliou. 

"A pílula é segura. Mas, o uso indiscri- 
minado não deve ocorrer e sabemos que 
muitas mulheres tomam pílulas indicadas 
por amigas ou vizinhas. Outro dia. estava 
em uma farmácia e presenciei uma moça 
pedindo indicações de anticoncepcionais 
para o farmacêutico que descrevia qual pí- 
lula [além de contraceptiva] melhora a pele 
ou não retém líquido", disse ele. 
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Jackson pode jogar pelo MAC neste domingo 

.. - 
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O me/a, de 39 anos, depende apenas da regularização do contrato com o Quadricolor. 

Grande reforço do Maranhão Atlético 
para as disputas da Copa do Brasil e 
do Campeonato Maranhense, o meia 

Jackson, de 39 anos, já está realizando seus 
primeiros treinos com bola no Parque Valério 
Monteiro e está sendo considerado como op- 
ção para o confronto de estreia do Quadricolor 
no Campeonato Maranhense, neste domingo 
(17), contra o Santa Quitéria. 

A estreia do jogador, entretanto, pode ser 
adiada devido a um entrave na regularização 
do atleta junto à CBF. Em novembro de 2012, 

Jackson assinou um contrato mínimo de três 
meses com o Expressinho, para a disputa do 
Campeonato Maranhense Série B. torneio em 
que o meia foi inscrito, mas não chegou a en- 
trar em campo pelo Furacão. Para oficializar o 
novo contrato com o MAC, Jackson depende 
da rescisão do contrato, que tem vigência até 
o dia 28 de fevereiro. 

Caso não consiga se regularizar a tempo 
da estreia, o atleta só vai fazer sua primeira 
partida na volta ao Quadricolor no dia 21, con- 
tra o Balsas, no Nhozinho Santos. 

Cavalo de Aço arranca para a 

estreia no Maranhense 

Hemerson Pinto 

O presidente da Sociedade Imperatriz 
de Desportos, Edivaldo Cardoso, informou 
que o time do Imperatriz embarca às 9h da 
noite desta sexta-feira (15) para São Luís. 
onde no domingo entra em campo pára en- 
frentar o Sampaio Corrêa, no jogo de es- 
treia pelo Campeonato Maranhense 2012. 
Com pensamento positivo, porém, muita 
cautela, Edivaldo destacou o favoritismo do 
adversário e a desvantagem de estrear fora 
de casa. 

"Um desafio enorme, um adversá- 
rio que teve um ano com três conquistas; 
Copa União, Maranhense, uma competição 
nacional. Grupo forte mantido há quatro 
anos. Com essa responsabilidade procu- 
ramos montar um time com antecedência, 
trabalhando há 35 dias. buscando a melhor 
condição física, técnica e o conjunto, que é 
importante dentro de campo. Vamos fazer 
um bom jogo em São Luís", diz Edivaldo 
Cardoso, afirmando que a direção do clube 
trabalhou por uma boa viagem dos atletas 
até São Luís, e uma boa estadia. 

Quanto ao favoritismo do Sampaio Cor- 

rêa, o presidente do Imperatriz comenta 
que é o suficiente para tirar do elenco im- 
peratrizense o compromisso de deixar a 
ilha com um resultado positivo. Finalizando 
a conversa com o Correio Popular, Edivaldo 
Cardoso arriscou, ao ser interrogado sobre 
um palpite para o jogo do próximo domingo: 
"quem sabe um 3 x 2 pra nós". 

Na tarde de ontem (14), o Imperatriz fez 
um treino no povoado Bananal, no campo 
cedido pela Prefeitura de Governador Edi- 
son Lobão. Ultimamente, o Cavalo de Aço 
tem recorrido a campos de cidades vizi- 
nhas, devido à situação dos gramados de 
Imperatriz após as fortes chuvas que caem 
quase diariamente na cidade. 

O jogo Sampaio x Imperatriz é no próxi- 
mo domingo, às 17h, no estádio Nhozinho 
Santos, em São Luís. No mesmo dia e horá- 
rio, haverá Cordino x Americano, em Barra 
do Corda; e Bacabal x São José, em Baca- 
bal. Antes, às 4h da tarde, Santa Quitéria e 
Maranhão se enfrentam em Santa Quitéria. 

Na próxima rodada do Campeonato 
Maranhense, dia 22 de fevereiro, o Cavalo 
de Aço recebe o Santa Quitéria às 8h15 da 
noite no Frei Epifânio. 

Yerdào inicia Libertadores apostando 

em tradição e jogo de resultado 

Desde o título na Copa do Brasil em julho, 
quando o Palmeiras conquistou a vaga na Li- 
bertadores. o clube foi inesperadamente per- 
dendo força até ser rebaixado no Campeona- 
to Brasileiro e, mais recentemente, negociar 
Barcos com o Grêmio. Com o que sobrou, o 
time estreia no torneio continental às 22 ho- 
ras (de Brasília) desta quinta-feira (14) no Pa- 
caembu, diante do Sporting Cristal, do Peru. 

Além de não contar com Barcos, Gilson 
Kleina também não pode escalar Maikon Lei- 
te e Valdivia, ambos com lesões musculares, 
resolveu mudar seu sistema defensivo com 
base nos reforços que acabaram de chegar 
e promoveu revolução na frente. Mas sua 
principal idéia é apelar à história da equipe. 
"Estamos implementando muito o espírito e 
a tradição do Palmeiras na competição", dis- 
cursou. 

Segundo time brasileiro com mais par- 
ticipações na Libertadores (a deste ano é a 
15 , número só superado pelas 16 do São 
Paulo contando 2013), o Verdão conquistou 
a competição em 1999 e chegou à final em 

outras três oportunidades. Baseado nisso, o 
técnico aposta que a garra e a aplicação tá- 
tica podem resolver. "O Palmeiras não vai ter 
convencimento de jogo. mas um futebol de 
resultado", avisou. 

Em campo, isso significa mudanças. Na 
retaguarda, entram três recém-contratados: 
o lateral direito Weldinho, vindo do Corin- 
thians, o volante Marcelo Oliveira, ex-Cru- 
zeiro que atuará na lateral esquerda, e o 
zagueiro Vilson, ex-Grêmio e que será tes- 
tado como volante. Na linha ofensiva, Souza, 
Wesley, Patrick Vieira e Vinícius revezam-se 
entre meio-campo e ataque. 

Até como explicação para suas apostas, 
Kleina mostrou conhecer o Sporting Cristal. 
'O adversário é perigoso, foi campeão no seu 
país. Não estão tendo campeonato lá, mas 
disputaram um torneio no Uruguai e alguns 
amistosos. É uma equipe rápida, com dois 
atacantes abertos e o Lobatón, que é um 
volante que se aproxima muito dos meias 
e alimenta muito o ataque. Precisamos de 
atenção", reiterou. 

São José manterá base do ano 

passado no Estadual-2013 

A ida destes jogadores para o Peixe-Pedra pode ser facilitada pela diretoria tricolor 

O técnico Fernando Castelo Branco, que 
assumiu o comando do time do São José de 
Ribamar segunda-feira (11), depois de pas- 
sar por um curso de educação física em São 
Paulo, está confiante em uma boa estreia no 
Campeonato Maranhense, diante do Bacabal, 
domingo, em Bacabal. Apesar do pouco tem- 
po de preparação, pois o Peixe-Pedra está 
treinando há apenas uma semana, Castelo 
Branco disse que, para compensar a falta de 
uma pré-temporada mais longa, a escalação 
da equipe terá a base do ano passado. "Va- 
mos contar apenas com alguns reforços con- 
tratados, como o zagueiro Lucas, os volantes 
Deivid e Deco e o atacante Vanvan", revelou. 

O treinador disse que ainda espera por 
outros reforços, principalmente os jogadores 
que poderão ser cedidos pelo Sampaio Cor- 
rêa. O presidente Hugo Roberto Medeiros 

disse que tem mantido contatos com o pre- 
sidente Sérgio Frota pedindo a liberação do 
goleiro Gustavo, do zagueiro Yuri. do volante 
Alex e do atacante Wescley. "As negociações 
estão adiantadas. Acho que contaremos com 
esses jogadores", frisou esperançoso. 

O São José conseguiu renovar contrato 
com os laterais Careca e Cleyton, com o za- 
gueiro Diego Linbdberg e com o meia Válb- 
son, que são remanescentes do time do ano 
passado. O time da cidade balneária vem 
realizando seus treinos no campo do Real. 
no bairro Maiobinha. Ontem pela manhã, 
houve treino físico, seguido de atividade tá- 
tica. A mesma programação está marcada 
para hoje, ficando para amanhã o coletivo de 
apronto e no sábado pela manhã apenas um 
recreativo. A viagem para Bacabal será sába- 
do à tarde. 

i 

-Ac Celulares * tf J» 0 0 0 0 • 
m 

V •>: 
>: 

0 

12 * 

mê** •' r 

.V, 

AV 

TOCANTINS SHOPPING 

FONE: (99) 3525-7238 

GETÜLIO VARGAS, 560, PRAÇA DE FÁTIMA 
FONE: (99) 3523-3645 


