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OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

O Jornal Correio Popular está contratando 
representante comercial còm experiência, 

interessados, deixar currículo na rua codofredo 

Viana, 152 - Centro, em horário comercial. 
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Naníaco 

A polícia de Abergavenny, em South Wales, no Pais de Gales, emitiu um alerta para moradores da ||fe ^ 
região que possuem cães de estimação. O documento é claro ao pedir que tomem bastante cuidado 
com seus pets, já que um "maníaco" tem espalhado bolinhos preparados com carne, vidro e pregos " 
pelas ruas. O objetivo é matar lentamente os bichinhos que comerem a carne. Em entrevista ao jornal £ 
Daily Mail desta sexta-feira (18-01), o veterinário Ben Hynes disse estar chocado com a possibilidade I ^8* -J? 
de qualquer cão do bairro poder falecer de um modo tão cruel. O proprietário de um cachorro, que ~|£ . J#4"" ^ " 
pediu para não ser identificado, contou que estranhou o comportamento de seu pet ao sair para um f ".—, --r 

passeio. "Ele cheirou muito o bolo de carne no chão e, quando ia abocanhar, percebi que o punhado 1111 
tinha uma cor metalizada e não deixei. Depois, vi que eram pregos". Nenhum caso de animal que morreu pela ingestão de pregos foi regis- 
trado até o momento em South Wales. Porém, dezenas de bolinhos de carne já foram encontrados em jardins, matinhos e acostamentos 
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POPULAR 

Conhecendo melhor" Subway 

A coluna do jornalista Leo Dia, do jornal 
O Dia, publicou hoje a primeira entre- 
vista de Ronaldo Fenômeno após se 
separar de Bia Anthony. Ronaldo pediu 
um tempo para passar as festas de fim 
de ano e cumprir sua agenda atribulada 
junto à Fifa, mas prometeu que falaria 
com a imprensa. Ontem, por volta das 
16h, Ronaldo ligou e cumpriu o prometido. Revelou que continua 
emagrecendo, explica os motivos de sua separação e admite que está 
"conhecendo melhor" a DJ Paula Morais, prima de Cleo Pires. 

Merd 

Tiago Saraiva, 15 anos, obteve na 
noite de quinta-feira (17) o parecer do 
Conselho de Educação do Ceará que 
permite ingresso no curso de medici- 
na, na Universidade Federal do Ceará 
(UFC), no campus de Sobral, interior 
do Ceará. Tiago havia feito o Enem em 
2012, quando tinha 14 anos, e soube da 
aprovação nesta semana. Na quinta-feira, ele obteve outra aprova- 
ção, que lhe permite "pular" o 2o e 3o anos do ensino médio. "Foram 
muitas horas de ansiedade, disseram que o resultado [do parecer] 
sairia às 16h, mas demorou muito. Foi minha mãe que disse que havia 
sido aprovado e eu dei um pulo de alegria", conta o estudante. Para 
ser dispensado de concluir o ensino médio, ele teve de solicitar ao 
Conselho de Educação, que, por sua vez, recomendou ao colégio de 
Tiago, o Farias Brito, que elaborasse uma prova. O exame foi feito em 
dois dias, terça e quarta-feira, e media conhecimentos aplicados dos 
três anos letivos do ensino médio. Tiago ainda não sabe se inicia os 
estudos no primeiro ou segundo trimestre deste ano. "Vou saber quan- 
do me inscrever, dia 22, mas estou preparado", diz. Em entrevista, o 
diretor da escola de Tiago, Tales de Sá, chegou a recomendar que ele 
terminasse o ensino médio. "Eu aconselharia a ele que ele fizesse o 
ensino médio, para ele amadurecer sem dar saltos, mas ele gosta de 
desafios então temos que respeitá-lo", diz. 

Apaguinho 

Teresina e outros 32 municípios da 
região metropolitana e do interior do 
Piauí ficaram sem energia elétrica 
durante pouco mais de uma hora. na 
manhã desta sexta-feira (18). O ble- 
caute foi provocado por causa de um 
curto-circuito em um transformador e 
a eletricidade só foi totalmente resta- 
belecida minutos antes da chegada da 

presidente Dilma Rousseff ao Estado O "apaguinho" começou às 7h58 
(8h58 em Brasília) e, segundo a Eletrobrás Piauí Distribuidora, atingiu 
394 mil consumidores. A empresa informou que a energia começou a 
retornar às 8h49. Somente às 9h03, após uma hora e cinco minutos de 
blecaute, o fornecimento foi plenamente restabelecido. O município de 
São Julião, primeiro local visitado por Dilma nesta sexta-feira, não ficou 
sem eletricidade. Ela deve chegar a Teresina no inicio da tarde. Na ca- 
pital, o trânsito ficou complicado porque os semáforos apagaram. Em 
nota, a Chesf (Companhia Hidroelétrica do São Francisco) informou 
que um defeito em um transformador provocou o desligamento de uma 
subestação localizada na zona sul de Teresina. 

Vai ter que devolver 

A corte de Jersey chegou ao valor final que o deputado federal Paulo 
Maluf (PP-SP) terá de devolver à Prefeitura de São Paulo por causa 
de desvios de recursos entre 1997 e 1998 -US$ 28,3 milhões, o cor- 
respondente a R$ 57,9 milhões quando se corrige o valor pelo dólar 
comercial. A sentença com o valor foi divulgada nesta sexta-feira em 
Jersey, uma ilha no canal da Mancha, ao lado da Inglaterra. À época 
em que a Corte de Jersey condenou Maluf, em 16 de novembro do 
ano passado, os juizes divulgaram apenas o valor original dos re- 
cursos desviados: US$ 10,5 milhões. A corte estabeleceu que esse 
valor foi desviado em fevereiro de 1998 e corrigiu o montante para a 
data da condenação (16 de novembro 
de 2012). Foi aplicada a taxa de juros 
do Tesouro dos EUA mais 1%. Maluf 
também foi condenado a pagar os 
custos da prefeitura com o processo. 
Há estimativas de que esse valor 
possa chegar a R$ 9 milhões, mas a 
prefeitura ainda não tem um cálculo 
oficial de quanto foi gasto na contra- 
tação de advogados britânicos desde 
fevereiro de 2005. 
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A rede de lanchonetes Subway virou alvo de diversas criticas no Fa- 
cebook depois que um consumidor australiano postou na rede social 
uma foto do sanduíche ao lado de uma fita métrica. No Brasil, as op- 
ções são de 15 ou 30 centímetros, mas na Austrália a medição é em 
polegadas, e o sanduíche que deveria ter 12 polegadas (30 centíme- 
tros) tem apenas 11, dois centímetros a menos que o prometido. A foto 
do usuário teve mais de 100 mil compartilhamentos, além de exigên- 
cias de explicação por parte da empresa. Para completar a polêmica, 
o jornal americano "The New York Post" fez um teste e quatro dos sete 
sanduíches comprados em Manhattan, Brooklyn e Queens, em Nova 
York, só tinham 11 ou 11,5 polegadas. Um porta-voz da rede Subway 
disse ao jornal que o comprimento de seus sanduíches pode variar um 
pouco porque o pão é assado nas próprias lojas. Ele também des- 
tacou que as fotos não atendem aos padrões da empresa. Usuários 
do Facebook estão compartilhando diversas fotos dos sanduíches 
menores do que o anunciado. 

Lavanderia 

Preso acusado do seqüestro 
e morte de sua ex-amante, 
Eliza Samudio, o goleiro Bruno 
Fernandes deixou o posto de 
faxineiro do Presídio Nelson 
Hungria, em Contagem, Minas 
Gerais, e assumiu uma nova 
tarefa, na lavanderia da unida- 
de. Há cerca de um mês, de se- 
gunda a sexta, das 8h30 às 15h, 
ele se dedica a lavar uniformes 
de outros presos. A nova tarefa 
é no esquema de remissão de 
pena: cada três dias trabalha- 
dos representa um a menos na 
pena. Antes, na faxina, Bruno 
recebia um salário de R$ 409. 
Para ir até a lavanderia, Bruno é 
escoltado por agentes penitenci- 

ários desde a cela. Na volta é adotado o mesmo esquema de seguran- 
ça. As informações são da assessoria de imprensa da Secretaria de 
Estado de Defesa Social (Seds), responsável pela administração do 
presídio. 

Pastor mais rico 

Famosa por seus rankings 
de milionários pelo mun- 
do, a revista norte-ame- 
ricana "Forbes" publicou 
em seu site reportagem 
na qual lista os pastores 
evangélicos mais ricos do 
Brasil. A lista é encabe- 
çada de longe pelo líder 
da Igreja Universal do 
Reino de Deus, bispo 
Edir Macedo, com riqueza 
estimada em US$ 950 
milhões (cerca de R$ 1,9 
bilhão) e dono de empre- 
sas que incluem, entre 
outras, a Rede Record 0 

jornal "Folha Universa1 e 

uma gravadora de mCJSÍca 

gospel. A assessoria ^   
Universal diz que í3 va'or é 
incorreto e que o Patr'mônio de Macedo não é público. "O patrimônio 
pessoal do bisp'J Macedo. como de qualquer cidadão que não exerce 
atividade com J servidor ou agente público, não é questão que mereça 
publicidade"^ ^ irrnou, em nota, a assessoria da igreja. Os valores ci- 
tados no si» "T a r_ev'sta não são oficiais. As estimativas foram basea- 
das em infrl-, l

açoes Publicadas na imprensa brasileira com dados do 
Ministério F 0 e da Policia Federal. 

- INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 
O Governo de São Paulo adota uma 
política polêmica, que é a internação 
compulsória de dependentes quími- 
cos, para tentar diminuir e controlar 
o uso desenfreado do crack. Uma 
medida respaldada na ação integrada 
com o Ministério Público, o Tribunal 
de Justiça e a Ordem dos Advogados 
do Brasil, a OAB. 

- O CRACK 
É uma droga que possui efeito rápido 
e que, por isso, o usuário passa a não 
ter controle de si. A agressividade que 
a droga causa no organismo faz com 
que o indivíduo não tenha percepção 
da destrutividade em que está envol- 
vido. Pautado neste argumento, foi 
proposta a política pública que prevê 
a possibilidade de internação compul- 
sória dos dependentes químicos por 
ordem judicial. 

- TRÊS FORMAS 
Atualmente, existem três formas de 
internação, a voluntária, a involuntá- 
ria e a compulsória. Na primeira, a 
pessoa aceita ser encaminhada para 
o hospital, em um período de curta 
duração. O tratamento é intensivo e 
necessário, e acontece de acordo 
com a vontade do paciente. No se- 
gundo caso, a internação involuntária 
acontece quando a pessoa está em 
surto, agitada e agressiva exagerada- 
mente. Já na internação compulsória, 
depende da intervenção de um juiz e 
é usada nos casos em que a pessoa 
esteja correndo risco de morte devi- 
do ao uso de drogas ou de transtor- 
nos mentais. Esta medida acontece 
mesmo contra a vontade do paciente. 

- DOIS LADOS 
Aos que defendem a medida, o prin- 
cipal argumento é baseado nos pífios 
resultados do governo em controlar a 
proliferação das drogas no País e que 
é preciso, portanto, uma medida mais 
enérgica contra essa mazela. Em 
contrapartida, entidades de direitos 
humanos e dos conselhos regionais 
de enfermagem, assistência social 
e psicologia criticaram severamente 
a lei. pois, além de ser truculenta, a 
medida causa humilhações, maus 
tratos e violência. A crítica ainda mais 
contundente possui como cerne uma 
espécie de "limpeza das ruas" que o 
governo quer realizar e que contradiz 
a Reforma Psiquiátrica. 

- POLÊMICA 
A Reforma Psiquiátrica visa garantir 
ao doente mental cidadania, ou seja. 
respeito a seus direitos e a sua indi- 
vidualidade, permitindo a inserção 
na sociedade e decretando o fim ao 
isolamento, repressão e à arbitrarie- 
dade. Toda esta nova mentalidade 
flerta com a luta antimanicomial, ou 
seja, diminuir os manicômios no Pais. 
Para tal, os Centros de Atenção Psi- 
cossocial (Caps) surgem como opção 
para atendimentos especializados 
em Saúde Mental, abertos e comuni- 
tários, em que os postos são transitó- 
rios para os usuários. 

- MEDIDAS CORRETAS 
A internação compulsória ganha 
força às vésperas da Copa do Mundo 
de 2014 e da Olimpíada de 2016, em 
que o acolhimento social defendido 
na medida parece um "recolhimento" 
social. A questão não é o crack, mas 
o que faz com que as pessoas este- 
jam naquela situação. Desemprego, 
violência e o tráfico de drogas são os 
verdadeiros alvos desta luta. Investir 
em educação, empregos, habitação e 
justiça são medidas muito mais efica- 
zes do que os imediatismos de uma 
faxina social. 



►NA CONTRAMÃO 

Ex-candidato atropela mototaxista 

Antônio Pinheiro 

Por volta das 15h de sexta-feira (18), um 
grave acidente envolvendo uma D-20 
e uma moto taxi ocasionou fratura ex- 

posta nas duas pernas do mototaxista Adonias 
Milhomem Pereira. O acidente aconteceu no 
cruzamento das ruas Rui Barbosa com Caiça- 
ra. Vila Redenção II. 

A D-20, cinza, de placa HOX-7092-João 
Lisboa - MA, estava sendo dirigida pelo ex- 
-candidato a vereador, Hildemar Fernandes 
Rocha, mais conhecido por Badim do Açou- 
gue, que inclusive já disputou duas eleições 
para vereador em Imperatriz. Ele estava na 
contramão, na rua Rui Barbosa, sentido Vila 
Lobão/Cafeteira. 

Adonias Pereira, que pilotava a moto Titan, 
150, de placa NHA-5898- Imperatriz -Ma, se- 
guia pela rua Caiçara, quando foi atropelado 
pela D-20. O mototaxista foi socorrido pelo 

Samu e levado ao Socorrão Municipal. Badim 
fugiu do local indo no sentido da Avenida Ja- 
cob, sem prestar socorro à vitima. No local, 
antes de fugir, o ex-candidato discutiu com 
populares e, segundo testemunha, ele estava 
visivelmente embriagado. 

Vários mototaxistas que chegaram ao local 
saíram em perseguição à D-20. Eles localiza- 
ram a caminhonete estacionada em um posto 
de combustível que fica no cruzamento das 
Avenidas Jacob com Pedro Neiva de Santana. 
Pessoas informaram que ele teria deixado a 
D-20 há poucos minutos e pego outro trans- 
porte. 

Segundo testemunha, um mototaxista teria 
pego uma mala de ferramentas na D-20 e, em 
seguida, fugido. A Polícia Militar chamou um 
guincho e levou a caminhonete para a Delega- 
cia de Trânsito. Segundo o Sargento L. Sena, 
o atropelador irá responder por dois crimes; 
omissão de socorro e direção perigosa. Hildemar Fernandes Rocha dirigia uma D-20 no momento do acidente 

Presa integrante de quadrilha que 

traficava droga pelo 5EDEX 

i 
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Raquel Santos foi presa por volta das 16 horas desta sexta-feira 

Antônio Pinheiro 

Com a prisão no mês de Dezembro Rafael 
de Sousa Belfort, 27 anos, a mulher dele Fran- 
cisca da Cruz Lima. 21 anos e Lucilene Bezer- 
ra Barbosa acusadas de fazerem parte de uma 
quadrilha de trafico de droga por intermédio 
dos Correios, onde uma grande quantidade 
de droga foi encontrada na casa de Lucilene 
numa cesta básica de natal, pasta básica de 
cocaína dentro de embalagens de doces e cai- 
xas de bombons. 

Á Delegacia de Entorpecente continuou 
nas investigações e descobriu que Raquel 
Santos Rodrigues, 23 anos, esposa de Mau- 
rício Beaufort preso a quase três anos e atu- 
almente na Penitenciaria de Pedrinhas, esteja 
comandando uma quadrilha de trafico de dro- 
gas pelos correio de dentro da Penitenciaria 
em São Luis. 

Na época da prisão Rafael de Sousa Belfort 
e as duas mulheres foram encontrados vários 
comprovantes de depósitos bancários na con- 
ta de Raquel Santos, á Policia Civil descobriu 

que sua contaria bancaria estaria recebendo 
depósitos das pessoas presas acusadas de 
trafico de droga. 

O Delegado Nivaldo de Jesus Furtado Fa- 
gundes solicitou um Mandado de Prisão Pre- 
ventiva ao Juiz Delvan Tavares Oliveira, que 
esta respondendo pela 2a Vara Criminal, em 
desfavor de Raquel Santos Rodrigues e do es- 
poso Maurício Beifort, que mesmo já preso irá 
ser ouvido sobre este crime, Raquel Santos foi 
presa por volta das 16 horas de sexta feira em 
sua residência localizada na Rua da Manguei- 
ra, Bairro Sol Nascente. 

Raquel negou que esteja fazendo a conta- 
bilidade de vendas de drogas, falou que gran- 
de movimentação Bancaria em sua conta e 
proveniente da vendas de jóias que ela vende 
mais sua mãe, segundo o Delegado Regional 
Assis Ramos as investigações irão continuar, 
elem de Raquel outras pessoas ainda serão 
presas, para Assis Ramos existem outros 
componentes da quadrilha em outro estado de 
onde a droga era enviada pelos correios para 
Imperatriz. 

Presos 4 suspeitos de trafico 

de drogas em São Luís 

O Serviço de Inteligência do 8° Batalhão 
da Polícia Militar, em conjunto com investiga- 
dores do 7° Distrito Policial, coordenados pelo 
delegado Paulo Márcio, prenderam, quinta- 
-feira (17), por volta das 20ht duas pessoas e 
apreendeu dois adolescentes envolvidos com 
o tráfico de drogas na região do Vicente Fialho, 
em São Luís. 

Durante a ação, foram presos Maria Rodri- 
gues, de 41 anos, moradora da rua do Peixe, 
s/n, Cidade Operária e Carlos Felipe da Silva, 
22 anos, residente na rua Santa Isabel, 6, Vila 
Vicente Fialho. Segundo informações policiais, 

Acusados de assaltos são presos 

em ação da polícia de Buriticupu 

Uma ação conjunta de investigadores lo- 
tados na Delegacia de Buriticupu e equipes 
militares da 5a Companhia Independente 
prendeu, na quinta-feira (17), dois homens 
suspeitos de cometer vários assaltos na re- 
gião do bairro Terra Belos, naquele muni- 
cípio. Edson Viana dos Santos, conhecido 
como 'Careca', de 33 anos, e Gérson Oliveira 
Pantoja, 27, foram presos em flagrante após 
assaltarem um advogado na rua São Fran- 
cisco. 

De acordo com o delegado titular de Buri- 
ticupu, Carlos Alessandro Assis, a dupla agia 
sempre armada com uma faca, rendia as ví- 
timas e levava pertences pessoais, como ce- 
lulares, jóias e relógios. "O advogado já era 
a segunda vítima da dupla, antes eles tinham 
roubado outra pessoa na mesma rua onde 
foram detidos", contou. 

De posse das informações, os investiga- 
dores, sob o comando do delegado, deram 
inicio ao monitoramento dos suspeitos. Após 

a prisão, diversas vítimas reconheceram os 
acusados como autores de assaltos na re- 
gião. Na Delegacia, os mesmos foram autu- 
ados pelo crime de roubo qualificado. Eles fi- 
carão detidos no Distrito Policial aguardando 
decisão judicial. 

ACHADO DE CADÁVER 
Ainda em Buriticupu, a Polícia Civil já ins- 

taurou um inquérito para investigar o achado 
cadavérico encontrado na tarde de ontem, 
na região da Vale. Segundo informações po- 
liciais, o corpo apresentava sinais de perfura- 
ção e nenhum documento que identificasse a 
vitima foi encontrado. O corpo já estava em 
estado de decomposição. 

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) de 
Imperatriz estiveram no local e removeram o 
cadáver. O delegado informou que aguarda 
o comparecimento de familiares ou pessoas 
que registrem o desaparecimento para que o 
corpo seja identificado. 

Polícia recaptura foragido da 

Justiça em Barra do Corda 

Uma ação de investigadores da Policia Ci- 
vil lotados em Barra do Corda culminou com a 
prisão de um homem foragido da Justiça do 
estado de Minas Gerais. Odair Barreto Mar- 
tins, de 30 anos, foi preso após os policiais 
realizarem uma diligência e constatarem que o 
foragido estava ameaçando populares no bair- 
ro onde residia. 

Segundo informações policiais, Odair já 
responde pelo crime de latrocínio ocorrido no 
ano de 2004, na cidade de São Gotardo (MG). 
Segundo o delegado Marconi Caldas, ele es- 
tava homiziado na cidade há algum tempo. O 

delegado contou, ainda, que o foragido pos- 
suía uma residência fixa no bairro Trizidela, 
naquele município. 

Após receber voz de prisão, Odair foi con- 
duzido a 15a delegacia Regional de Barra do 
Corda onde foi constatado por meio do Siste- 
ma Infoseg que havia um mandado de prisão 
em aberto em desfavor do foragido. 

A Polícia Civil do Maranhão já entrou em 
contato com as forças policiais de Minas Ge- 
rais para tratar sobre o recambiamento de 
Odair. Ele deverá embarcar nos próximos dias 
para a cidade São Gotardo. 

Trio de traficantes é preso em 

São José de Ribamar 

os dois já tinham passagens pela mesma prá- 
tica criminosa. 

Em poder da dupla, foram apreendidos 
dois adolescentes de 14 e 16 anos. As inves- 
tigações descobriram que os dois suspeitos 
vinham comercializando drogas na região da 
rua da Fraternidade, na Vila União, nas proxi- 
midades do Vicente Fialho. 

Com eles foram apreendidos 96 pedras de 
crack; 31 papelotes de maconha (tof-tof) e ain- 
da seis celulares. Eles foram conduzidos para 
o 7° Distrito Policial, onde foram autuados em 
flagrante pelo crime de tráfico de drogas. 

Cleonilson, Laurileide e Dentlnho do Sarnambi, foram presos em uma residência no Residencial São José 

Na manhã desta sexta-feira (18), três pes- 
soas foram detidas por traficar drogas no bairro 
Recanto São José, em São José de Ribamar. 

Laurileide Rocha Paixão, de 34 anos; Cle- 
nilson de Sousa Almeida, de 18 anos e Na- 
tanael de Sousa Almeida, conhecido como 
"Dentinho", de 23 anos, foram atuados em 
uma residência, localizada na Rua dois, n0 07, 
Residencial São José. 

A prisão aconteceuy após informações re- 

passadas através do Disque Denúncia [3223 
5800 - capital e 0300 313 5800 - interior].No 
local foram apreendidos 23 pedras de crack, 
uma porção de maconha (aproximadamente 
150g). uma balança de precisão e dois apare- 
lhos celulares. 

O trio foi conduzido à Delegacia de São 
José de Ribamar, onde foi autuado pc .o dele- 
gado Paulo Iran. Em seguida, foram encami- 
nhados ao Centro de Triagem, em Pedrinhas. 



CORREIO 

'PêilÊ 

População interdita Estrada do Arroz 

.H- 

A comissão de moradores se reuniu com o prefeito Sebastião Madeira, em seu gabinete, na manhã desta sexta (18) 

Hyana Reis 

A Estrada do Arroz foi interditada, na ma- 
nhã desta sexta-feira (18), por líderes 
comunitários que exigiam melhores 

condições, na via que corta vários povoa- 
dos de Imperatriz. O protesto impediu que os 
ônibus e caminhões da empresa de papel e 
celulose, Suzano, seguissem em direção à fá- 
brica, e tornou inviável a passagem de quem 
precisava ir ao trabalho ou escola. 

Não é de hoje que a mídia local vem no- 
ticiando as péssimas condições da estrada: 
buracos, lama. pontes quebradas. Cansados 
dessa situação, o Fórum da Cidadania e do 
Desenvolvimento das Comunidades da Es- 
trada do Arroz resolveu fazer a interdição. A 
presidente, Maria de Lurdes, afirma que os 
problemas não vêm de hoje, "há 40 anos moro 
para cá e vivo isso". 

Eles contam que desde o período pós- 
-eleição, vêm pedindo uma audiência com o 
prefeito, mas, somente após a manifestação, 
Sebastião Madeira recebeu em seu gabinete 
a comissão do Fórum. Durante a reunião, uma 
das principais revindicações foi a construção 
da ponte Angical que está praticamente ra- 
chada ao meio. O prefeito garantiu que a em- 
presa responsável pela obra já foi contratada 
e deve começar o serviço nesta quarta-feira 
(23), a previsão é que seja entregue no prazo 
de 30 dias. 

A comissão reclamou, também, das con- 
dições da estrada, que com as chuvas, estão 
ainda piores, e pediram que fosse tomada 
uma providência em relação aos buracos. 

Quanto a isso, o prefeito foi enfático ao dizer: 
"não vou gastar dinheiro com buraco e bueiro 
porque farei a estrada completa, com galeria 
e tudo. Vou tentar fazer apenas a raspagem, 
porque não vou gastar um dinheiro para durar 
2, 3 meses". 

Ele reveleou que o Governo do Estado re- 
passou uma verba de 1 milhão de reais ao mu- 
nicípio, e parte dela será destinada ao asfalta- 
mento da Estrada do Arroz, que já está com 
a obra licitada e deve começar a ser feita em 
março. O asfalto deve chegar até o povoado 
de Cidelândia e passará pelas ruas principais 
de Olho D^gua, São Felix e Petrolina. 

Mas os lideres não querem somente que 
a estrada seja asfaltada, tanto que eles tam- 
bém reclamam da via construída pela Suzano, 
"depois que essa empresa veio. piorou muito, 
a gente acha que essa estrada não ficou bem 
feita, está muito curvada", comenta a presi- 
dente. Esta via também já foi alvo de recla- 
mação da governadora Roseana Sarney, que 
durante uma visita a Imperatriz, em dezembro 
do ano passado, fez uma vistoria na fábrica 
e comentou que não estava satisfeita com a 
obra. 

Eles pedem, além da reconstrução, que 
as carretas e caminhões pesados da empre- 
sa não passem pelas estradas dos povoados, 
pois prejudicam mais ainda as condições já 
ruins. "Eu soube que a Suzano está estudan- 
do um modo de não passar por lá", comenta 
o prefeito. Ao fim da audiência, a comissão 
disse estar satisfeita com os acordos, mas 
alertou, "se não houver melhorias, faremos 
um novo protesto". 

Secretário e professores discutem propostas 

para o ensino nas escolas estaduais 

Cerca de 200 professores da rede es- 
tadual de ensino participaram, nesta quinta- 
-feira (17), no auditório do Palácio Flenrique 
de La Rocque, de encontro com o secretário 
de Estado de Educação, Pedro Fernandes Ri- 
beiro, para identificar as demandas e princi- 
pais necessidades para melhorar o processo 
ensino-aprendizagem nas escolas de ensino 
médio da unidade regional de São Luís. 

A reunião de trabalho, que integra o ciclo 
do Io Encontro de Professores da Rede Esta- 
dual - Desafios da Aprendizagem e do Ensi- 
no, de acordo com Pedro Fernandes, é uma 
forma de corrigir rumos e identificar como 
cada ente envolvido poderá colaborar com a 
administração central da Seduc para melho- 
rar as escolas e a qualidade de ensino. O se- 
cretário lembrou que já se reuniu com alunos 
(por amostragem), gestores, professores e se 
reunirá com os pais. 

Durante o encontro, Pedro Fernandes fa- 
lou aos professores da disciplina de Educa- 
ção Física que as atividades lúdicas, além 
de contribuir para melhorar a saúde, também 
servem como um canal motivador para atrair 
o aluno para a escola, melhorar o rendimento 
em sala de aula e descobrir novos talentos. 

Ao falar sobre a prática pedagógica, o 
secretário destacou que se torna necessário 
aproximar a administração central das esco- 
las para valorizar o ensino e neste sentido a 
Seduc conta com um corpo técnico compe- 
tente e capacitado. 

Durante o encontro, o professor de educa- 
ção física Marcos Fernando Luiz, apresentou 
os projetos Vôlei Júnior e Tênis Júnior, de- 
senvolvido desde 2001 pela Guarani Sport, 
em parceria com a Universidade Federal de 
Santa Catarina. Os projetos, que atualmente 
atendem a cerca de 1 milhão de jovens, foram 
implantados nas redes Sesi/Sesc e em esco- 
las de diversos Estados. 

HOMENAGEM 
Por iniciativa do secretário Pedro Fer- 

nandes e do ex-atleta e secretário- adjunto 
de coordenação das Unidades Regionais 
da Seduc, Tadeu Lima, durante o encontro 
foram homenageados e professores e ex- 
-atletas José de Ribamar Miranda (basquete), 
Carlos Eduardo Tinoco (basquete e voleibol), 
Eduardo Teles (handebol), Jozimar Prazeres 
(basquete) e José Ribamar Soares Ribeiro, o 
Ribinha (atletismo). 

Com prazo vencido, YBL tenta se adequar 

às exigências da procuradoria 

Welbert Queiroz 

Os usuários de transporte público em Im- 
peratriz têm reclamado freqüentemente do 
descaso da empresa de ônibus VBL (Viação 
Branca do Leste). Pensando nestas reclama- 
ções, a empresa foi notificada pela procura- 
doria municipal para se adequação ás nor- 
mas de qualidade na prestação do serviço. 

Segundo Mário Jacinto, diretor da em- 
presa, o problema acontece devido ao cres- 
cimento da cidade, mas a empresa pretende 
se adequar às indicações. "Com relação à 
notificação extrajudicial enviada pelo procu- 
rador do município Dr. Gilson, ele solicita que 
a empresa melhore o serviço e renove a fro- 
ta, e estamos cientes disso, porque a cidade 
desenvolveu. É necessário que a empresa se 
ajuste, também, e é o que estamos fazendo", 
afirma. 

A empresa informou, ainda, que quando 
instalada na cidade, há 4 anos, tinha apenas 
70 funcionários, hoje esse número passou 
para quase 500, e que serão aumentados 
tanto os horários, quanto a frota de ônibus 
nas linhas. 

Conforme Gilson Ramalho, procurador 
geral do município, caso as recomendações 
não sejam cumpridas pela empresa, resultará 
em processo administrativo para recisão do 
contrato. "A notificação é apenas o primeiro 
passo, caso a empresa não cumpra as deter- 
minações, tomaremos as medidas legais ca- 
bíveis", declarou o procurador em entrevista 
para um site de noticias. 

O gerente da VBL ainda acrescentou que 
o maior problema que a empresa enfrenta é 
a escassez de mão de obra para manutenção 
dos veículos. "Estamos necessitando de me- 

VBL pretende contratar de 30 a 40 funcionários 

cânicos, estamos hoje com uma defasagem 
em torno de 30 funcionários na área de manu- 
tenção, porque com a vinda da Suzano, hou- 
ve uma absorção muito grande dessa mão de 
obra, está faltando e estamos sentindo isso 
na pele. Tenho vaga hoje para contratar de 30 
a 40 pessoas para colocar a frota em dia na 
cidade", alega Mário Jacinto. 

A melhoria das condições físicas dos veí- 
culos é uma das principais medidas exigidas 
na notificação feita pela Procuradoria Geral 
do Município. O prazo para adequação des- 
tas melhorias venceu nesta quinta-feira (17). 
O secretário José Ribamar Alves Soares, da 
Secretaria de Trânsito (SETRAN) informou 
que fará uma vistoria na empresa na próxima 
semana. 

"Nossa empresa é sólida e tem condição 
perfeitamente de atender todas as reivindica- 
ções de que a cidade necessita, nossa em- 
presa em momento algum deixou a cidade 
a ver navios. Estamos trabalhando diuturna- 
mente para fazer um trabalho sério e orga- 
nizado com solidez", conclui o gerente Mário 
Jacinto. 

Polícia Militar realiza operação pré- 

carnaval na próxima quarta-feira 

m- 
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A comissão de moradores se reuniu com o prefeito Sebastião Madeira, cm seu gabinete, na manhã desta sexta (18) 

Carla Dutra festas de fim de ano, eventos bem próxi- 
mos à festividade de carnaval. Segundo o 
tenente coronel, Edeilson Carvalho, próximo 
às festas comemorativas, os marginais bus- 
cam dinheiro para a diversão, além disso, 
muitos presos da região receberam indultos 
de fim de ano e não retornaram aos presí- 
dios. "Há uma expectativa para que essas 
pessoas cometam crimes, inclusive nós já 
temos o nome de alguns. Daí a nossa preo- 
cupação de desenvolver algumas operações 
para evitar que essas pessoas pratiquem 
atos na nossa cidade e para ter um carnaval 
um pouco mais tranqüilo", explica Edeilson. 

Para os quatro dias de carnaval, será 
montado uma operação especial. A ação vai 
contar com um efetivo maior e esquemati- 
zado. "Vamos montar pontos nos lugares 
em que os policiamentos estão indo apenas 
através de rondas. Vamos também fazer po- 
liciamentos nos locais dos eventos", conta 
o coronel, que aguarda a programação da 
Prefeitura para começar a esquematizar uma 
operação que contempla toda a cidade. 

No intuito de prevenir ações, como assal- 
tos. arrombamentos, tráfico de drogas, ho- 
micídios, e evitar confrontos nas vias, além 
de reduzir o número de acidentes de trânsito, 
a Policia Militar começou a operação "Pré- 
-carnaval", desdobramento da operação "Im- 
peratriz Segurança e Paz". A ação preventiva 
teve início na última quarta-feira (16) e vai até 
o sábado que antecede a folia de carnaval. 

A operação, que ocorre no centro da ci- 
dade e nos bairros Vila Leandra, Caema e 
Conjunto Planalto, é diária e conta com apoio 
de cinco viaturas, sendo duas da Força Táti- 
ca, uma do Grupo de Operações Especiais 
(GOE), e outra do Serviço de inteligência, 
além de uma viatura de radiopatrulha da 
área. As ações serão feitas nas vias públicas 
e pontos de bloqueio viário com condutores 
de veículos, pedestres e ciclistas. Serão re- 
alizadas, também, abordagens em bares e 
similares. 

Em menos de quarenta dias, houve as 
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Ú "Na úMma chuva, a minha casa alagou como alaga há 13 anos. Foi preciso a gente 
quebrar o batente da porta dos fundos para a água sair mais rápido. Um 'Deus nos 
acuda', perdi toda a feira que estava no armário". Lêda Maria, garçonete. A voz da comunidade 

Quarteirão tem 'barreiras' contra alagamento 

Hemerson Pinto 

De longe, pode parecer apenas uma 
opção dos moradores. Ao chegar 
mais perto, é possível notar que todas 

as calçadas das residências da Avenida Ce- 
ará, entre Monte Castelo e Tamandaré, bairro 
Mercadinho, estão fora do padrão, apresen- 
tando altura elevada. Na verdade, não existe 
um padrão definido para os passeios públi- 
cos de Imperatriz, mas, no caso das calça- 
das em questão, algumas atingem até 80 cm. 

O funcionário público municipal, Myko 
Jhon Leite, conhece bem a realidade de 
quem reside no quarteirão onde os morado- 
res são obrigados a construir barreiras contra 
a água da chuva. "Moro desde 1997, sempre 
passando pelo mesmo transtorno. Construi 
um batente no acesso à sala. mas até a gara- 
gem alaga e, dependendo da chuva, a água 
passa do batente. Só a cobrança do esgoto 
aqui nessa área chega a R$ 100", declara. 

Myko diz que se estiver fora de casa no 
momento em que se inicia uma chuva, a pre- 
ocupação e os prejuízos são maiores. Na úl- 
tima vez em que não estava presente, a água 
invadiu a casa e destruiu um guarda-roupa 

que havia comprada há poucos dias. 
A garçonete lêda Maria mora há 13 anos 

no quarteirão. "A casa alaga, quando os car- 
ros passam, a água vem com tudo pra dentro 
de casa, demora secar", comenta, lembran- 
do que a saída encontrada por ela no últi- 
mo temporal "foi subir na cama e orar". Na 
lanchonete onde trabalha, a poucos metros 
de casa, lêda explica que é necessário sus- 
pender móveis e até os freezers para evitar 
danos. 

O autônomo Raimundo Oliveira mantém 
uma venda de espetinho, mas é obrigado a 
paralisar as atividades no período chuvoso. 
"A água não bate no meio da canela, bate na 
cintura. O cliente que tá aqui não sai e quem 
pensa em vir não pode entrar. Estamos numa 
bacia que recebe todo o lixo do Mercadinho 
e a água que vem de ruas mais altas. O lixo 
tampa a boca do esgoto e as galerias não 
dão conta", explica. 

A alternativa, resume o morador, é a cons- 
trução das calçadas em altura mais elevada. 
"A maioria das pessoas tem carros e precisa 
fazer rampas nas calçadas. Fica difícil andar 
a pé, os pedestres se arriscam no meio da 
rua", alerta. 
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Pedestres escolhem caminhar pela rua para não enfrentar o desnivelamento das calçadas. 

Raimundo Oliveira aumenta o batente da porta de casa com uma placa de PVC. 
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Calçadas com altura exagerada por conta dos alagamentos na Avenida Ceará. 

DIREITOS DO CONSUMIDOR « 

Demora na entrega de produto gera indenização de R$ 3,5 mil 
Uma consumidora ajuizou uma ação na Justiça paulista 

pelo atraso injustificado de três meses na entrega de um 
fogão. Consta no processo que ela teria pago R$ 299 pelo 
produto, mas recusou de recebê-lo por ter notado que a tam- 
pa do forno apresentava-se amassada. 

Após diversos contatos telefônicos com a loja, a mesma 
comprometeu-se a enviar outro fogão, em perfeito estado, 
no dia seguinte, o que não foi cumprido. 

A autora do processo afirma que realizou 17 ligações te- 
lefônicas e foi pessoalmente à loja, além de ter procurado 
o PROCON para solucionar o problema e receber a mer- 
cadoria. Em 1a Instância, a empresa foi condenada a pagar 
indenização de R$ 1 mil, mas a autora recorreu. 

Diante da situação, a 26a Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a loja pa- 
gue indenização de R$ 3,5 mil por danos morais à consu- 
midora. 

De acordo com o relator do processo, desembargador 
Reinaldo de Oliveira Caldas, "nesse particular, em que pese 
o grau de subjetivismo que envolve a questão do arbitramen- 
to da verba indenizatória, consagrou-se o entendimento de 
que a indenização deve ser fixada de modo a não só com- 
pensar adequadamente a vitima, como desestimular o ofen- 
sor a reincidir na conduta, levando em conta diretrizes de 
moderação, grau de culpa, nível socioeconômico da vitima e 
porte econômico do agente causador do dano". 

O julgamento foi unânime e teve a participação dos de- 
sembargadores Felipe Ferreira, Renato Sartorelli e Vianna 
Cotrim. 

Cliente é indenizado em R$ 20 mil por atraso na en- 
trega de imóvel 

A demora na entrega de um imóvel a Vinícius Alves dos 
Santos, no município de São Gonçalo, obrigou uma constru- 

tora a indenizá-lo em R$ 20 mil por danos morais. Em julho 
de 2007, ele comprou um apartamento na planta por pouco 
mais de R$ 118 mil. A promessa de que as obras de cons- 
trução terminassem em janeiro de 2010 não foi cumprida. 
Para agravar a situação, a esposa de Vinícius ficou grávida 
em março e os dois precisaram se abrigar na casa da sogra 
dele. 

_ A decisão foi do desembargador André Andrade, da 7a 

Câmara Cível da Capital, que negou o agravo pedido pela 
construtora. Segundo o magistrado, o caso demonstra falta 
de consideração com o cliente. 

"A empresa ré, ora apelante, demonstrou falta de consi- 
deração para com o autor, seu consumidor. Assim é que não 
apenas atrasou a entrega do imóvel adquirido por ele, como 
também desrespeitou o prazo de prorrogação estabelecido 
unilateralmente por ela mesma no instrumento contratual", 
assinalou o desembargador. 
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MAGAZINE LILIANI S/A 
CNPJ/MF N* 11.690.296/0001-64 

NIRE 21300008144 
"ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22/11/2012" 

DATA, HORA E LOCAL: 
Aos 22 dias do mès de novembro de 2012, às 11:00 (onze) horas, na Sala de Reuniões da sede social da Companhia, à Av. Getúlio Vargas, n0 974 Centro municioio de Imoeratriz/MA 

CONVOCAÇÃO: 
QU0C—cad0S cliretamente e em Prazo hábi|. dispensadas as formalidades do edital de convocação, na conformidade do que dispõem o parágrafo 4° do artigo 124 da Lei 6404/76, com a presença de todos os acionistas, conforme assinatura no respectivo livro. 

Companhia Pr8Sente ASSemble'a instalou"se com a f"636"?3 de todos 05 acionistas, (conforme assinatura no livro competente), em especial dos acionistas Srs, Antonio Paulo Marques de Souza. Edmilson Limeira de Souza e Luis Wandertei Santana da Silva, que juntos compõem o capital votante da 
COMPOSIÇÃO DA MESA: 

Presidente: Luis Wandertei Santana da Silva, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Montanha/ES. portador do CPF n° 251.773.203-59 e RG n0 035881372008-9 SSP/MA, residente e domiciliado à Av. São Sebastião, n0 568 Vila Nova CEP 65912-100 Impe- 
ratnz/MA; 

^r,^ecr^tári0: Antonio Paul0 Marclues de Souza, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Anápolis/GO, portador do CPF n» 253.406,788-57 e RG n" 29.235.037-5 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Godofredo Viana, n° 155, Centro, CEP 65900-100, Imperatriz/MA ORDENS DO DIA: 
I) Alteração do artigo 3° do Estatuto Social, que trata da composição dos objetivos econômicos da Companhia. 
II) Deliberar sobre a criação de filial na cidade de Tucurul. Estado do Parâ. 
III) Deliberar sobre alteração de atividade econômica da filial 13 (Loja 14). 
IV) Deliberação sobre a criação de filial na cidade de Teresina, Estado do Piauí. 
V) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; 
DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL: 
As deliberações tomadas nesta Assembléia foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes, de acordo com o que determina o artigo 129 da Lei 6.404/76, como seguem: 
I - Foi aprovado e deliberado alterar o Estatuto Social da empresa, em sou artigo 3°, com a inclusão dos objetivos: Comércio varejista de livros (livros eletrônicos), comércio atacadista de livros (livros eletrônicos), passando o mesmo a possuir a seguinte redação: 
Artigo 3° - Constituem objetivos da sociedade a exploração das atividades de comércio varejista de móveis, artigos de colchoaria, tapeçaria e do decoração; comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos para escritórios, para uso comercial, técnico e profissional, peças e acessórios; 

comercio varejista de aparelhos e equipamentos para comunicação, peças e acessórios; comércio varejista de equipamentos do informática, peças o acessórios; comércio varejista de máquinas e aparelhos de uso doméstico; comércio varejista de brinquedos o artigos recreativos, peças e acessórios; 
comércio varejista de artigos desportivos, de caça, pesca e "camping"; comércio varejista de artigos importados; comércio varejista de tecidos e artefatos de tecidos, roupas e acessórios do vestuário e artigos de armarinho; comércio varejista de calçados e artefatos de couro; comércio varejista de jóias, 
relógios e bijuterias; comércio varejista de materiais de construção em geral, materiais elétricos p/ construção, material p/pintura, artigos de iluminação; comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; comérao varejista do artigos fotográficos e cinematográficos; comércio vareiista 
de instrumentos musicais e acessórios, discos e fitas; comércio varejista em lojas de conveniência; comércio varejista de livros (livros eletrônicos), atacadista distribuidor de mercadorias em geral; comércio atacadista de móveis, artigos de colchoaria, tapeçaria e de decoração; comércio atacadistá de 
máquinas, aparelhos e equipamentos para escritórios, para uso comercial, técnico e profissional, peças e acessórios; comércio atacadista de aparelhos e equipamentos para comunicação, peças e acessórios; comércio atacadista de equipamentos de informática, peças e acessórios; comércio atacadista 
de máquinas e aparelhos de uso doméstico, comércio atacadista de brinquedos e artigos recreativos, peças e acessórios; comércio atacadista de artigos desportivos, de caça, pesca e "camping"; comércio atacadista de artigos importados; comércio atacadista de tecidos e artefatos de tecidos, roupas e 
acessórios do vestuário e artigos de armarinho; comércio atacadista de calçados e artefatos de couro; comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias; comércio atacadista de materiais do construção em geral, materiais elétricos p/ construção, material para pintura, artigos de iluminação; comércio ataca- 
dista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; comércio atacadista de artigos fotográficos e cinematográficos; comércio atacadista de instrumentos musicais e acessórios, discos e fitas; comércio atacadista de livros (livros eletrônicos); fabricação de móveis de madeira e artefatos de colchoaria- 
serviços de transporte rodoviano de carga em geral; exploração das atividades de agropecuária e aquicultura, importação e exportação; exploração de prestação de serviços de habilitação de telefone celular, exploração de locação de bons imóveis, bens móveis e equipamentos em geral reparação e 
manutenção de máquinas e aparelhos eletrodomésticos; comércio de veículos de duas rodas motorizadas; Comércio varejista pela Internet - "Sistema Virtual", de móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, máquinas e aparelhos domésticos, equipamentos de informática, artigos importados, artigos 
fotográficos, instrumentos musicais e acessórios, aparelhos e equipamentos para comunicação, artigos desportivos, brinquedos e artigos recreativos; prestação da serviço de intermediação de contrato de garantia complementar, podendo, ainda, participar do outras atividades como sócia ou acionista 

II - Foi deliberado e aprovado por unanimidade a Criação da Filial n°. 80 (LOJA 81), localizada na Av. Sete de Setembro, n0. 121 - Bairro Colinas. CEP 68458-870, município de Tucurul, Estado do Pará. com o objetivo principal: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 
da ~d'° a vídeo-CNAE 47.53-9/00; e Secundário: comércio varejista de móveis,-CNAE 47.54-7-01; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados (secador, pranchas, malas)-CNAE 47.59-8-99; conformo Estatuto Social-Ari. 3o, para a qual é atribuído o capital de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), destacados do capital social da matriz para as finalidades fiscais, com inicio de atividade previsto para o dia 30 do Janeiro de 2013. 

III - Fica alterada a atividade econômica principal da filial n013 (LOJA 14), devidamente registrada na JUCEMAsob NIRE n-2190011721-1, por despacho em 06/07/1994, Inscrita no CNPJ N0 11.590 296/0014-89 e Inscrição Estadual n0.12094870-2, localizada na Av, Pedro Neiva de Santana, n' 133, 
Baimo Centro, CEP 65922-000, na adade de João Usboa, Estado do Maranhão, da atividade de fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal - CNAE 31,03-9/00 para a atividade de fabricação de móveis de madeira com artefatos de colchoaria - CNAE 31,01-2/00, conforme previsto 
no Estatuto Social da Empresa, em seu artigo 3" (atividade acrescentada pela deliberação da Assembléia Geral realizada em 10/07/2009, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Maranhão em 16/07/2009). 

IV - Foi deliberado e aprovado por unanimidade a Criação da Filial n°. 81 (LOJA 82), localizada na Av. Joaquim Nélson, n" 2816, Bairro Itararé, CEP 64078-225, município de Teresina, Estado do Piauí, com o objetivo principal: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e video - CNAE 47 53-9/00; e Secundário: comércio varejista de móveis - CNAE 47.54-7-01; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados (secador, pranchas, malas) - CNAE 47.59-8-99; conforme Estatuto Social -Art. 3o. para a qual é atribuído o capital de RS 
50.000,00 (cinqüenta mil reais), destacados do capital social da matriz para as finalidades fiscais, com inicio de atividade previsto para o dia 30 de Janeiro de 2013. 

V - Os acionistas, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, cujo texto faz parte do corpo desta ala, como segue: 
■ESTATUTO SOCIAL" 

Capitulo I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETIVOS e DURAÇÃO. 
Artigo 1 - Sob a denominação de MAGAZINE LILIANI S/A, fica constituída uma Sociedade Anônima fechada, de Capital Autorizado, nos termos da Lei 6.404/76. que se regerá pelos presentes estatutos e pelas disposições legais pertinentes á sociedade ou a qualquer dos seus objetivos. 
Artigo 2 - A sociedade terá sede na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Av. Getúlio Vargas n0, 974, centro, CEP 65901-550, onde tem foro, podendo criar e instalar filiais, escritórios, agências ou representações em qualquer parte do território nacional, por deliberação do Conselho de 

Administração, 
Artigo 3 — Constituem objetivos da sociedade a exploração das atividades de comércio varejista de móveis, artigos de colchoaria, tapeçaria e de decoração; comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos para escritórios, para uso comercial, técnico e profissional, peças e acessórios; 

comércio varejista de aparelhos e equipamentos para comunicação, peças e acessórios; comércio varejista de equipamentos de informática, peças e acessórios; comércio varejista de máquinas e aparelhos de uso doméstico; comércio varejista do brinquedos o artigos recreativos, peças e acessórios; 
comércio varejista de artigos desportivos, do caça, pesca e "camping"; comércio varejista de artigos importados; comércio varejista de tecidos e artefatos de tecidos, roupas e acessórios do vestuário e artigos de armarinho; comércio varejista de calçados e artefatos de couro; comércio varejista de jóias, 
relógios e bijuterias; comércio varejista de materiais de construção em geral, matenais elétricos p/ construção, material p/pintura, artigos de iluminação; comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; comércio varçjista de artigos fotográficos e cinematográficos; comércio varejista 
de instrumentos musicais e acessórios, discos e filas; comércio varejista em lojas de conveniênda; comércio varejista de livros (livros eletrônicos), atacadista distribuidor de mercadorias em geral; comércio atacadista de móveis, artigos de colchoaria, tapeçaria e de decoração; comércio atacadista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos para escritórios, para uso comercial, técnico e profissional, peças e acessórios; comércio atacadista de aparelhos e equipamentos para comunicação, peças e acessórios; comércio atacadista de equipamentos de informática, peças e acessórios; comércio atacadista 
de máquinas e aparelhos de uso doméstico; comércio atacadista de brinquedos e artigos recreativos, peças e acessórios; comércio atacadista de artigos desportivos, de caça, pesca e "camping"; comércio atacadista de artigos importados; comércio atacadista de tecidos e artefatos de tecidos, roupas e 
acessórios do vestuário e artigos de armarinho; comércio atacadista de calçados e artefatos de couro; comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias; comércio atacadista de materiais de construção em geral, materiais elétricos p/ construção, material para pintura, artigos de iluminação; comércio ataca- 
dista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; comércio atacadista de artigos fotográficos e cinematográficos; comércio atacadista de instrumentos musicais e acessórios, discos e fitas; comércio atacadista de livros (livros eletrônicos); fabricação do móveis de madeira e artefatos de colchoaria; 
serviços de transporte rodoviário de carga em geral; exploração das atividades de agropecuária e aquicultura, importação o exportação; exploração de prestação de serviços de habilitação da telefone celular, exploração de locação do bons imóveis, bons móveis e equipamentos em geral; reparação e 
manutenção de máquinas e aparelhos eletrodomésticos; comércio de veículos de duas rodas motorizadas; Comércio varejista pela Internet - "Sistema Virtual", de móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, máquinas o aparelhos domésticos, equipamentos de informática, artigos importados, artigos 
fotográficos, instrumentos musicais e acessórios, aparelhos e equipamentos para comunicação, artigos desportivos, brinquedos e artigos recreativos: prestação de serviço de intermediação de contrato de garantia complementar, podendo, ainda, participar de outras atividades como sócia ou acionista 

Artigo 4-0 prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, cabendo à Assembléia Geral alterar sua constituição, modificar sua finalidade, ou promover sua dissolução legal 
Capitulo II - DO CAPITAL e AÇÕES 

Artigo 5-0 Capital Autorizado ô de R$ 50.000,000,00 (cinqüenta milhões de reais), dividido em 50.000,000 (cinqüenta milhões) de ações, no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas e 25.000.000 (vinte o cinco milhões) 
de ações preferenciais, O Capital Social Integralizado é de RS 8.952.465,00 (oito milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), dividido em 8.952.465 (Oito milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco) ações, sendo 4,476.234 (Quatro 
milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro) ações ordinárias nominativas e 4.476 231 (Quatro milhões, quatrocentos o setenta e seis mil. duzentos e trinta e um) ações preferenciais, no valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma. totalmente Integralizado nesta data. 

Artigo 6 - Somente as ações ordinárias terão direito a voto, 1 (um) para cada ação, nas Assembléias Gerais. 
Parágrafo Io - Os acionistas detentores de ações preferenciais nominativas sem direito de voto não poderão vender suas ações por valor superior ao apurado com base no patrimônio liquido da Companhia, conforme o último balanço se a venda ocorrer no primeiro semestre do exercício social, ou 

por via de balanço especial, realizado com a assistência dos interessados, se o acontecimento se verificar no segundo semestre do exercício social, havendo direito de preferência dos acionistas detentores de ações ordinárias. 
Parágrafo 2o - Os acionistas detentores de ações preferenciais nominativas sem direito de voto. que sejam funcionários regularmente contratados da Companhia, em caso de demissão por justa causa ou de pedido voluntário e espontâneo de demissão, deverão vender suas ações ao acionista 

majoritâno pelo valor apurado com base no patrimônio liquido da Companhia, conforme o último balanço se a venda ocorrer no primeiro semestre do exercício social, ou por via de balanço especial, realizado com a assistência dos interessados, se o acontecimento se verificar no segundo semestre do 
exercício social. 

Artigo 7 - As ações poderão ser representadas por títulos múltiplos ou cautelas, assinados por 2 (dois) diretores. 
Artigo 8 - Dentro do limite do Capital Autorizado, a sociedade poderá emitir e colocar açóes por deliberação do Conselho de Administração ou da Assembléia Geral. 
Parágrafo 1° - A deliberação de emitir ações do Capital Social Autorizado constará de Ata de Reunião do Conselho de Administração ou da Assembléia Geral, indicando o número de ações a serem emitidas e as condições de colocação, subscrição e inlegralização. 
Parágrafo 2° - Os acionistas terão sempre o direito e preferência para a subscrição de ações. 
Parágrafo 3o - Dentro de 30 (trinta) dias de cada emissão, o Conselho de Administração registrará o aumento de capital na Junta Comercial competente. 
Parágrafo 4o - Na subscrição de ações, o mínimo de inlegralização inicial será o lixado por Lei, e as respectivas importâncias serão recebidas pela sociedade, independente de depósito bancário. 
Parágrafo 5° - A sociedade poderá emitir ações para inlegralização em bens móveis, imóveis ou créditos, por deliberação do Conselho de Administração. 
Parágrafo 6" - A ação é indivisível em relação á Sociedade. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos polo representante do condomínio 
Capitulo III - DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 
Artigo 9 - A Assembléia Geral, poder máximo de decisão da sociedade, reunir-se-à ordinariamente, até 4 (quatro) meses do término do exercicio social, para os fins previstos em Lei, e exlraordinariamonle. sempre que os interesses sociais o exigirem. 
Parágrafo 1° - A convocação será feita na forma da Lei, pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, podendo, ainda, ser convocada polo Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou pelos acionistas, nos casos previstos nas letras "b" e "c". do parágrafo único, do artigo 123, da Lei 6.404, de 15 

de dezembro de 1976. 
Parágrafo 2° - A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho do Administração, ou por acionista com direito a voto por ele designado, cabendo ao dirigente da assembléia a escolha de um secretário dentre os acionistas presentes. 
Parágrafo 3° - O quórum estabelecido para a instalação das Assembléias Gerais será a metade mais um dos acionistas com direito a voto. Contudo, para as decisões contidas no art. 122, Incisos I, V, VII e IX, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, será sempre necessário o voto favorável de 2/3 

(dois terços) dos sócios com direito a voto. em qualquer convocação. 
Parágrafo 4o - Cada ação ordinária dará direito a 1 (um) voto em qualquer Assembléia Geral. 

Capitulo IV - DA ADMINISTRAÇÃO 
Artigo 10 - A sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros, residentes no Pais. eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituiveis a qualquer tampo. O prazo de gestão do Conselho de 

Administração será de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. 
Parágrafo único - Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos cargos mediante termo lavrado no Livro "Alas das Reuniões do Conselho de Administração". 
Artigo 11 - Os honorários dos Membros do Conselho de Administração serão fixados anualmente pela Assembléia Geral Ordinária. 
Artigo 12 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração presidir as reuniões deste órgão. 
Parágrafo único - O presidente do Conselho de Administração em suas faltas ou impedimentos indicará um dos Conselheiros para substilul-lo. 
Artigo 13 - Em caso de renúncia ou impedimento permanente de um dos Membros do Conselho, as atribuições do mesmo serão distribuídas entre os remanescentes, até a realização da Assembléia Geral que escolherá o substituto, cujo mandato terá seu término coincidente com os demais membros. 
Parágrafo Io - Se ocorrer o impedimento ou vacância da maioria dos cargos, remanescendo apenas um Conselheiro, esta convocará a Assembléia Geral para o provimento dos cargos vagos. 
Parágrafo 2° - No caso de impedimento ou vacância de todos os cargos do Conselho de Administração compete ã Diretoria convocar a Assembléia Geral para a eleição dos novos membros. 
Artigo 14 - Compete ao Conselho de Administração: 
a) - Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade; 
b) - Eleger e destituir os Diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições; 
c) - Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou a celebrar e quaisquer outros atos; 
d) - Convocar as Assembléias Gerais; 
e) - Manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria; 
f) - Deliberar sobre a emissão de ações; 
g) -Autorizar os atos de incorporação, fusão e cisão, alienação de bens do Ativo Permanente da sociedade, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 
h) - Contratar e destituir Auditores Independentes. 
Artigo 15-0 Conselho de Administração reunir-se-á na sede da sociedade, sempre 
que os interesses sociais exigirem, por convocação de seu Presidente, ou seu substituto legal. As resoluções serão tomadas por maioria absoluta de votos. 
Parágrafo único - Na hipótese de empate, a matéria de votação será decidida através do voto de qualidade do Presidente do Conselho. 
Artigo 16-0 Conselho de Administração se instala com mais da metade dos seus membros e das suas deliberações serão lavradas alas, as quais deverão ser arquivadas na Junta Comercial competente e publicadas sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros. 
Artigo 17 - A Diretoria será composta por 02 (dois) Diretores, sendo um Diretor Presidente, o um Diretor sem designação especifica, acionistas ou não, residentes no Pais. eleitos e destituiveis a qualquer tempo pelo Conselho do Administração. O prazo de gestão da Diretoria será de 3 (três) anos, 

permitida a reeleição. 
Parágrafo único - Os Diretores cujos mandatos hajam expirados permanecerão nos cargos até a possa dos novos eleitos. 
Artigo 18 - A investidura dos componentes da Diretoria dar-se-à mediante termo lavrado em livro próprio. 
Artigo 19 - A Assembléia Geral Ordinária fixará anualmente os honorários da Diretoria. 
Artigo 20 - A Diretoria administrará a sociedade com plenos poderes, de conformidade com as leis vigentes e com o presente estatuto, competindo-lhe a prática de todos os atos necessários ao funcionamento da sociedade, que não sejam da competôncia da Assembléia Geral ou do Conselho de 

Administração. 
Artigo 21 - A alienação ou oneração de bens do Ativo Permanente e a prestação de garantias a favor de terceiros serão precedidas da autorização do Conselho de Administração e os atos deverão ser praticados por dois Diretores, em conjunto. 
Artigo 22 - A representação ativa e passiva da sociedade nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais competirá a qualquer um dos diretores, isoladamente. 
Parágrafo único- Objetivando auxiliar os Diretores na gestão ordinária dos negócios sociais, representar a sociedade em Juizo e perante as autoridades, repartições públicas, entidades da Administração Pública direta e indireta e entidades financeiras, incluindo bancos, poderá a Diretoria, representada 

por um Diretor, nomear procuradores para agirem em conjunto, ou isoladamente, em atos e operações que serão expressamente mencionados no respectivo instrumento de mandato, que, excetuando o caso de mandato judicial, será sompro por prazo determinado. 
Artigo 23 - Ao Diretor Presidente compete, além das funções inerentes ao cargo de Diretor, convocar a presidir as reuniões ordinárias o extraordinárias da Diretoria, cabendo-lhe o voto de qualidade em Iodos os casos do empato. 
Artigo 24 - A Diretoria reunir-se-á, por convocação de seu Presidente, sempre que os interesses sociais o exigirem, ou por pedido de qualquer um de seus membros. As reuniões realizar-se-âo na sede social, sendo lavrada de todas as deliberações uma Ata no livro comoetente 
Capitulo V - DO CONSELHO FISCAL 
Artigo 25 - A sociedade terá um Conselho Fiscal, não permanente, composto de 3 (três) membro se efetivos e igual número de suplentes. 
Parágrafo 1° - Os membros do Conselho Fiscal devem ser pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no Pais, que preencham os requisitos legais. Serão eleitos pela Assembléia Geral, a qual lhes fixará a remuneração, com observância do mínimo legal previsto no artigo 162, parágrafo 3°, da 

Lei n0 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Só farão Jus á remuneração no período em que, instalado o Conselho, estejam no efetivo exercício da função. 
Parágrafo 2° - O Conselho Fiscal será instalado em qualquer Assembléia Geral, a pedido de acionistas, na forma do disposto no artigo 161 e seus parágrafos, da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e funcionará até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição. 
Parágrafo 3° - O Conselho Fiscal terá as atribuições previstas na lei, as quais não podem ser outorgadas a outros órgãos da Companhia. A função do membro do Conselho Fiscal é indelével. 
Parágrafo 4° - Na eleição do Conselho Fiscal, quando solicitado a sua instalação, serão observados o disposto no artigo 162 e parágrafos da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, quanto aos requisitos, impedimentos e remuneração de seus membros. 
Artigo 26-0 Conselho Fiscal, quando em funcionamento, exercerá as funções que lhe são conferidas f>or Lei. 
Capitulo VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Artigo 27-0 exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. 
Artigo 28 - Ao final de cada exercicio social a Diretoria fará encerrar o balanço geral patrimonial e elaborará as demonstrações contábeis e financeiras para, de acordo com a legislação vigente, apurar e demonstrar, mediante procedimentos baseados nos critérios de avaliação e classificação dos 

elementos patrimoniais e de resultados, o lucro ou prejuízo do exercido, o lucro ou prejuízo acumulado e evidenciar o estado do patrimônio da sodedade, os quais serão submetidos à deliberação da Assembléia Geral, juntamente com os demais demonstrativos exigidos por lei. 
Artigo 29 - Do resultado apurado em cada exercido serão deduzidos, antes de qualquer outra destinação, os prejuízos acumulados e as provisões para a contribuição sodal e para o imposto sobre a ronda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas 

reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem 
Artigo 30 - Do lucro liquido do exercício, definido no artigo 191 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 5% (dnco por cento) será aplicado antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. A constituição da reserva 

legal poderá ser dispensada no exercicio em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o parágrafo do artigo 182, da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, exceder 30% (trinta por cento) do capital social. 
Artigo 31 - Objetivando compensar eventual diminuição do lucro, em conseqüência de perda provável em periodo futuro, a Assembléia Geral poderá, por proposta da Diretoria, constituir reserva nos termos do artigo 195 e parágrafos da Lei n" 6.404 de 15 de dezembro de 1976, assim como a reserva 

de que trata o artigo 197 da citada lei. 
Artigo 32 - Do saldo restante dos lucros, feitas as deduções e destinações referidas nos artigos antecedentes, será distribuído aos acionistas um dividendo obrigatório não inferior a 25% (vinte cinco por cento), observado o disposto nos artigos 201 e 202 da Lei n° 6.404, do 15 de dezembro de 1976. 

O referido dividendo será pago no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua declaração, ressalvada a hipótese de deliberação em contrário da Assembléia Geral, caso em que o pagamento deverá ser efetuado dentro do exercicio em que for declarado. 
Parágrafo único - Inexisllndo oposição de qualquer acionista presente â Assembléia Geral, pode esta deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo, bem como a retenção de todo o lucro, conforme estabelece o artigo 2o, parágrafo 3°, da Lei n06 404, de 15 de dezembro de 1976. 
Artigo 33 - A Assembléia Geral decidirá sobre o destino do saldo dos lucros remanescentes, os quais poderão ser total ou parcialmente distribuídos como dividendos suplementares aos acionistas, atribuídos a fundo especial de reserva para futuro aumento de capital, ou deixados em contas de lucros 

suspensos. 
Parágrafo único-A constituição da reserva acima mencionada não podará ultrapassar em cada ano a 25% (vinte cinco porcento) do lucro liquido e terá por limite o montante do capital social.. 
Artigo 34 - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos á disposição dos acionistas, prescreverão em beneficio da Sociedade. 
Artigo 35 - A Diretoria é facultado providenciar o levantamento de balanços semestrais, dos quais dará conhecimento aos acionistas mediante publicação na forma prevista em lei. 
Parágrafo único - De conformidade com o resultado do balanço semestral, a Diretoria poderá, com base em parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento, distribuir aos acionistas, "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária, observadas as disposições do artigo 204 o seus parágrafos, da 

Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
Artigo 36 -A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, de acordo com o artigo 204 parágrafo 2° da Lei n" 6 404 de 15 de dezembro de 1976 
Capitulo VII - DA LIQUIDAÇÃO 
Artigo 37 - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação de acionistas que representem a maioria do Capital Social, reunidos em Assembléia Geral especialmente convocada para este fim, a qual estabelecerá o modo e o prazo da liquidação, competindo-lhe 

nomear o liquidante. 
Capitulo VIU - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 38 - Os documentos emitidos pela sociedade que mencionarem o valor do Capital Autorizado deverão indicar o montante Subscrito e o montante Integralizado. 
Artigo 39 - Aos casos omissos neste Estatuto aplicam-se as disposições da Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais leis e regulamentos que se aplicam á sociedade ou a qualquer de seus objetivos sociais 

ENCERRAMENTO; 
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, que foi lida e aprovada, e devidamente assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelo acionista Edmilson Limeira de Souza, e no Livro do Presença por todos os acionistas 

que se encontram nesta Assembléia para as formalidades legais. 
Acionistas: Luis Wandertei Santana da Silva, Edmilson Limeira de Souza e Antonio Paulo Marques de Souza. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Certificado o registro em 14/01/2013. na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob n0 20130038423. 

Imperatriz-(MA), 22 de novembro de 2012. 
LUIS WANDERLEI SANTANA DA SILVA 

Presidente 
ANTONIO PAULO MARQUES DE SOUZA 

Secretário 
EDMILSON LIMEIRA DE SOUZA 

Acionista 



ECONOMIA 

Estados retomarão exportações de carne suína para o Uruguai 

O Brasil e o Uruguai negociam um certifi- 
cado sanitário para a retomada das exporta- 
ções de produtos suínos de 13 estados para 
o país vizinho. A informação foi divulgada hoje 
(17) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). Desde o último caso 
de febre aftosa no Brasil, registrado em 2006, 
o Uruguai mantém embargo à carne de porco 
brasileira. O Paraná. Santa Catarina e o Rio 
Grande do Sul eram os únicos estados autori- 
zados a exportar para o país vizinho. 

De acordo com o Mapa, em dezembro 
do ano passado a Direção Geral de Serviços 
Pecuários do Uruguai autorizou a compra da 
carne suína de 13 unidades da Federação 
consideradas livres da doença (Acre, Ron- 
dônia, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe 
e Distrito Federal). Apesar da autorização, o 
ministério não divulgou a data de quando será 
efetivamente retomado o comércio com o país 

vizinho. O reinicio das exportações de carne 
suína ainda depende do certificado sanitário. 

Uma resolução do órgão sanitário uru- 
guaio reconheceu que o Brasil tem desen- 
volvido políticas que garantem as condições 
higiênico-sanitárias de animais e produtos de 
origem animal. Segundo o Ministério da Agri- 
cultura, para reverter o quadro do embargo 
do Uruguai à carne suína, nos últimos anos o 
Brasil fez diversas reuniões com o pais latino 
americano. 

Prefeituras revisam planta de municípios e inf lacionam IPTU 

Prefeituras de diversos municípios brasi- 
leiros estão revendo os valores do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2013 
com base na valorização dos preços dos 
imóveis. O ajuste na cobrança é feito a par- 
tir da revisão da planta genérica das cidades, 
utilizada para calcular o imposto. Segundo 
especialistas, o aumento não é ilegal, mas 
é "ilegítimo" e pode ser contestado. A planta 
genérica do município contém os valores do 
metro quadrado de cada rua e só pode ser 
alterada por lei. O G1 encontrou distorções 
onde a revisão foi aprovada, como aumentos 
perto de 2.000% em relação a valores pagos 
em 2012. 

As leis foram aprovadas pelas Câmaras 
Municipais em projetos apresentados pelas 
prefeituras no fim de 2012, com aumentos 
elevados do preço base dos imóveis - o cha- 
mado valor venal -, calculado pelo tipo de 
imóvel, área, terreno ou construção, localiza- 
ção, entre outros fatores. Se o valor venal do 
imóvel aumenta, o imposto também sobe. 

"Através da planta genérica de valores, 
eles aproveitam para fazer uma correção aci- 
ma do que permite o Código Tributário Na- 
cional, que é um reajuste de um ano para o 
outro com base na inflação", afirma o jurista 
Ives Gandra Martins. "Isso tem sido um estra- 
tagema em que se atribuem valores novos na 
planta genérica em função de critérios subje- 

tivos, o que faz com que seja difícil contestar 
do ponto de vista jurídico. Pode ser até legal, 
mas não é legitimo. Só vai atender aos cofres 
da prefeitura." 

Distorções no reajuste em Guarulhos 
Em Guarulhos, segunda maior cidade de 

São Paulo, a nova planta do município foi 
aprovada em dezembro com o metro quadra- 
do mais caro fixado em R$ 3.789,71. O valor 
é maior do que o teto da capital paulista, de 
R$ 1.555, que teve a última planta genérica 
publicada em 2009. Revoltados com os au- 
mentos, centenas de moradores enfrentam 
horas de fila nesta semana na cidade para 
tentar recorrer. 

O G1 teve acesso aos novos valores e 
encontrou distorções. Pela atual planta do 
município, o metro quadrado na periferia de 
Guarulhos vale mais que o da avenida onde 
o prefeito Sebastião Almeida (PT) possui um 
apartamento com piscina, quadra, salão de 
festas. Nessa região, próxima ao maior sho- 
pping da cidade, o valor venal do metro qua- 
drado do bairro subiu de R$ 317,38 para R$ 
373,27, aumento de 17,6%. 

No bairro Bonsucesso, periferia da cidade, 
onde o IPTU de casas rodeadas por galpões, 
terrenos baldios e estradas de terra não cos- 
tumava ultrapassar R$ 500, o metro quadrado 
base foi reajustado para R$ 439,36. 

"Nunca na minha vida vi um aumento des- 

se", afirma Zefinha Maria Vilella, de 57 anos. 
Ela mora em uma casa na Avenida Arman- 
do Bei e viu o valor do imposto subir de R$ 
219,79 para R$ 807,62, aumento de 267,5% 
de um ano para o outro. "Não mudou nada 
aqui, nem a calçada arrumei. Vira e mexe não 
tem água." 

Vizinho de Zefinha. o aposentado Daniel 
Bernardes, de 58 anos, teve o IPTU da casa 
que aluga - para um cabeleireiro e uma loja 
de roupas - reajustado em 500,6%, fazendo 
com que o valor de R$ 494,67 pago em 2012 
saltasse para R$ 2.971,37. "Era um bar, não 
mudou nada [...] Os caras tão doidos", diz ele, 
sobre o valor venal de R$ 287.410,10 estipu- 
lado para a propriedade. 

O apartamento do prefeito foi declara- 
do à Justiça Eleitoral com o valor de R$ 
131.553,58. Em 2012, outros imóveis no mes- 
mo prédio eram anunciados para venda por 
R$ 250 mil. 

A pedido do G1, o advogado Jorge Zani- 
netti, especialista em direito tributário, exa- 
minou os dados da planta da cidade. "Face 
a ocorrências de 'mais avanço" na periferia, 
é possível justificar um aumento percentual 
maior para a periferia, mas não a ponto do 
valor nominal do metro quadrado passar a ser 
maior na periferia do que nos bairros mais va- 
lorizados", afirmou. 

EDUCAÇÃO 

'É preciso criar cotas para nós', diz preso de PE aprovado no Sisu 

Henryton Klysthenes Ribeiro estava anima- 
do com o aniversário de 24 anos. Planejava fa- 
zer uma rave para 'parar' a pequena cidade de 
Timbaúba, na Mata Norte de Pernambuco, dis- 
tante cerca de 100 km do Recife. Ribeiro dava 
aulas particulares de matemática e inglês, vi- 
via bem com os pais e a irmã mais velha e 
tinha vários amigos, mas também uma fraque- 
za: queria ganhar dinheiro fácil. Com dois cole- 
gas, resolveu assaltar a agência dos Correios 
de Aliança, município vizinho, apenas quatro 
dias antes da festa. Sabia que o sistema de 
segurança do local era frágil e acreditava na 
impunidade. No dia 6 de junho de 2012, o trio 
aproveitou a saída de almoço dos vigilantes e, 
fingindo estarem armados, roubaram dinheiro 
da agência, que estava em funcionamento e 
atendia alguns clientes no momento do crime. 
Os comparsas conseguiram fugir, mas ele 
acabou sendo preso em flagrante e a tão es- 
perada data passou em branco, na prisão. 

Foi no Presidio de Igarassu (PIG), na Re- 
gião Metropolitana do Recife, onde cumpre 
pena, que o jovem, envergonhado e arrepen- 
dido do crime, parou para pensar na vida que 
queria levar dali em diante. Inscreveu-se no 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), for- 
mou um grupo de estudos com outros 16 ree- 
ducandos, todos já com o ensino médio com- 
pleto, e fez a prova. O resultado no Sistema de 
Seleção Unificado (Sisu), que saiu na última 
segunda-feira (14), foi uma surpresa ainda 
maior: ele conseguiu a sétima posição no cur- 
so escolhido, a licenciatura em matemática, na 
Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), com nota 706,29. Foi a melhor co- 
locação de um reeducando em toda a história 
do sistema prisional do estado. 

"É muito melhor ser reconhecido como 
alguém que venceu, pelo estudo, que como 
alguém que roubou, até porque eu não me 
considero um bandido, mas alguém que errou, 

aprendeu com isso e merece uma segunda 
chance. Pensei no dinheiro fácil, queria aven- 
tura, mas passei do limite e achei que tinha 
destruído a minha vida. Agora, ao invés de 
contar os dias para sair da prisão, vou contar 
os dias para começar as aulas. Vou embarcar 
em uma aventura bem melhor, e nessa quero 
ter sucesso", diz Henry, como é chamado pe- 
los amigos do PIG. 

À ESPERA DA LIBERDADE 
Henry é um preso provisório. Ele foi jul- 

gado pela 25° Vara da Justiça Federal e con- 
denado a cinco anos de detenção. Ele está 
agora em regime fechado, em um presidio de 
segurança máxima. A sentença dele ainda vai 
passar pela Vara de Execuções Penais, que 
deve encaminhá:lo para o regime semiaberto. 
O advogado dele entrou com pedido para des- 
classificar o crime para furto. A expectativa é 
que, em abril, quando começam as aulas na 
UFRPE, Henry já possa cumprira pena em re- 
gime aberto, tendo que assinar, todo mês, o 
livro de presença no Centro de Apoio a Egres- 
sos em Liberdade (Cael). 

SUPERLOTAÇÃO X DEDICAÇÃO 
O Presídio de Igarassu foi inaugurado em 

2002 e tem capacidade para 426 presos, mas 
está superlotado, com 2.680 homens divididos 
em 13 pavilhões - mais de seis vezes acima 
da capacidade. Mas Henry afirma que não 
sentiu muito os efeitos negativos da superlo- 
tação, pois. como trabalha na unidade, tem 
direito a uma cela melhor, a qual divide com 
outros três companheiros. "Eles até deixavam 
eu ficar com a luz acesa para ler um livro de 
noite, ou então com a televisão no mudo, só 
para iluminar minha área", conta. 

Ao todo, 102 reeducandos do PIG inscre- 
veram-se no Enem. Oito tiveram nota suficien- 

te para participar do Programa Universidade 
para Todos (Prouni) e 31 para o Sisu, mas só 
Henry conseguiu uma vaga na universidade 
até agora. Ele acordava às 7h e trabalhava 
até às 16h, com intervalo para almoço. De- 
pois, encontrava-se com os colegas do grupo 
de estudos na biblioteca da unidade. "A gente 
resolvia provas do Enem, simulados. Também 
ensinava matemática. Às vezes, a gente pega- 
va uma mesa e ficava estudando na frente do 
pavilhão até 23h, não tinha hora mesmo para 
acabar. Não tive problema com estrutura para 
estudar, a direção incentivava muito, imprimin- 
do material da internet, dando lápis, caderno", 
afirma. 

Tanta dedicação resultou em nota boa no 
Enem: 698,36 - só a redação foi 840. A média 
foi suficiente para ele se inscrever no Sisu. "Eu 
nem sabia que um preso podia se inscrever no 
Enem, e eu concorri com gente com mais tem- 
po para estudar, com mais estrutura material 
e psicológica. Acho que é preciso criar cotas 
para nós, para quem está com a liberdade pri- 
vada. Eu brinco que tive sorte em ficar aqui em 
Igarassu, porque ouço dos que já passaram 
em outros presídios que nem todos têm essa 
estrutura e incentivo", aponta. Outro detalhe é 
que o Sisu não tem vagas para cursos a dis- 
tância. 
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Bem Estar 

TRANSPLANTE DE FEZES 

É USADO PARA TRATAR 

INFECÇÃO INTESTINAL 

Um estudo holandês publicado 
esta semana é o primeiro a testar a 
eficácia de um transplante de fezes 
para tratar pacientes com infecção 
intestinal, em comparação com o uso 
de antibióticos normais. Os resultados 
aparecem na revista científica "The 
New England Journal of Medicine". 

Os pesquisadores analisaram três 
grupos diferentes. O primeiro incluía 
16 pessoas doentes - com diarréia 
causada pela bactéria Clostridium 
difficile - que receberam um antibió- 
tico chamado vancomicina. lavagem 
intestinal e fezes de indivíduos nor- 
mais, por meio de uma sonda que ia 
do nariz até o estômago ou o intestino 
delgado. Os outros dois grupos reu- 
niam 13 voluntários cada - um tratado 
com vancomicina e lavagem, e o ou- 
tro, apenas com o remédio. 

No primeiro caso. 15 participantes 
ficaram livres do problema, e nos de- 
mais, três e quatro pessoas se cura- 
ram, respectivamente. 

Segundo os autores, o transplan- 
te de fezes de um indivíduo saudável 
para outro com infecção intestinal 
grave pode reequilibrar rapidamente 
a flora bacteriana, o que muitas vezes 
não é controlado com antibióticos, já 
que a Clostridium difficile é bastante 
resistente. 

De acordo com o coloproctologis- 
ta Carlos Frederico Marques, do Insti- 
tuto do Câncer do Estado de São Pau- 
lo (Icesp) e do Hospital Sírio-Libânes, 
esse tratamento pode levar até dois 
ou três meses, e idosos são um grupo 
mais suscetível. 

A técnica já foi usada em 500 pes- 
soas em todo o mundo, como último 
recurso para combater esse tipo de 
infecção. Nela, a diarréia costuma ter 
longa duração - de cinco a dez dias 
-, o risco de recorrência é de 20% a 
50% e a pessoa fica muito debilitada, 
com risco de desidratação pela per- 
da de líquidos e, às vezes, vômitos e 
febre. 

Segundo o jornal "The New York 
Times", 300 mil americanos ficam 
doentes em hospitais por ano em de- 
corrência do Clostridium difficile e 14 
mil morrem anualmente. Isso porque 
cepas cada vez mais tóxicas têm sur- 
gido, e os custos de tratamento ultra- 
passam os R$ 2 bilhões a cada ano. 

O que não se sabe ainda é quais 
bacicrias do intestino têm poderes 
"curativos", já que o órgão contém 
centenas ou até milhares de tipos de 
micro-organismos. Por essa razão, as 
fezes têm sido transplantadas pratica- 
mente intactas, apenas diluídas em lí- 
quido (como água salgada). 

"O transplante ainda está em estu- 
do. e não adianta só falar em eficácia, 
precisamos saber a segurança disso. 
Acho que a pesquisa deve ser vista 
com ânimo, mas também com caute- 
la", diz Marques. 

PACIENTE TRATADA 
Uma das pacientes que já passa- 

ram por um transplante fecal é a ame- 
ricana Melissa Cabral, de 34 anos. 
que não participou do estudo holan- 
dês. Segundo "The New York Times", 
ela contraiu a bactéria Clostridium di- 
fficile em julho do ano passado, após 
tomar antibiótico para tratamento 
dentário. 

A mulher teve crises freqüen- 
tes de diarréia, vômito e febre alta, 
e acabou perdendo 12 quilos e seis 
meses de trabalho. Inicialmente, ela 
rejeitou a idéia de fazer um trans- 
plante de fezes, por sentir nojo, mas 
acabou ficando desesperada e testou 
o método em novembro. Em um dia, 
segundo Melissa. todos os sintomas 
desapareceram. 
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Cavalo de Aco apresenta novo time 

ID 

T/me do Imperatriz com renovação na equipe 

Carla Dutra 

Neste domingo (20), a partir das 9 horas 
da manhã, será apresentado, oficial- 
mente, o novo elenco e a comissão 

técnica do time do Cavalo de Aço. A reali- 
zação do encontro será no CT Maranhão do 
Sul. Na ocasião, também será apresentada a 
nova diretoria do time. 

O evento fará com que imprensa e so- 

ciedade imperatrizense passe a conhecer a 
nova cara do Cavalo de Aço. Edvaldo Cardo- 
so, presidente do time, afirma ser importante 
promover esse momento. Como o Imperatriz 
é um time grande, uma equipe forte, e a úni- 
ca profissional do município, "não podemos 
fazer algo de qualquer jeito, temos que apre- 
sentar de forma oficial o time e passar para o 
torcedor tudo que a gente pensa em fazer na 
temporada", garante Edvaldo. 

A nova diretoria do time já foi definida. Fa- 
zem parte da direção, Edvaldo da Silva Car- 
doso, que continua na presidência, o vice, 
José Carlos Carneiro dos Santos (Buzuca), 
o diretor administrativo, Cândido Madeira, o 
secretário de Esporte, Joaquim Quirino Cruz 
e o diretor de Patrimônio e tenente coronel, 
Edeilson (comandante do 3o BPM). Da dire- 
toria de 2012, permanece, ainda, Alexandre 
Santos, que era vice-presidente e passa a 
ser diretor de Futebol. 

Temporada - O Imperatriz começa a 
temporada de 2013 jogando o Campeonato 
Maranhense, com data prevista para o próxi- 
mo dia 17 de fevereiro. No primeiro jogo, Ca- 
valo de Aço enfrenta o Sampaio Corrêa, no 
estádio Nhozinho Santos, em São Luís. No 
campeonato, nove equipes brigam pelo títu- 
lo. No segundo semestre é a vez de competir 
pela Copa União. 

r m mrn 

Chegada de Riquelme sera definida 

A novela Riquelme deverá ter um des- 
fecho apenas na próxima semana, após a 
definição do novo presidente do Palmeiras. 
O atual mandatário, Arnaldo Tirone, e o di- 
retor financeiro do clube, Antônio Henrique 
da Silva, retornaram no fim da manhã desta 
sexta-feira (18) de Buenos Aires, onde nego- 
ciaram com o atleta e seu empresário, Da- 
niel Bolotnicoff. A negociação avançou, mas 
o martelo só poderá ser batido por quem 
vencer a disputa presidencial na próxima 
segunda-feira (21). 

- Voltamos a São Paulo, e a negociação 
continua. Já superamos as etapas iniciais, e 
o atleta quer jogar no Palmeiras. Mas como 
a eleição é na segunda-feira, a situação fi- 
cará para os presidenciáveis. A idéia é dei- 
xar tudo encaminhado. Tanto Décio Perin 
quanto Paulo Nobre estão sabendo de cada 
passo que estamos tomando - afirmou o di- 
retor financeiro do clube, Antônio Henrique 
da Silva. 

Arnaldo Tirone, em entrevista à Rádio 
Transamérica, mostrou-se bastante otimis- 
ta. 

- Está 50% fechado, mas não deve dar 
tempo de concluirmos até segunda-feira. O 
importante é que ele quer jogar no Palmei- 
ras. Já falei com o Riquelme, que deseja jo- 
gar a Série B e levar o time de novo para a 
Série A - afirmou o dirigente. 

A negociação com Riquelme segue sem 
o aval do Conselho de Orientação e Fisca- 
lização do clube. O presidente do órgão, 
Alberto Strufaldi, disse inclusive que Tirone 
pode ser punido se fechar o acordo. Com 
dívidas estimadas em R$ 160 milhões, a or- 
dem é evitar que os débitos aumentem ainda 
mais, Tirone ignorou a ameaça e ainda man- 
dou um recado. 

- O COF já pré-autorizou a contratação 
do Riquelme há 20 dias, e agora não adianta 
mudar de idéia. Até segunda-feira a caneta 
é minha - ressaltou o mandatário. 

A proposta inicial pelo argentino é por 
vínculo de um ano, Seria pago um valor fixo 
de salário, outra pequena quantia por jogo 
disputado. Ao fim de 2013, caso o atleta ti- 
vesse disputado 70% das partidas, teria seu 
contrato renovado por até duas temporadas. 

'Baixinhas' são grandes peças no duelo 

Fabi tem "apenas" 1,68m. Fernandinha, 
"somente" 1,73m. Mas as baixinhas de Rio de 
Janeiro e Campinas fazem uma grande dife- 
rença em suas equipes. Campeãs olímpicas 
em Londres, as duas têm papel fundamental 
no bom desempenho dos times que se enfren- 
tam neste sábado, às 10h (de Brasília), no Ma- 
racanãzinho, pela segunda rodada do returno 
da Superliga feminina. A Rede Globo transmite 
a partida ao vivo, e o GLOBOESPORTE.COM 
acompanha, em Tempo Real, com vídeos, a 
partir das 10h. 

- Elas que são altas demais. Eu sou nor- 
mal. Sou até mais alta que muita pessoa. Mas 
no mundo de vôlei sou baixinha - brinca a le- 
vantadora Fernandinha. 

Quando Fabi começou a jogar, a posição 
de libero ainda não existia, mas mesmo assim 
ela insistia no esporte. A carreira teria sido di- 
fícil. Basta ver a diferença de altura para suas 
companheiras. A distância para Sarah Pavan, 
a mais alta da equipe com 1,96m. é de quase 
30 cm. 

- Minha altura não ajuda muito, mas acho 
que sou boa na agilidade. Até o juvenil, eu 
achava que podia jogar vôlei normalmente. 
Mas, em 1998, um bendito inventou o libe- 
ro e me deu a oportunidade de realizar esse 
sonho. Ele protelou minha carreira no vôlei - 
destacou Fabi. 

Para Fernandinha, a falta de altura precisa 
ser compensada com muito esforço. Por isso, 
inspirada pela ex-jogadora Leila, passou a trei- 
nar em dobro. 

- A gente tem sempre que saltar mais, se 
esforçar mais, porque senão a gente não che- 
ga lá em cima. A galera está muito alta. Mas 
a gente é mais veloz, consegue pegar as bo- 
las no chão, chegar mais rápido. As baixinhas 
têm que ser mais habilidosas, porque senão 
não tem lugar. Eu lembro que vi uma entrevis- 
ta da Leila falando que ela era baixa para ser 
atacante e fazia tudo em dobro. Depois que vi 
essa matéria, comecei a treinar algumas coi- 
sas em dobro. 

Se o treino é em dobro, a recompensa ás 
vezes tem sensação tripla. Mesmo sendo bem 
mais baixa que a maioria das adversárias, Fer- 
nandinha costuma surpreender no bloqueio. 
Contra o Osasco, na última rodada, foram dois 
pontos no fundamento. Mas, para a levantado- 
ra, cada lance deveria ter valido mais. 

- Para uma baixinha, bloquear devia va- 
ler três pontos, porque a dificuldade é muito 
grande. Mas a sensação é muito boa, muito 
gostosa. 

Apesar de serem as baixinhas do vôlei, 
as duas garantem que não têm qualquer trau- 
ma com relação à altura. Fabi se diverte ao 
lembrar que, nas viagens da delegação, cos- 
tumavam achar que ela era massagista ou psi- 
cóloga do time. Fernandinha até abandonou 
artifícios como salto alto para crescer. 

- Quando a gente saia antigamente, eu me 
preocupava com a diferença, colocava salto 
alto. Mas agora já me acostumei, nem ligo 
mais. Vou de tênis mesmo - disse a levanta- 
dora. 

GUIA DO CARIOCA 2013 

O Campeonato Carioca chega à sua 112a 

edição neste fim de semana tentando manter a 
alcunha de Estadual mais charmoso do Brasil. 
Ainda sem o Maracanã, em obras para a Copa 
das Confederações-2013 e Copa do Mun- 
do-2014, o Engenhão voltará a ser palco dos 
clássicos e dos principais jogos. E o desafio é 
se recuperar do fracasso de público de 2012, 
quando o que mais se viu foram arquibanca- 
das vazias e prejuízos nos borderôs. 

Atual campeão brasileiro e carioca, o Flu- 
minense surge como favorito para faturar o bi- 
campeonato. Com o elenco mais poderoso e a 
base mantida de 2012, o Tricolor, porém, terá 
de dividir as atenções com a Libertadores, que 
virou uma obsessão para seu torcedor. Assim, 
o Flu vai utilizar uma equipe reserva em alguns 
jogos, como na estreia diante do Nova Iguaçu. 

Quem corre por fora. pelo menos na teoria, 
é o Botafogo. Com Oswaldo de Oliveira man- 
tido no cargo, a equipe perdeu poucas peças 
e se reforçou em posições carentes, como no 
ataque, na zaga - com Bolívar, ex-Internacio- 
nal - e nas laterais. Outro trunfo é poder atuar 
em casa nos grandes clássicos. 

Flamengo e Vasco, apesar da grande tra- 
dição e força da torcida, ficaram enfraquecidos 
e a principio poderão ter mais dificuldades. O 
Vasco, por exemplo, fez uma ampla reformula- 
ção, após jogadores como Juninho, Alecsan- 
dro e Fernando Prass terem deixado o clube. 
Já o Fia, sob nova administração, adotou a 
política de enxugar gastos e perdeu Vagner 
Love, trazendo por enquanto apenas Gabriel 
(ex-Bahia), Elias (ex-Sporting) e João Paulo 
(ex-Mogi Mirim). 

MUDANÇAS NO REGULAMENTO 

O Campeonato Carioca chega à sua 112' 

O Campeonato Carioca deste ano apre- 
senta algumas mudanças no regulamento, 
pois os cruzamentos foram invertidos. Na Taça 
Guanabara, as equipes de "um grupo enfren- 
tam as do outro, e na Taça Rio o duelo ocor- 
re dentro das chaves. Nas semifinais de cada 
turno, o dono da melhor campanha pode jogar 
pelo empate. Na final, se houver apenas um 
líder do grupo classificado, este também joga 
pelo empate. 

Além disso, haverá a entrega de dois tro- 
féus adicionais. A equipe grande que somar o 
maior número de pontos nos clássicos (sem 
contar semifinais e finais) receberá o Troféu 
Super Clássico. Dá mesma maneira, a equipe 
de menor investimento que somar o maior nú- 
mero de pontos em seus jogos - excetuando- 
-se os contra os grandes - ganhará o Torneio 
Extra. 

ALÇAPÕES E HORÁRIOS MALUCOS 
O Campeonato Carioca de 2013 reserva- 

rá também mudanças nos estádios utilizados. 
O Flamengo, que só jogou no Engenhão, em 
Macaé e em Volta Redonda no ano passado, 
vai enfrentar o Madureira no acanhado estádio 
da Rua Conselheiro Galvão e atuará também 
em Moça Bonita, estádio do Bangu que teve 
seu gramado reformado com a ajuda do Audax 
Rio, recém-promovido e que mandará seus jo- 
gos lá. 
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