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Depois de um dia de bebedeira, o homem identificado como "Raimundim" 
atingiu o pescoço de Welson da Silva, 32 anos. com o gargalo de uma garrafa. 
O assassinato foi motivado durante uma discussão entre os amigos, quando 
Raimundim'' acusou Welson de estar paquerando a esposa dele. Segundo a 

Policia Militar, o suspeito tem passagem pela policia e é acusado de ter cometido 
outro homicídio no mesmo assentamento. O crime aconteceu por volta das 
5h da tarde desta quinta-feira (25) O assentamento fica localizado depois do 
município de Davinópolis, distante 20 km de Imperatriz Mais informações na 
edição de amanha, sábado (27). 
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JULGAMENTO DE EX- 

PREFEITO DE SÃO PEDRO 

D^GUA BRANCA É ADIADO 

IMPERATRIZ RECEBE 

MULTINACIONAL QUE VAI 

GERAR ATÉ 300 EMPREGOS 

DUPLA E PRESA 

ACUSADA DE TRÁFICO 

DE DROGAS 
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CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA REABRE ATIVIDADES 

Lançamento da pedra fundame 
do centro de serviços da Met 
em Imperatriz. 
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OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

Carteira assinada - Excelente trabalho - 

CNH (Categoria A) - Interessados ligar para 3525-4043 
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Acidente em 2012 

■ ^ q empreSário Thor Batista deixou, por volta das 14h30 desta quinta-feira (25), o 

' fmÊfBl^PÊlÊ Fórum de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde foi ouvido pela primeira 
•"ly vez pela juiza Daniela Barbosa Assumpção. O filho de Eike responde ao processo 

I, ^ Wk ^ H de homicídio culposo — quando não há intenção de matar — pela morte do ciclista 
M Wanderson Pereira dos Santos, de 30 anos, atropelado por ele na Rodovia Washing- 
^1 m | ton Luis, em março de 2012 

Segundo o advogado de Thor, Celso Vilardi, ele confirmou o depoimento que deu na 
Ip* j delegacia na época do acidente. Na ocasião, ele confirmou que trafegava dentro da 

velocidade permitida (110 km/h), que estava muito escuro no local e que se deparou 
y'/® com o ciclista no melo da pista. Segundo o advogado, Thor disse que o acidente 

foi "inevitável". O processo entra agora em estado de alegações finais. O Ministério 
Público tem cinco dias para compor o documento e a defesa também tem cinco dias Segundo o assessor da juiza, até o fimdo semestre deve 
sair a sentença sobre a qual ainda cabe recurso de ambas as partes. Thor chegou por volta das 12h45 acompanhado da mãe, Luma de Oliveira. 
O interrogatório foi na 2a Vara Criminal de Duque de Caxias No mès passado, ele faltou ao interrogatório. Na ocasião, os advogados de defesa 
afirmaram que o jovem necessitava de repouso e que o acidente de carro exigia um novo laudo. 
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O perfil no Facebook da jor- 
nalista Juliana Ribeiro Cam- 
pos, de 24 anos, que morreu 
em maio de 2012, foi excluí- 
do e não está mais disponí- 
vel para os contatos da rede 
social. A informação foi dada 
na manhã desta quinta-feira 
(25) pela mãe da jovem, a 
professora Dolores Pereira 

Ribeiro. 50 anos. Ela recorreu à Justiça em Mato Grosso do Sul, que 
determinou que o perfil fosse retirado. "Estou sentido um alivio muito 
grande. Ela vai estar apenas no coração da gente, na lembrança da 
gente, como tem que ser. Minha filha não está mais entre nós e, por 
isso, não podia continuar ligada às coisas deste mundo", afirmou a 
mãe. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa 
do Facebook Brasil, que confirmou que o perfil da jovem no Facebook 
foi excluído. Prints feitos pela família da jovem indicaram que a página 
estava ativa até a noite de quarta-feira (24). Após a morte, Dolores 
fez diversas solicitações para que o Facebook desativasse o perfil da 
filha. Ela afirmou que a página virou um "muro de lamentações", onde 
os quase 300 contatos que a jovem tinha na rede social continuavam a 
postar mensagens, músicas e até fotos para ela. 

Tudo registrado 

* 
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Bombom de cocaína 

Um homem foi preso com 
bombons recheados de co- 
caína no 2 0DP de Santos, no 
litoral de São Paulo, no come- 
ço da tarde desta quinta-feira 
(25). Segundo a polícia, o 
suspeito iria entregar a caixa 
com os doces para uma mu- 
lher que está presa na cadeia 
anexa ao DP. O guardador 

de carros aceitou a quantia de R$ 8 para realizar a entrega. A mulher 
que pagou para que os bombons chegassem até a detenta também foi 
presa. De acordo com informações do delegado Francisco Garrido, o 
homem foi descoberto durante a revista antes de entrar no local. "Hoje 
era dia de visita na cadeia, que fica aqui junto ao 2° DP. e um homem 
que levava bombons foi revistado e encontramos a droga", conta. Ainda 
segundo o delegado, o homem não conhecia a mulher que iria receber 
a "encomenda". O guardador de carros trabalhava em um local próximo 
ao 2° DP, e contou à polícia que uma mulher o abordou perguntando se 
ele queria ganhar a quantia de R$ 8 para entregar alguns objetos a uma 
detenta. Ele informou que a mulher que havia feito a proposta estava 
perto da delegacia, e ela também foi presa em flagrante. "O cara infor- 
mou que a mulher estava perto do 2o DP. Nós fomos atrás, achamos e 
os dois foram presos", finaliza o delegado. 

Uma fã registrou em vídeo o final de uma suposta noite de amor com Bruno Gissoni, 26. durante a passagem 
do ator por Belo Horizonte na semana passada. A informação é da coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra", 
publicada nesta quinta-feira (25). O video mostra a fã filmando a si mesma, completamente vestida, no espe- 
lho, depois aparecem algumas roupas espalhadas pelo quarto do hotel e o ator dormindo profundamente. Ela 
contou que as imagens indicavam a manhã seguinte de uma noite de amor com Gissoni. A assessoria do ator 
falou ao jornal que a fã na verdade invadiu o quarto depois que um amigo de Gissoni deixou a porta aberta, e 
que nada aconteceu. Bruno Gissoni namora a atriz Yanna Lavigne, que interpreta a personagem Tamar em 
"Salve Jorge". A assessoria também falou que ela já viu as imagens e que o casal continua bem. 

COLUNA DO SANCHES 

SOMOS ÁGUA, SOMOS RIOS 

-— "Eu sou a fonte da água viva! Quem beber 
desta água que eu dou, nunca mais terá 
sede, tornar-se-á nele uma fonte de água 
jorrando para a vida eterna" (Bíblia, João 
4,10.14). 
— "Se alguém tem sede, venha a mim e 
beba. Quem crê em mim, de seu seio jorrarão 
rios de água viva" (Bíblia, João 7,38). 

* * * 

DA CHINA PARA IMPERATRIZ - Um dia 
meu amigo Josué Bezerra, irmão de idéias e 
ideais, que tanto me puxa a orelha para eu 
sair de Imperatriz e mudar-me para outros 
mundos, um dia ele - internacional que 
é, pós-doutor, morando nos estrangeiros, 
imperatrizense cidadão de três países --. um 
dia ele mandou-me uma carta da China, onde 
dava uma palestra. Uma foto tipo cartão pos- 
tal, com Josué olhando o Rio Amarelo, trazia 
no verso algo como: "Sanches: Saudades do 
rio Tocantins". Só isso... mas quanto dizem 
essas poucas palavras!... 

BERÇO - As cidades, vale dizer, as civiliza- 
ções têm nos rios o berço liquido e certo de 

suas histórias. O rio Amarelo (a cor vem de 
lodo e partículas de areia fina, em suspensão) 
é o rio por onde a China começou. O segundo 
maior da China, duas vezes maior que o nos- 
so Tocantins, o Amarelo irriga terras, aduba 
pastos, tem e transporta minerais. 

PIA BATISMAL - Imperatriz também tem 
em um rio sua pia batismal. Pelas águas 
caudalosas e, à época, piscosas, a canoa 
de frei Procópio deu início à cidade iniciada 
por mãos sagradas e manchada por mãos 
sangradas. O Tocantins é cidadão de vários 
estados, tem fonte goiana e foz paraense. 
No percurso, banha, leva, lava, limpa outros 
quatro - Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e 
Distrito Federal. ♦ ♦ * 

MUITOS RIOS - Rios existem muitos - tanto 
quanto nossa ignorância em destratá-los... 
Aprendi - aprendemos - na infância sobre 
o Amazonas, os históricos Tigre e Eufrates, 
o Nilo berço de civilizações, o Mississipi que 
se espalha e se espraia por quase metade 
do território norte-americano, os sagrados 
Jordão, Ganges e Indo; e ainda o Congo, o 
Volga, o Azul. o Danúbio -- igualmente azul --, 
inspirador de valsa, o Yukon, o Orinoco tam- 
bém (de)cantado; e mais o Senegal, o Reno, 
o Tejo, o Douro, o Elba, o Niger, o Mekong, 
o Tibre, o Tâmisa... e o Sena, visto na foto, 
passando pela capital francesa, à noite. 

ONDE CORREM OS RIOS - São rios que 
passaram e se depositaram na vida humana. 
Cada pessoa carrega, em seus 65% de água 
de que é formado o corpo, milhões de átomos 

Edmilson Sanches 

do óxido de hidrogênio (H20) dos nossos rios 
de todo o mundo. Os rios correm em nós... 

LÍQUIDO - Somos água, somos rios. Somos 
líquidos - e, como água, também nos trans- 
formamos em pedras, também viramos vapor 
e, quintessencialmente, nos tornamos éter. 

INCOLOR - Somos água, somos rios. Somos 
incolores - e, por isso, como prismas, nos 
decompomos em muitas cores multicores. 

INODORO - Somos água, somos rios. Somos 
inodoros -- e, por isso, com glândulas e como 
frascos, produzimos, retemos e espalhamos 
odores, aromas, perfumes. 

INSÍPIDO - Somos água, somos rios. Somos 
insipidos - e, ainda assim, nada como nós, a 
partir do jardim edênico, deu tantos sabores - 
e dissabores... -- ao mundo que nos foi dado. 

* * * 

SOMOS ÁGUA - Nossa história reflete nosso 
ser: somos água. Na ciência, antes de sermos 
terrestres, fomos aquáticos. Na gestação, 
idem: nove meses submerso no líquido am- 
niótico materno. Na religião, procedemos do 
sopro cálido, cálido e úmido, do Criador. 

HERANÇA - Os rios somos nós. Deles herda- 
mos a sinuosidade e a adaptação. A limitação 
das margens e a rebeldia das inundações. 

DOCE E SALGADO - Somos água - doce 
na umidade do beijo; salina na lacrimaçâo do 
choro. 
Somos água. 

- PARANDO A BR-010 
Na manhã de hoje, sexta-feira 
26), os professores em greve 
arâo uma passeata, saindo da 
Praça de Fátima em direção a 
BR-010. Os professores pre- 
tendem chamar a atenção das 
autoridades por meio da ma- 
nifestação, que deve causar a 
jaralisação da BR-010. Se você 
jretende passar pela movimen- 
tada via de entrada e saída da 
cidade, é bom se antecipar, pois 
a passeata está prevista para 
08 horas da manhã. 

- DORMINDO NO PONTO 
Esta semana, o ICRIM realizou 
uma palestra no 3o BPM para 
falar sobre a preservação do 
ocal de crime, pois, às vezes, 
a perícia chega ao local para in- 
vestigar as possíveis causas do 
crime e a cena já foi totalmen- 
te modificada. A polícia chegou 
até a reclamar da imprensa que, 
às vezes, chega ao lugar do 
crime antes mesmo da polícia 
e da perícia, que demora muito 
a chegar. Nesse caso, pedimos 
mais destreza e rapidez para 
aos colegas policiais (para que 
cheguem antes da impressa no 
local do crime) e para a perícia 
(que colabore mais com os poli- 
ciais e não os deixem esperan- 
do muito). 

- MADEIRINHA COM ORGU- 
LHO 
O vereador Esmerahdson usou 
a tribuna para dizer que, no dia 
da votação do projeto que con- 
cedeu o reajuste de 6% aos pro- 
fessores, foi chamado de "Ma- 
deira Filho". O vereador garantiu 
que, pra ele, o apelido é motivo 
de orgulho e completou dizendo 
que ruim mesmo seria se fosse 
apelidado de "Jomar Filho". O 
vereador depois soltou a per- 
gunta no ar para o seu colega 
Carlos Hermes: "Por onde você 
andava. Carlos Hermes, quan- 
do o governo do PT, o qual você 
já fez parte, prejudicou os pro- 
fessores do município?". 

- ÉTICA 
Ao ficar sabendo que os verea- 
dores querem cassar seu man- 
dato, Carlos Hermes disse que 
está ansioso para discutir ética 
com alguns vereadores da Câ- 
mara. O vereador disse saber 
que esse desejo de cassação 
do seu mandato parte apenas 
de alguns vereadores e não da 
maioria. 

- IMAGEM DO DIA 

Por fim, depois de tantas alfine- 
tadas de ambas as partes, o ve- 
reador Carlos Hermes e Esme- 
rahdson se deram as mãos, em 
sinal de paz. Será que a trégua 

CONTATOS: esanche8@jupitBr.com.br • Facebook • Caixa Postal 61 - 65900-970 - Imperatriz - MA 
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►FURTAVA GALINHAS 

Homem é assassinado na Boca da Mata 

m 

Eliel Ferreira da Silva tinha 33 anos e era conhecido como "Loucura 

Antônio Pinheiro 

Acusado de praticar vários furtos na re- 
gião do Grande Santa Rita, Eliel Ferrei- 
ra da Silva, de 33 anos, mais conhecido 

como "Loucura", foi assassinado com vários 
tiros, por volta das 12h30min de ontem (25). 
O crime aconteceu na Rua João Meneses de 
Santana, bairro Boca da Mata. Segundo infor- 
mações, os autores do homicídio estariam em 
uma moto bros preta. 

Segundo a ex-esposa de Eliel Ferreira, 
Cleonice Gomes, ele, que tinha dois filhos, já 
tinha passagem pela polícia e era usuário de 
droga. A ex-mulher, que foi até o local do cri- 
me com o irmão da vítima, falou que estava 

separada de Eliel, há uma semana, porque 
não suportava mais a forma como ele estava 
vivendo. 

A vitima, inclusive, foi matéria em progra- 
mas policiais locais quando foi amarrado com 
uma corda por populares, acusado de furtar 
galinhas em uma residência do bairro. Ele foi 
solto por um amigo, que cortou a corda antes 
da polícia chegar, e, em seguida, tentou agre- 
dir a dona das galinhas, com um pedaço de 
madeira. 

A Polícia Militar chegou ao local do crime 
minutos depois, isolando a área da ocorrência 
até a chegada da perícia técnica, que com- 
pareceu 1h30min depois do crime. Eliel era 
morador da Rua Bayma Júnior, Boca da Mata. 

Julgamento de ex-prefeito 

é adiado 

Carla Dutra 

O julgamento de lldézio Gonçalves de 
Oliveira, ex-prefeito de São Pedro D'Água 
Branca, e da esposa, Edilane Pereira do Nas- 
cimento, que estava marcado para esta quar- 
ta-feira (25), no Fórum Henrique de La Roque, 
foi adiado para o dia 20 de junho. O Júri Popu- 

lar não ocorreu devido ausência de testemu- 
nhas prescindíveis para a resolução do caso. 

O ex-prefeito e a ex-primeira dama do mu- 
nicípio são suspeitos de serem os mandantes 
do assassinato do ex-secretário do Meio Am- 
biente de São Pedro D'Água Branca, Osmar 
Luna Peixoto. O assassinato aconteceu no dia 
10 de setembro de 2007. 

assassinar mais AO no Maranhão 

A população de duas cidades: Governa- 
dor Newton Bello e Zé Doca, estão viven- 
do momentos de pânico com as ameaças 
de um psicopaía que matou duas pessoas, 
das quais uma teve o cadáver ocultado no 
quintal da casa do assassino, na periferia da 
cidade Newton Bello. O acusado conhecido 
apenas como "Jânio Erondy" teria uma lista 
com 40 nomes de pessoas residentes na ci- 
dade onde mora e em Zé Doca, para serem 
mortas por ele. 

Um blogueiro da região postou que Jâ- 
nio, depois de cometer os dois assassinatos, 
vem "tocando" terror na cidade e que a popu- 
lação vive momentos de grande apreensão e 
medo, visto que ele continua em liberdade, já 
tendo sido avistado e reconhecido por pes- 
soas nas ruas de Zé Doca, em três ocasiões, 
esta semana. 

O delegado regional Luís Cláudio Balby 
disse que tudo não passa de especulações. 
Ele confirma que Jânio Erondy, realmente 
cometeu dois homicídios no final de março, 
tendo matado dois homens, um dos quais é 
homossexual, que teve o cadáver enterrado 
em uma cova rasa no quintal da casa do acu- 
sado, que é usuário de drogas e sofre das 
faculdades mentais. A outra vítima foi aban- 
donada em um terreno baldio, que fica ao 
lado da casa de Erondy. 

A Policia Civil adotou providências e ins- 
taurou os respectivos inquéritos, solicitando 

do Judiciário, o decreto de prisão de Jânio 
Erondy, que desde então vem sendo procu- 
rado. "Já realizamos mais de trinta incursões 
para prender o homicida, que, no entanto, 
não foi encontrado. Há informações de ele 
pode ter fugido para outro estado, mas ainda 
não temos confirmação e continuamos pro- 
curando", disse o delegado Balby. 

LISTA 
Com relação à lista com nomes de pes- 

soas a serem executadas, o delegado Balby 
disse que a polícia não tem conhecimento, 
visto que até agora ninguém procurou as 
delegacias da região para apresentar de- 
núncias. "Estamos apelando às pessoas 
ameaçadas para que nos procurem para que 
tenhamos confirmação e possamos adotar 
as medidas necessárias para garantir-lhes a 
integridade", disse o delegado regional. Ele 
acredita que tal lista não existe, não passan- 
do de especulações feitas por pessoas que 
querem causar pânico visando tirar proveito 
político com a situação. 

O policial militar Agiido, que já realizou 
várias diligências para prender Jânio Erondy, 
disse que a lista de 40 pessoas ameaçadas 
não passa de boatos, pois ninguém teve con- 
tato com o acusado desde a descoberta do 
duplo homicídio. "As pessoas informam que 
ele foi visto e vamos atrás, mas nunca o en- 
contramos", disse o PM Agildo. 

Joel e Willian são presos pela 

Polícia Civil acusados de tráfico 
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As drogas eram vendidas em show e casas noturnas da cidade 

Antônio Pinheiro 

Um trabalho de investigação da Polícia 
Civil, por meio de investigadores da Delega- 
cia de Entorpecentes, há aproximadamente 
dois anos, terminou com a prisão de Joel 
Sousa da Silva e Wiliam Rodrigues Coelho, 
conhecido como "Maribondo". Os dois foram 
presos na madrugada de quinta feira (25). no 
bairro Bacuri. De acordo com o delegado As- 
sis Ramos, Joel é acusado de fornecer dro- 
gas à classe alta da cidade, e Wiliam ser o 
braço direito deste. 

O delegado regional informou que, na 
quarta-feira (24), a Polícia Civil fez a condu- 
ção de um empresário para a Delegacia de 
Entorpecentes. O conduzido estava com uma 
pequena quantidade de cocaína, mais a im- 
portância de R$ 28 mil. De acordo com em- 
presário, o dinheiro seria para pagamentos 
de funcionários. O mesmo foi autuado como 
usuário. Em seu depoimento, ele disse que 

teria comprado a droga de Joel. 
Por causa deste depoimento, a policia 

foi até a casa de Joel, com um mandado de 
busca e apreensão, onde encontram R$ 6 mil 
em dinheiro e cheques, jóias, celulares, e um 
notebook. No momento em que a policia es- 
tava na residência, o celular de Joel recebeu 
uma mensagem de William, procurando pela 
droga. A polícia foi à casa de Wiliam, onde 
o encontrou com 16 fraconetes de cocaína. 

Assis Ramos informou que Joel vinha 
sendo investigado a respeito de clonagem 
de cartão de créditos na cidade. Falou tam- 
bém que o acusado esteve preso na CCPJ, 
passando seis dias, acusado de estelionato. 
Os dois presos foram levados para Delega- 
cia de Entorpecentes, onde foram autuados 
em dois artigos do Código Penal Brasileiro: 
Artigo 33 (por tráfico de droga) e 35 (associa- 
ção ao tráfico). Eles permanecerão presos 
aguardando decisão da Justiça. 

Dupla reconhecida por vitima de assalto 

é liberada por estar fora do flagrante 

■yfiT. 

Um revólver calibre 32 com cinco munições intactas e um tablet foram encontrados com os suspeitos 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar apresentou, no início da 
tarde de ontem (25), três jovens suspeitos 
de terem praticado um assalto no bairro 
Mercadinho: Bruno Cavalcante Lima (18 
anos), Jéferson Douglas Rodrigues Oliveira 
(19 anos) e J.A.A. (17 anos). O trio estava 
em duas bicicletas e foram detidos na rua 
Ceará, Centro. Com eles, foi encontrada 
uma bolsa com um revólver calibre 32, com 
cinco munições intactas e um tablet. 

A condução dos três para a Delegacia 
Regional foi realizada pelos policiais De 
Paula e Dourado. O jovens foram levados 
para o 1o Distrito Policial, sob o comando 
do delegado Fairlando. Os dois maiores 
foram colocados em frente uma vítima de 

assalto, ocorrido na segunda-feira, onde 
foram reconhecidos de terem praticado 
um assalto. Por estarem fora do flagrante, 
o delegado atuou apenas Bruno, por porte 
ilegal de arma. J.A.A e Jeferson foram li- 
berados. 

O delegado Fairlando informou que irá 
solicitar à Justiça a prisão preventiva dos 
dois suspeitos. De acordo com ele, na área 
central ocorreram vários assaltos, onde as 
vítimas têm registrado as ocorrências e in- 
formado aos policiais que os crimes foram 
praticados por uma dupla de bicicleta. 

Bruno, em seu depoimento, disse que 
comprou a arma no valor de R$ 350. A ví- 
tima entregou à polícia imagens do circuito 
de câmeras do estabelecimento, compro- 
vando a participação da dupla. 
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►ATÉ 300 NOVOS EMPREGOS 

Imperatriz recebe empresa Multinacional 
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O prefeito da cidade prestigiou o lançamento ao lado dos executivos da multinacional 

Welbert Queiroz 

Nesta quinta-feira (25). a empresa multi- 
nacional Metsu realizou a cerimônia de 
lançamento da construção do Centro de 

Serviços no Maranhão. A empresa vai prestar 
suporte para manutenção e reparos das má- 
quinas da Suzano no distrito industrial em Im- 
peratriz (MA). 

"A Mesto está oferecendo praticamen- 
te todas as áreas de processo pro projeto da 
Suzano, que é a maior linha de produção de 
celulose do mundo, que vai produzir 1,5 milhão 
de toneladas por ano. Esse será um centro de 
reparos e serviços de manutenção para pres- 
tar todo o suporte necessário para a empresa. 
Nossa intenção é ter raízes em Imperatriz", 
afirmou Celso Tacla, presidente da Metso. 

O investimento inicial para as obras é de 
R$ 12,5 milhões e deve gerar novos empregos 
em Imperatriz. "Vamos precisar de público. Te- 
remos em torno de 50 pessoas aqui no inicio. 
Traremos algumas pessoas para treinar esse 
pessoal. O volume de pessoas pode chegar de 
100 a 300 pessoas em momentos de parada 
da fábrica para manutenções. No geral, tere- 
mos de forma continua em torno de 50 pes- 
soas", declarou Élio Krummenauer, diretor de 
serviços. 

O lançamento contou com a presença do 
secretário estadual de desenvolvimento, indús- 

tria e comércio. Maurício Macedo, que comen- 
tou sobre a importância do empreendimento 
para região. "Esse vai ser um empreendimento 
importantíssimo para Imperatriz e para o es- 
tado. O Centro de Serviço vai ser um centro 
de excelência. Essa é uma região que deve 
se transformar num polo muito importante de 
celulose e consequentemente gerar novos em- 
preendimentos. Agora mesmo estava conver- 
sando com um empreendedor que está interes- 
sado em trazer um novo empreendimento, ou 
seja. um empreendimento atrai o outro", disse. 

METSO 
A Metso é um fornecedor mundial de tecno- 

logias e serviços sustentáveis para mineração, 
construção, geração de energia, automação e 
para as indústrias de celulose e papel. Possui 
cerca de 28.500 funcionários, em mais de 50 
países. 

O empreendimento será construído em um 
terreno de aproximadamente AO.OOOm2 e será 
destinado a atividades de fabricação. Contará 
também com área para estocagem de peças, 
onde será mantido estoque de itens de consu- 
mo, como vestimentas para máquinas, peças 
sobressalentes para enfardamento e selagens, 
entre outros itens essenciais para a continuida- 
de operacional da fábrica. O Centro de Servi- 
ços deverá entrar em operação em setembro 
deste ano. 

"Nocaute Combate" realiza 

preparação púbica de atletas 
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'Nocaute Combat' contará com a participação de trés atletas Imperatrlzenses 

Welbert Queiroz 

Com o objetivo de divulgar o evento, o "No- 
caute Combate" está realizando treinos públi- 
cos para que a população conheça um pouco 
mais sobre a luta MMA e sobre o evento em 
geral. Ontem, a população pôde observar mais 
um preparo dos atletas no Imperial Shopping. 

"Este treino é para o pessoal ver como fun- 
ciona um treinamento de um atleta, como um 
atleta se prepara para uma luta. Não é apenas 
saber lutar, existe toda uma preparação física 
e psicológica", disse Rafael Duplex. 

O evento será realizado em Imperatriz, no 
dia 18 de maio, a partir das 21 h, no estaciona- 
mento do Imperial Shopping. Na ocasião, es- 
tarão reunidos lutadores dos estados do Pará, 
Maranhão e Tocantins. "Os ingressos já estão 
à venda, e as mesas estarão disponíveis a 
partir do dia 2. A procura está sendo grande, e 
também estamos vendendo a camisa do even- 
to para quem quer guardar de lembrança", dis- 
se o professor e lutador Rafael Duplex. 

As lutas acontecerão no mesmo dia da luta 
de Vitor Belfort, e será colocado um telão para 
que o público não perca os grandes combates. 
Mais um treino deve ser realizado no dia 29 

deste mês, às 16h. no Shopping Imperial. Está 
previsto, também, um treino na Beira-Rio, com 
data ainda não definida. 

Rafael Duplex vai voltar a lutar, depois de 
um ano afastado dos combates, em homena- 
gem ao seu irmão Sérgio Oliveira da Silva, que 
foi assassinado no ano passado. 

MULHERES NO MMA 
Daniela Moura, faixa roxa nâ academia de 

judô Apoio, comenta sobre o evento e a par- 
ticipação das mulheres neste tipo de esporte. 
"É bem interessante a participação das mulhe- 
res no mundo da luta, até porque é um espaço 
que não é muito explorado pelas mulheres", 
afirmou. 

A faixa roxa ainda lembrou a importância da 
luta tanto para o físico quanto para a vaidade 
feminina. "A luta contribui muito com relação 
ao meu estado físico e vaidade porque sempre 
estou no peso ideal, com as curvinhas em dia e 
a celulite tirada para escanteio. A luta contribui 
tanto para o meu físico quanto para beleza", 
afirmou Daniela, aproveitando para convidar a 
população a não perder o evento. "Convido as 
pessoas para vir conhecer um pouco mais so- 
bre esse universo da luta", finalizou. 

Centro de Referencia da Pessoa 

com Deficiência reabre atividades 
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A reabertura foi comemorada com um café da manhá para todos os beneficiados 

Hyana Reis 

As atividades do Centro de Referência 
da Pessoa com Deficiência retornaram nesta 
quinta-feira (25). A reabertura foi comemorada 
com um café da manhã para todos os benefi- 
ciados do programa de reabilitação clinica e 
qualificação profissional. 

"Retornamos as atividades de 2013 do 
Centro com uma programação especial para 
todos os que freqüentam o programa, que é 
muito importante para eles. pois o Centro de 
Referência possibilita a inclusão Social para 
os deficientes visuais, físicos, auditivos e inte- 
lectuais leves e também oferece diversas ati- 
vidades", afirma a psicopedagoga do Centro. 

Cerca de 190 deficientes físicos fazem par- 
te do programa, que atende os beneficiados de 
segunda a sexta-feira, oferecendo atividades 
culturais, físicas e sociais: "Temos atividades 
físicas como a fisioterapia, informática, libras, 
música (violão e teclado), natação e basquete: 
mas também temos oficinas de pintura, arte, 
danças e artesanato", conta a psicopedagoga. 

Vera Lúcia, que possui uma irmã freqüen- 
tadora do centro, afirma que o programa tem 
auxiliado a dar a ela uma vida melhor. "A minha 
irmã se dá muito bem aqui. Ela gosta muito e, 
por isso, eu venho para cá para acompanhá- 
-la. Tem uns 4 anos que freqüentamos, e ela 

gosta bastante de fazer pintura, trabalhos ma- 
nuais e fisioterapia. Nós duas fizemos muitos 
amigos aqui". 

A coordenadora do programa, Suzy Cor- 
tez, ressalta que há poucas iniciativas para 
pessoas com deficiência em Imperatriz, por 
isso o Centro exerce um importante papel. "O 
Programa é muito importante para as pessoas 
com defidênda, tendo em vista que esse tipo 
de assistência não é encontrado com facilida- 
de na região". 

E para atender a grande demanda, a co- 
ordenadora ressalta que o Programa mantém 
uma equipe multiprofissional com assistente 
social, fonoaudióloga, terapeuta ocupadonal, 
fisioterapeuta e pedadoga, além de uma es- 
trutura adequada para atender os quase 200 
cadastrados, além dos outros 80 que partici- 
pam assíduamente das atividades realizadas 
pelo Centro. 

O PROGRAMA- É custeado exclusiva- 
mente pelos recursos do tesouro municipal, 
criado com o objetivo de oferecer atendimento 
adequado à pessoa com deficiência, seja ela 
de qualquer tipo, tanto na área da saúde, com 
reabilitação clinica, quanto na assistência so- 
cial, com capacitação e qualificação profissio- 
nal no intuito de desenvolver as habilidades 
individuais dos integrantes do Centro. 

Previsão do curso de medicina e 

para o primeiro semestre de 20U 

Carla Dutra 

Na manhã desta quinta-feira (25), o reitor 
Natalino Salgado e o diretor Marcos Fábio 
Belo Matos, ambos da Universidade Federal 
Maranhão (UFMA), se reuniram com o pre- 
feito Sebastião Madeira para assinar o termo 
de "cooperação técnica" de toda estrutura de 
saúde para implantação do curso de Medici- 
na na universidade. 

Na ocasião, o reitor mostrou a maquete 
do curso de medicina, lembrando que a uni- 
versidade tem interesse em implantar o cur- 
so na cidade. De acordo com diretor Marcos 
Fábio, o prédio para instalação do curso está 
em fase de licitação. "Com o que temos em 
mãos, esperamos que o prefeito da cidade se 
sensibilize e faça o que é possível para fazer 
a parte que dispõe", diz. 

O prefeito Sebastião Madeira garante: 
"Vamos disponibilizar toda estrutura de saú- 
de, como as unidades básicas de saúde, 
Hospital Municipal, Hospital Infantil, enfim, 
toda estrutura do município que dê condições 
do curso funcionar". O termo de cooperação 
técnica entre a UFMA e a prefeitura (que vai 
possibilitar que os alunos que visam ingres- 
sar no tão sondado curso de medicina e ou- 
tros alunos da área de saúde da UFMA. na 
utilização da rede pública para fazer aula prá- 
tica e estágio) deixou o reitor e diretor felizes 
com o novo acordo. 

"Hoje, firmamos uma parceria com a pre- 
feitura para instalarmos curso de medicina 
no campus do Bom Jesus aqui em Impera- 
triz. Apresentamos a planta do prédio e dos 

Reitor Natalino e o prefeito de Imperatriz firmam acordo 

laboratórios. Foi um grande investimento de 
recursos para laboratório e infraestrutura, 
sem falar de recurso humano como professo- 
res e técnicos", afirma o Reitor Natalino Sal- 
gado, enfatizando que se tudo ocorrer bem. 
em 2014.1, pode ter inicio à primeira turma de 
medicina na universidade. 

Na oportunidade, Marcos Fábio asse- 
gurou ao prefeito que no prazo de 30 dias. 
parte das instalações do Campus Avançado 
da UFMA começará a funcionar, e está de- 
pendendo da prefeitura para finalizar o pro- 
cesso. como a instalação de energia elétrica, 
a infraestrutura da estrada que dá acesso ao 
campus e o transporte coletivo. "O prefeito 
se comprometeu em fazer todos os esforços 
possíveis para agilizar o processo", conta o 
diretor. O prefeito deixa claro que no prazo 
que a universidade deu para iniciar as ativida- 
des no Campus Avançado, previsto para dia 
13 de junho à inauguração, vai honrar com o 
compromisso. 
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►PESQUISA SERÁ APRESENTADA NO MÉXICO 

Geraf 

Alunos buscam recursos para feira científica 

Hyana Reis 

Alunos da Escola Municipalizada Santos 
Dumont vão apresentar o projeto "Ba- 
curi Verde: Adote uma árvore" em uma 

feira cientifica no México, em novembro. Mas, 
antes, a pesquisa deve ser apresentada em 
uma exposição em Fortaleza, no próximo mês. 
E para reunir recursos para levar os alunos ao 
Ceará, o professor responsável pediu auxílio 
aos vereadores na sessão desta quinta-feira 
(25). 

"Os vereadores sinalizaram que vão nos 
auxiliar a levar a pesquisa para Fortaleza", 
conta o professor responsável pelo projeto, 
Genilson de Arruda. Ele ressalta que esta fei- 
ra "é um importante evento internacional para 
divulgar trabalhos científicos". E conta que 

foram convidados a participar devido à reper- 
cussão do trabalho em outra feira: "Depois de 
apresentarmos em São Paulo e sermos muito 
elogiados, recebemos este convite". 

Após esta feira, o grupo segue para a ex- 
posição científica no México: "Já estamos ca- 
dastrados para esta feira no México desde o 
ano passado, quando ganhamos em primeiro 
lugar na Febrace, que, como prêmio, nos dá 
credencial para participar desta feira com as 
nossas despesas todas pagas. Por isso, vie- 
mos pedir apoio apenas para esta feira em 
Fortaleza", explica o professor. 

Ele ressalta a importância de se investir na 
área científica na educação dos alunos de en- 
sino fundamental e médio: "É essencial inves- 
tir em pesquisa e, mais importante, é os alu- 
nos verem que tem apoio dos gestores para 

prosseguir com suas pesquisas". O professor 
ainda destaca que para estes alunos é uma 
honra representar Imperatriz em uma feira in- 
ternacional: "São alunos que vieram de escola 
pública e provaram que é possível fazer um 
bom trabalho". 

O PROJETO 
"Bacuri Verde: Adote uma árvore" é um 

projeto sobre arborizaçâo no bairro Bacu- 
ri, tendo como princípio o conhecimento em 
Educação Ambiental e sua aplicação prática 
no lugar em que vive. Os alunos, inicialmente, 
realizaram uma pesquisa de campo, onde de- 
tectaram vários problemas ambientais neste 
bairro, entre eles, as poucas árvores e o con- 
seqüente aumento da temperatura. 

Após participarem de uma oficina de Edu- 

cação Ambiental com um engenheiro espe- 
cializado, os estudantes levaram mudas de 
plantas para vários moradores do bairro. "Vie- 
mos acompanhando essas mudas e podemos 
notar a diferença que fez no bairro. De todos 
os moradores que receberam, apenas 4% 
não plantou a sua", afirma Domingos, aluno 
do projeto. 

Os resultados os levaram a várias feiras, 
onde foram premiados. Como a primeira fase 
rendeu um bom trabalho, os alunos preten- 
dem por em prática a segunda fase, que 
consiste em espalhar mudas de plantas para 
outros bairros problemáticos de Imperatriz. 
"Queremos expandir para outras escolas, ou- 
tros alunos, outros bairros, para que outros 
alunos possam participar deste projeto", ga- 
rante o aluno. 

Curso ÂperfeiçoArte traz novas 

técnicas para dança do ventre 

Carla Dutra 

Entre os dias 27 a 28 deste mês, será rea- 
lizado o curso AperfeiçoArte, que visa aperfei- 
çoar alunos e professores "amantes" da arte. 
O curso será dividido em dois módulos, reali- 
zados a cada três meses. O objetivo do even- 
to é aperfeiçoar cada participante, com temas 
sugeridos pela programação. O coordenador 
do AperfeiçoArte, Flávio Amoêdo, afirma que 
a prática desta dança requer muito aprimora- 
mento devido às novas técnicas que surgem 
fora do Brasil. 

Para o 11° módulo de aperfeiçoamento em 
dança oriental do Brasil, o AperfeiçoArte vai 
contar com a presença da bailarina internacio- 
nal e coordenadora artística, Amara Saadeh, 
da maior rede de escolas de dança do ventre 
do país, a Luxor. Ela ministrará técnicas egíp- 
cias, baseadas em seus estudos e viagens ao 
Egito no decorrer de sua trajetória. 

Flávio ressalta que esse evento é uma for- 
ma de incentivar o estudo da dança, para ad- 
quirir mais técnicas. Para ele, a dança do ventre 
teve um bom crescimento na cidade, e hoje se 
observa que a procura é tanto para quem quer 
praticar quanto estudar. "Temos mais de 80 alu- 
nas praticantes na academia, divididas entre 
manhã e noite. Isso mostra como a cidade está 
aceitando essa dança", assegura Flávio. 

APERFEIÇOARTE - De acordo com Flá- 
vio Amoêdo. o AperiçoaArte é hoje o maior 
evento de aperfeiçoamento em dança orien- 
tal do Brasil. Foi idealizado por Flávio, que é 
bailarino e professor com 15 anos de expe- 
riência, e dá aula na Academia Radical Fit- 
ness. 

De acordo com o idealizador do projeto, 
o intuito do AperiçoaArte é suprir as necessi- 
dades dos praticantes da dança do ventre na 
cidade. Para ter um respaldo maior, o proje- 
to inicial, que possuía apenas 3 professores, 
hoje tem mais de 16 profissionais contrata- 
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Bailaria Amara Saadeh 

dos. "Já estamos com a grade dos profes- 
sores do ano de 2014, que será uma grande 
surpresa", afirma. 

BAILARINA CONCIDADÃ - Amara Sa- 
adeh nasceu no Brasil e é descendente de 
espanhóis. Iniciou seus estudos com o Bal- 
let, aos 6 anos, e permaneceu por 11 anos 
aperfeiçoando essa dança juntamente com o 
Jazz. Aos 14 anos, teve seu primeiro contato 
com a dança do ventre e, em 2002, ingressou 
na Rede de Escolas Luxor, como professora. 
Possui uma forma muito pessoal de dançar 
e suas inspirações vem da mistura da dança 
clássica e da dança puramente egípcia, em 
que, juntamente com o diretor das Escolas Lu- 
xor Leonel Consorte, desenvolveu seu estilo. 

LANÇAMENTO 00 LIVRO 

"ESPAÇO VERDE" 

Na próxima sexta-feira, dia 26, às 19h, ocor- 
rerá o lançamento do primeiro livro do professor, 
químico e ambientalista Roberto Perez, no To- 
cantins shopping, na Livraria Nobel 1o piso. "Es- 
paço verde: meio ambiente e sustentabilidade 
em desenvolvimento da educação ambiental" é 
o título da obra, que tem como ponto de partida 
o despertar da necessidade de promover uma 
educação ambiental em todos os segmentos da 
sociedade, retratando a realidade ecológica em 
que vivemos. 

A proposta do livro é funcionar como um 
paradidático, baseado nos temas transversais 
da educação básica, voltado para a Educação 
Ambiental (EA), sendo um tema cada vez mais 
tratado nas escolas brasileiras. Em algumas de- 
las, há até carga horária específica destinada à 
conscientização ambiental dos alunos. 

A lei (sugestão de intertítulo) 
A Lei Federal n0 9.795, de 27 de abril de 

1999, através de artigo 2o diz; "A Educação Am- 
biental é um componente essencial e perma- 
nente da educação nacional, devendo estar pre- 
sente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter 
formal e não-formal". 

Nunca antes se debateu tanto sobre o meio 
ambiente e sustentabilidade. As alterações cli- 
máticas, os biomas entrando em colapso, as 
crises no fornecimento de água devido à falta 
de chuva, a destruição dos mananciais, a neces- 
sidade cada vez maior de energia para promo- 
ver o progresso e o consumo desenfreado são 
constatações claras de que, se não fizermos 
nada para mudar, o planeta será alterado, de tal 
forma, que a vida como a conhecemos deixará 
de existir. 

Cientistas, pesquisadores e membros de 
organizações não-governamentais se unem, ao 
redor do planeta, para discutir e levantar suges- 
tões que possam trazer a solução definitiva ou, 
pelo menos, encontrar um ponto de equilíbrio 

que desacelere a destruição que experimenta- 
mos nos dias atuais. A conclusão, praticamente 
unânime, é de que políticas que visem à conser- 
vação do meio ambiente e a sustentabilidade de 
projetos econômicos de qualquer natureza de- 
vam sempre ser a idéia principal e a meta a ser 
alcançada para qualquer governante. 

Em paralelo às ações governamentais, todos 
os cidadãos devem ser constantemente instruí- 
dos e chamados à razão sobre os perigos ocul- 
tos nas intervenções mais inocentes que são 
realizadas no meio ambiente e à sua volta; e, 
ainda, para a adoção de práticas que garantam a 
sustentabilidade de todos os seus atos e ações. 

Destinar corretamente os resíduos domésti- 
cos e proteger os mananciais que se encontrem 
em áreas urbanas são medidas simples que 
estabelecem a cultura da sustentabilidade e po- 
dem ser adotadas por cada família. Assim, re- 
duzindo os desperdícios, os despejos de esgoto 
doméstico nos rios e as demais práticas ambien- 
tais irresponsáveis, os danos causados ao meio 
ambiente serão drasticamente minimizados e a 
sustentabilidade dos assentamentos humanos 
e atividades econômicas de qualquer natureza 
estarão asseguradas. 

Estimular o plantio de árvores, a reciclagem 
de lixo, a coleta seletiva, o aproveitamento de 
partes normalmente descartadas dos alimentos: 
cascas, folhas e talos; assim como o desenvolvi- 
mento de cursos, palestras e estudos que infor- 
mem e orientem todos os cidadãos para a impor- 
tância da participação e do engajamento nesses 
projetos e nessas soluções simples são medidas 
que necessitam ser adotadas para a sustentabi- 
lidade e a conservação do meio ambiente. 

O mais importante de tudo é educar e fazer 
com que o cidadão comum entenda que tudo o 
que ele faz ou fará gerará um impacto no meio 
ambiente que o cerca. E que só com práticas e 
ações que visem à sustentabilidade, estar-se-á 
garantindo uma vida melhor e mais satisfatória 
para ele mesmo e para as gerações futuras. 

QU 
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Maria 

"Cearense é forte, é disposto, é guerreiro..." 

Hemerson Pinto 

Sorridente do início ao fim da conversa em meio à feira 
do Mercadinho, Maria Costa Silva é o retrato de milhares de 
mulheres brasileiras que batalham sozinhas para cuidar dos 
filhos. Franzina, baixa estatura, rosto marcado pelos 47 anos 
vividos à base de sofrimento, mas o espírito aparentemente 
jovem, forte e destemido. É a impressão que ficou após o en- 
cerramento da entrevista. 

Sob um guarda-sol, ela arruma alguns pimentões, limpa 
cebolas, faz as sacolinhas de tomates e atende ao cliente que 
chegou perguntando o preço da alface. Cuidadosamente, ela 
arrumar o produto vendido em uma sacola, entrega ao rapaz 
e recebe o pagamento, que veio em algumas moedas. "Elta, 
assim é bom pra troco". Então, ela volta para a nossa con- 
versa, que até ali havia sido interrompida pela terceira vez. 
sempre com a chegada de algum cliente. 

Cearense de Crateús, Maria deixou a terra natal acom- 
panhada da mãe, irmão e o padrasto, quando tinha apenas 

cinco anos de idade. "A gente ia pra São Paulo. Quando 
chegamos no Maranhão, minha mãe deu dinheiro pra mim 
e meu irmão comprar picolé na rodoviária. Nesse tempo 
o ônibus saiu. Meu padrasto disse pra ela deixar a gente 
pra traz e não perder o ônibus, mas ela não fez isso. Então 
eles decidiram ficar no Maranhão. Moramos em alguns lu- 
gares e viemos morar em João Lisboa. Tem uns 35 anos 
que estamos em João Lisboa". 

O tempo passou, Maria casou e hoje tem dez filhos. To- 
dos, segundo a feirante, foram criados sem a presença do pai. 
"Aí, quando ele me deixou sozinha com os dez meninos, 
a coisa começou apertar e comecei me virar de todo jeito, 
até quebrar coco eu já fiz. Na feira, vendendo verdura já 
tem 27 anos, só aqui no Mercadinho". Garantiu o sustento 
dos filhos. Hoje, apenas três são menores e moram com ela. 

"Eu começo cedo minha batalha, umas quatro horas 
da manhã já levantei pra arrumar e pegar o transporte pra 
Imperatriz. Chego aqui na feira e já vou comprar as coisas 
de vender. Alface eu trago de lá, da horta do meu irmão". 
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Quanto ao marido que a abandonou, depois de muito tem- 
po, Maria o acolheu novamente em casa, mas não como es- 
poso. Mesmo contra a vontade dos filhos, Maria não resistiu 
quando viu o ex-marido surgir na porta da frente. "Ele chegou 
doente, como está até hoje, 'prostado' no fundo de uma 
rede, Fiquei com pena, achei que era meu papel cuidar 
dele assim mesmo, até o fim". 
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? ^ Revenda Exclusiva 

. BuonaVita 
ateai cosméticos científicos 

Cosméticos, Beleza e Acessórios 

(99) 3524-6447/8145-3231/9152-4243 
A casa do Esteticista tem o prazer de receber 

você cliente em nossa loja física. 
Venha nos fazer uma visita e veja nosso 

e suprir as necessidades de sua estética. 

Rua Godefredo Viana, n' 1081 ^ 

pa 

^ (Sub. Esq. com a Benetito Leite ) 
— 
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FARMÁCIA DO TRAB. BRASIL (AV.GETÚÜO VARGAS, 1737-CEIMTRO) 

DROGARIA PHARMAANA (R. RIO C. DO NORTE, 1060-MERC.) 

DROGARIA POP DO MARANHAO (BOM SUCESSO) 

Tirinhas 
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f«urtrA wfcw VISTO um* c*«mçA aus /tfo posts ps sosversi 
o aos vocc pcz com meu mvto, ALICNíeGNA M/iPlTO" 
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CRUZAblNHft 
0 jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 

Sinal d« paz 
Daledor de motoristas aleodriadoa Crustáceo comum am praias 

Produto ar- mazenado em bodjdes 

Local de trabatoo do pedreiro 

Caixa do tesouro Prlsáo do pássaro 
Causa sofrimento Pele em tomo das unhas 

L 
♦ ♦ 

Agir como 
0 Goma da(?í 

cfildela 
Odinhoiro dhridldo em notas 
paquenas 

Senhor (abrav.) ♦ Ultima 
vogai Hiato de "cuíca* P 

sonegador don^iotto ante seus dados 

Retomar (o namoro) Morar, residir (?) Barroso compositor 
♦ V + Taça para LEOe' água 

* ' Aquitottoe 
se faz ♦ ♦ 

Maior «va doBranl Grupo cm- navalesco 

L 
100. am algarismos romanos 

Reflexio Ce um som Mèa da ho- menagem 
Tiradantes 

♦ 
* 

Ladeira (abrav.) 
Insttuçfto da ensino do 
Governo 

♦ 
♦ ♦ 

Pmto 
culmirio coma cauda do boi 

Recolho um a um ♦ Painíias, criação de Disney 
Urânio (símbolo) ♦ Conteúdo do pneu Bahia 

(«tf») 
♦ ♦ Bolsa para ♦ ♦ 

Mudo quando 2a vogai 

Recusar rejeitar ♦ 
♦ 

piadas 

Onde Está o Sujeito? 
A professora de português pergunta para Joâozinho na sala de aula: 

— Na oração "O marido chega em casa de surpresa e encontra a esposa no quarto.", onde 
está o sujeito? 

— Se nâo tiver dentro do guarda-roupa, deve estar debaixo da cama! 

0 burro 
Certo dia a netinha foi para a fazenda da vovó tirar férias chegando lá ela perguntou a vovó: 

— Vovó o que é aquilo pendurado de baixú do burrinho? 
— Netinha querida aquilo é 'qualquer coisa" do burro. 

No outro dia a netinha teve que preparar o almoço porque a vovó havia ficando doente. Que- 
rendo agradar perguntou: 

— O que posso fazer de almoço vovó? 
A vovó sem pensar no erro que estava cometendo, respondeu: 
— Qualquer coisa, querida! 

www.ooquaM.com.bifcgM 

QfiÇA-PALAmS 

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

Malhaçâo 
Globo, 17h45 - Bruno discute com Patinha, Lia e Ju repreendem Vitor. 
Com a ajuda de Isabela, Marcela despista Robson e deixa a carta 
na mesa de Mathias. Vítor decide contar a Patinha toda a história de 
Sal. Nélio e Rasta apoiam Bruno. Mathias parabeniza Fera pelo bom 
resultado no simulado. Lia questiona Patinha sobre a noite que passou 
com Vitor e a menina inventa que os dois ficaram juntos. Kika ouve a 
conversa de Patinha e Lia. Mathias conversa com Patinha sobre seu 
baixo desempenho escolar. Lia diz a Vítor que não quer mais saber 
dele. Mathias lê a carta da admiradora e se prepara para o encontro. 
Cezar convida os alunos a trazerem seus patins para uma aula es- 
pecial e Orelha se anima. Nélio, Rasta e Bruno terminam de capinar 
o jardim secreto. Alemão e Caixote vigiam a saída da escola e Kika 
passa por eles. Raquel recebe uma carta de seu admirador. Fera pede 
Rita em namoro. 

Flor do Caribe 
Globo. 18h15 - Cassiano promete a Samuca que nâo deixará Alberto 
gritar com ele. Guiomar pergunta a Dionísio o que ele fez com Maria 
Adília. Ciro pede a mão de Mila em namoro. Cristal manda por Alberto 
um CD com suas músicas e uma carta para Cassiano. Dom Rafael 
pede a Amparo que descubra o nome do empresário de Cristal, ao 

saber que a filha fará uma tumê pela América do Sul. Ester pergunta 
a Cassiano se ele esteve com alguma mulher no Caribe. Juliano se 
esconde no armário para Mila nâo vê-lo no quarto de Natália. Alberto 
mostra a Ester o dossiê contra Cassiano e diz que vai entregá-lo à 
policia e pedir a guarda dos filhos. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Márcia aconselha Érica a conversar com Théo. Drago 
repreende Élcio por ter dado o endereço de Érica para Lívia. Berna 
se lamenta para Fatma. Wanda pede segredo sobre o dinheiro para 
Aisha. Lívia fica satisfeita com o depoimento de Haroldo. Áurea pede 
para Érica voltar com Théo. Wanda repreende Lívia pelo erro que co- 
meteu na audiência. Jô consegue ficar no caixa da boate. Farid exige 
que Cyla deixe Ayla dançar no restaurante com a brasileira. Stenio 
conta para Helô que acredita que Lívia mentiu na audiência. Théo 
diz a Nunes que acredita que pode provar que Lívia mentiu em seu 
depoimento. Leonor pede ajuda a Arturo e Isaurinha para lidar com 
Amanda e Celso contra Carlos. Caíque conhece Aisha. Berna procura 
Helô. Lurdinha se chateia com a falta de notícias de Aisha. Théo avisa 
a Áurea que precisa falar com Helô. Rosângela pensa em dispensar 
Garcez por causa de Haroldo. Érica vê o DVD enviado por Lívia e de- 
cide mostrá-lo ao coronel. Russo elogia Jô/Lohana para Irina. 

—.>1 
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'P Áries 21-03/19-04 
Você resiste em restringir gastos, o que pode lhe 
abalar emocionalmente. A oposição Lua-Vênus 
lhe pede centramento e disciplina para manter-se 
dentro do orçamento. Limite gastos supérfluos, 
ainda que precise sacrificar-se! 

b Touro 20-04/20-05 
Suas relações afetivas passam por momentos 
delicados, pois Lua e Vênus formam oposição 
entre sua área de relacionamentos e seu signo. 
Promova o diálogo, direcionando-o para as solu- 
ções e evitando o foco nos problemas! 

ÜG è meos 21-05/21-06 
Cuidado com doenças, especialmente aquelas 
de fundo emocional, pois Lua e Vênus opõem 
suas áreas de saúde e de crise hoje. Seja prática, 
evite ficar remoendo os problemas, foque-se nas 
soluções e providências mais imediatas! 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
Brigas e atritos em suas amizades podem acon- 
tecer, neste momento em que Lua e Vênus se 
opõem. Nâo deixe que sua intolerância transfor- 
me as situações em dramas. Ainda que nâo goste 
de algumas pessoas, nâo seja tâo radical! 

Si Leão 23-07/22-08 
Brigas com causas emocionais podem prejudicar 
suas relações no trabalho e em casa. A oposição 
de Lua e Vênus lhe traz impaciência, dificultan- 
do suas atividades cotidianas, sobretudo ao lidar 
com pendêndas. Saiba priorizar! 

TR? Virgem 23-08/22-09 
Nâo dramatize a atual falta de sinergia nas rela- 
ções pessoais, pois ela é passageira. Lua e Vê- 
nus se opõem, prejudicando sua capacidade de 
lidar com as divergências. Que tal flexibilizar sua 
atitude ao lidar com as pessoas? 

^ Libra 23-09/22-10 
Problemas financeiros podem lhe tirar o sossêgo, 
pois a Lua tensiona hoje sua área material. A opo- 
sição com Vênus lhe aconselha a ser mais racio- 
nal e impardal ao lidar com os desafios, mesmo 
que perdas estejam envolvidas! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Ao formarem oposição, Lua e Vênus desestabili- 
zam seu emodonal, trazendo possíveis conflitos. 
Nâo queira ser a dona da razão, pois isso apenas 
atrapalhará sua visão dos fatos. Aprenda a lidar 
com as diferenças! 

S Sagitário 22-11/21-12 
Aspectos mais complicados em seu cotidiano sâo 
ressaltados pela tensão da Lua em sua área de 
crise, Procure perceber porque essas questões 
se repetem e repense suas estratégias. Seja pro- 
ativa e nâo se permita desanimar! 

CDFRÓSCZCDF^CD 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Sua vida social fica mais difícil, neste momento 
em que a Lua passa por sua área de amizades e 
se opõe a Vênus em sua área de prazeres. O cli- 
ma de cobranças pode agravar o dima. Coloque- 
-se de modo firme, porém delicado! 

^ Aquário 20-01/18-02 
A sobrecarga de atividades, seja na vida pessoal 
ou no trabalho lhe deixam sobrecarregada. Lua e 
Vênus opostos indicam uma dificuldade em prio- 
rizar tarefas. Aprenda a dizer nâo, pois você nâo 
tem como resolver tudo! 

K Peixes 19-02/20-03 
A pesada carga de criticas às suas opiniões aca- 
bam dificultando o bom entendimento com as 
pessoas. A oposição Lua-Vênus lhe.aconselha a 
colocar limites às interferências externas, ainda 
que sejam de pessoas queridas! 
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"Tem uns 15 dias que esse buraco está aí e, mesmo após denúncias, continua aberto. 
Ele é resultado de um problema de esgoto". Romerito, farmacêutico. 

a BramaP 

A voz da comunidade 

Luís Domingues: um buraco após o outro 

Hemerson Pinto 

O Correio Popular publicou, há apro- 
ximadamente um mês, uma matéria 
sobre um buraco que foi aberto na 

tentativa de acabar com o transtorno provo- 
cado por esgoto a céu aberto, que tomava 
conta dos quintais de residências e pontos 
comerciais no setor Mercadinho. Na ocasião, 
o quarteirão da rua Rio Grande do Norte, en- 
tre as ruas Luis Domingues e Benedito Leite, 
foi palco de um protesto, onde a população 
interditou a rua com pedaços de galhos e 
atearam fogo logo em seguida. 

A fumaça chamou a atenção de quem 
passava por perto e de parte da imprensa de 
Imperatriz, que compareceu para registrar a 
indignação. No dia seguinte, a Companhia 
de Saneamento Ambiental do Maranhão 
(Caema) enviou uma equipe até o local. A 
alternativa foi cavar um buraco no asfalto, 
pela rua Luis Domingues, para que o esgoto 
escoasse. A cratera ficou aberta por alguns 

dias. 
Segundo o farmacêutico Romerito, que 

tem uma empresa em frente ao problema, 
"uma semana depois que o buraco foi arru- 
mado, esse outro buraco apareceu. E o peri- 
go é que ele está maior ainda por baixo, fica 
numa parada de ônibus e a qualquer hora 
pode aumentar, pois passam ônibus e cami- 
nhões a todo instante", alerta. 

A dona de casa Maria da Paz fica todos 
os dias na parada de ônibus onde o buraco 
surgiu. Moradora de João Lisboa, ela vem a 
Imperatriz diariamente visitar a irmã que está 
com problemas de saúde, no bairro Merca- 
dinho. "Fico aqui nessa parada e vi quando 
uma mulher caiu aí dentro e machucou a ca- 
nela. Juntou uns três homens pra tirar ela de 
dentro. Se não tiver cuidado, pode até mor- 
rer uma pessoa aqui. É muito perigoso", diz. 

A alternativa encontrada por pessoas que 
trabalham nas proximidades do perigo foi si- 
nalizar a cratera com pedaços de madeira, 
para diminuir os riscos de novos acidentes. 
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Pedestres arriscam passando a poucos centímetros do perigo 
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Veículos trafegam sobre uma 'capa' de asfalto no cruzamento das ruas Luis Domingues e Rio Grande do Norte População teme que o buraco aumente com a passagem de veículos pesados 

tvf $1 a&f DIREITOS DO ÇONSUMIDOR || M 

TJ condena empresa aérea por overbooking 

A 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Ge- 
rais (TJMG) condenou a VRG Linhas Aéreas S/A (Gol) a in- 
denizar em R$ 7 mil, a título de danos morais, a passageira 
W.A.R porque ela não conseguiu embarcar em voo que saiu 
de Montes Claros, em virtude de overbooking (número maior 
de passagens vendidas do que de assentos disponíveis na 
aeronave). Essa decisão reformou sentença do juiz da 5a 

Vara Cível de Montes Claros. 
A passageira entrou com ação contra a empresa aérea 

por não ter conseguido viajar no voo programado no dia 10 
de abril de 2010, porque na fila havia mais pessoas que a 
lotação do avião. 

Ao negar provimento da ação, o juiz sentenciante consi- 
derou, entre outros, que a culpa foi da passageira ao chegar 
atrasada para fazer o check-in, alegação esta contestada por 

prova testemunhai. Segundo as testemunhas, quando W.A.R 
e outros passageiros chegaram ao aeroporto, o guichê da 
companhia sequer estava aberto. 

Ao analisar o recurso de apelação interposto por W.A.R, o 
relator do processo, desembargador Domingos Coelho, afir- 
mou que é inegável a responsabilidade da Gol Linhas Aéreas 
S/A, uma vez que o único motivo da passageira (ora recor- 
rente) não ter embarcado foi o overbooking. 

No entendimento do desembargador, "o fornecimento de 
transportes em geral é atividade abrangida pelo Código de 
Defesa do Consumidor, por constituir modalidade de presta- 
ção de serviços". Segundo ele, qualquer contrato de trans- 
porte tem a obrigação de respeitar os horários e percursos 
contratados. Assim, o transportador assume uma obrigação 
de resultado: transportar os passageiros sãos e salvos e 

suas bagagens e mercadorias sem prejuízos ao seu destino. 
Domingos Coelho entendeu ainda que "a lotação do voo 

com venda de bilhetes em número superior ao de assentos, 
somada ao descaso e ausência de assistência à apelante, 
provocaram transtornos e angústias que excederam o mero 
dissabor ou contrariedade, importando em dano moral inde- 
nizável, tendo a indenização caráter mais punitivo do que 
compensatório." 

Por último, o relator condenou a empresa aérea ao paga- 
mento de danos morais no montante de R$ 7 mil corrigidos 
a partir da publicação do acórdão, bem como ao pagamento 
de R$ 427,31 com juros e correção da data dos recibos pelos 
índices da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais 
(CGJMG). Os desembargadores José Flávio de Almeida e 
Nilo Lacerda votaram com o relator. 
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►BRASIL SEM MISÉRIA 

Agerp e MDA treinam agentes no estado 

A Agência Estadual de Pesquisa Agrope- 
cuária e Extensão Rural do Maranhão 
(Agerp), órgão vinculado à Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Social e Agricultu- 
ra Familiar (Sedes), e o Ministério do Desenvol- 
vimento Agrário (MDA), iniciaram esta semana, 
capacitação e formação de 45 técnicos. Eles 
terão a missão de atender, em um período de 
dois anos, agricultores familiares do Território 
Campos e Lagos Maranhenses, com serviços 
de assistência técnica. 

A ação integra a Chamada Pública Lote 
13, do MDA, aplicada nos municípios de Arari, 
Cajari, Matinha, Penalva, Viana, Vitória do Me- 
arim, Olinda Nova do Maranhão, Palmeirândia, 
Pedro do Rosário, São Bento, São João Batista 
e São Vicente de Férrer. 

O projeto, elaborado pelo Departamento de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER/ 
SAF/MDA), orienta entidades públicas e priva- 
das para contratação e execução de serviços 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) 
em municípios específicos dos estados da re- 
gião Nordeste. 

Cinco mil e quatrocentas famílias em situ- 
ação de extrema pobreza (renda mensal per 
capita de até R$ 70), receberão atendimento 

intensivo por meio da Chamada Pública no âm- 
bito do Plano Brasil sem Miséria, compreenden- 
do planejamento, execução e a avaliação de 
atividades individuais e coletivas, com vistas à 
inclusão produtiva, promoção da segurança ali- 
mentar e incremento da renda. 

Território nacional 
O Plano Brasil sem Miséria atenderá todo 

o território nacional. Somam-se nesta iniciativa, 
93 mil famílias de agricultores acolhidas no pro- 
grama. incluindo-se mulheres e jovens. Estas 
devem ser consideradas beneficiárias ativas e 
iguais receptores de todas as orientações. 

Além de orientar e inserir nas diversas po- 
líticas do MDA e do Ministério do Desenvolvi- 
mento Social (MDS), as famílias beneficiadas 
pelo Plano serão contempladas com um projeto 
de inclusão produtiva pago em parcelas semes- 
trais, durante dois anos. 

A finalidade, segundo a coordenadora do 
treinamento MDA. Aládia Fregolente, é gerar 
renda e inclui-los prioritariamente no Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Ainda segundo a representante do MDA, o 
público alvo são pessoas desamparadas que 
ainda não conseguiram se inscrever, nem mes- 

Sedes incentiva municípios a aderirem ao 

Programa de Aquisição de Alimentos 

li 

Técnico da Sedes. Ellzeu Matos, orienta coordenadores sobre PAA 
A Secretaria de Estado do Desenvolvimen- 

to Social e Agricultura Familiar (Sedes) tem a 
meta de que pelo menos 50% dos 217 municí- 
pios maranhenses venham aderir, até o mês de 
junho deste ano, ao Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA). 

Para tanto, uma série de Oficinas de orien- 
tação sobre o correto Preenchimento do Termo 
de Adesão ao PAA estão sendo promovidas 
pela Sedes, voltadas aos gestores municipais 
(coordenadores municipais do PAA) sobre o 
acesso ao SISPAA (Sistema do Programa de 
Aquisição de Alimentos) e a conseqüente ope- 
racionalização do PAA. São os gestores muni- 
cipais que alimentam o sistema, garantindo ao 
agricultor familiar o pagamento direto em sua 
conta corrente dos produtos comercializados. 

Para o secretário do Desenvolvimento So- 
cial e Agricultura Familiar, Fernando Fialho, o 
PAA é essencial ao incremento e fortalecimen- 
to da agricultura familiar, na geração de novos 
postos e frentes de trabalho, além de propiciar 
maior circulação de recursos nos municípios e 
permitir a implementação de Sistemas de Pro- 
dução e Compra Local. 

"Essa experiência é extremamente positi- 
va. Em todos os municípios onde foi implan- 
tada, como é o caso de São José de Ribamar, 
os resultados foram exitosos com a mudança 
substancial da renda familiar dos pequenos 
agricultores, oferta de produtos (alimentos) 
frescos e de boa qualidade em escolas, cre- 
ches e hospitais e o aumento da circulação de 
dinheiros nos municípios", enfatiza Fialho, ao 
lembrar que a adesão é voluntária e primordial 
para elevar a qualidade de vida da população e 
melhorar os indicadores sociais e econômicos 
do Maranhão. 

ADESÃO 
Os resultados das oficinas são também 

extremamente positivos. No Maranhão, 35 
municípios aderiram ao PAA. São eles: Afonso 
Cunha. Alcântara, Arari, Buriti Bravo, Cacho- 
eira Grande, Cândido Mendes, Cantanhede, 
Dom Pedro, Guimarães, Lagoa do Mato. Ma- 
galhães de Almeida. Marajá do Sena, Morros, 
Nina Rodrigues, Olinda Nova do Maranhão, 
Palmeirândia, Pamarama, Passagem Franca. 
Pindaré-Mirim, Pio XII, Presidente Juscelino, 
Raposa. São Bento, São João do Sóter, São 
José dos Basílios, Tutoia, Apicum-Açu, Ba- 
cabal, Central do Maranhão, Itapecuru-Mirim, 

Vargem Grande, Humberto de Campos, Santa- 
na do Maranhão, Arame e Bacabeira. 

Na última oficina realizada, em São Luís, 
13 municípios tiveram seus Termos de Adesão 
ao PAA aprovados. São eles: Barão de Grajaú, 
Matinha. Tuntum, Davinópolis, Santa Luzia 
do Paruá, Jatobá, Matões do Norte, Belágua, 
Presidente Dutra. Santa Luzia, Urbano Santos, 
Santa Rita e Centro do Guilherme. 

Esses municípios agora aguardam o envio 
do Termo de Adesão impresso e assinado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 
e sua publicação, para então estarem aptos à 
operacionalizaçâo do PAA. São consignatários 
também dos Termos de Adesão, o Governo do 
Estado e as prefeituras. O prazo de validade é 
de cinco anos, podendo ser renovável por mais 
cinco. 

Para os representantes dos municípios que 
participaram da oficina, o PAA abre grande 
perspectivas aos municípios. Para o secretá- 
rio de Agricultura de Porto Rico, Flávio Men- 
des, com o programa, o agricultor tem merca- 
do consumidor garantido e a prefeitura pode 
ofertar alimentação de qualidade em escolas, 
creches, hospitais, entre outros. "No nosso mu- 
nicípio, temos hoje uma produção significativa 
de arroz, milho, feijão, além de hortaliças", enu- 
merou. 

O secretário de Agricultura de Matinha, Ju- 
ben/an Amaral, também concorda que, além da 
garantia de mercado, temos ampla perspectiva 
do incremento de nossa produção. "Estamos 
com uma equipe em campo (formada por tec- 
nólogos agrícolas, engenheiros agrônomos, 
entre outros profissionais) que está difundindo 
novas e modernas tecnologias. Hoje. Matinha é 
o maior produtor de peixe da Baixada. Além do 
PAA, temos ainda o Compra Local para merca- 
do consumidor de todos os nossos produtos", 
frisou. 

O representante da Secretaria de Seguran- 
ça Alimentar da Prefeitura de São Luís. Augusto 
César Rodrigues, entende que o PAA e o tra- 
balho em parceria com a Sedes abrirá grandes 
perspectivas para a capital maranhense, como 
o fomento e a implementação de um sistema de 
produção e compra local. "Além disso, estive- 
mos reunidos com o secretário Fernando Fialho 
e estamos unindo esforços para a implantação 
de três grandes projetos em São Luís: o do 
Banco de Alimentos, de Restaurantes Popula- 
res e de Cozinhas Comunitárias", revelou. 
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Presidente da Agerp, Jorge Fortes faz abertura do treinamento para a Chamada Pública em Sáo Bento 

mo em programas sociais bastante conhecidos, 
como o Bolsa Família, muito menos ter acesso 
a serviços sociais como: água, luz, educação, 
saúde e moradia. 

"O que se espera é que essas pessoas 
saiam da linha de extrema pobreza e passem a 
acessar o Programa Nacional de Fortalecimen- 
to da Agricultura Familiar (Pronaf) e, em segui- 
da, acompanhá-los em outras políticas volta- 
das à agricultura familiar", acentuou Fregolete, 
explicando que a função do Pronaf é financiar 
projetos individuais ou coletivos, que gerem 
renda aos agricultores familiares e assentados 

da reforma agrária. 
Para o presidente da Agerp, Jorge Fortes, 

as ações da Chamada Pública instituídas pelo 
MDA e aplicadas pela Agência integram diver- 
sas iniciativas de combate à pobreza extrema 
já em desenvolvimento pelo Governo do Esta- 
do. "A Agerp tem fortalecido o atendimento aos 
agricultores familiares por meio de programas 
que viabilizem a assistência técnica", ressaltou, 
destacando investimentos na estrutura da insti- 
tuição para a ampliação das ações no campo, 
onde segundo ele, é uma excelente medida 
para erradicar a extrema pobreza no Maranhão. 

Começa a Semana de Teatro no a 

interior do Maranhão 

r» 

Momento da peça "Um Dedo Por um Dente", do grupo Petit Mort 

Depois de muita movimentação em São 
Luís, a VIII Semana de Teatro no Maranhão 
será realizada no interior do estado, neste sá- 
bado (27) e domingo (28), prosseguindo nos 
dias 4 e 5 de maio com espetáculos e ofici- 
nas. A programação acontecerá nos municí- 
pios de Axixá, Cantanhede, Arari. Buriticupu e 
Santa Inês, com apresentação de espetáculo 
e realização de oficinas de teatro. 

Nos quatro dias da programação (dois fins 
de semanas), serão apresentados espetácu- 
los de seis grupos de teatro maranhenses. 
Foram selecionados os grupos Tapete Cria- 
ções Cênicas, CIA Primeiro Ato S.A, Xama 
Teatro, Petit Mort. Laborarte e Abluir. A se- 
mana é realizada pela Secretaria de Estado 
de Cultura (Secma) por meio do Teatro Arthur 
Azevedo (TAA) e tem apoio das prefeituras, 
que disponibilizam os espaços para as apre- 
sentações. 

A comissão organizadora elaborou uma 
programação que irá movimentar os muni- 
cípios. levando artes cênicas com grupos e 
técnicas novas do fazer teatral. Neste sábado 
(27) e domingo (28), a caravana da Semana 
de Teatro estará em Arari com a peça "A Bi- 
charada", do grupo Tapete Criações Cênicas; 
em Cantanhede, com "Um Dedo Por um Den- 

te", do grupo Petit Mort; e em Caxias, com a 
peça "Drs", do grupo Abluir. A apresentação 
em Caxias integra, ainda, a programação da I 
Semana de Teatro do Sesc. 

"É uma oportunidade que as comunidades 
do interior do Maranhão têm para assistir a 
espetáculos gratuitos, fomentando o proces- 
so de formação de platéia, que é uma das 
metas do projeto da Semana de Teatro. In- 
tegrante de grupos, arte-educadores, atores, 
diretores, alunos e admiradores das artes cê- 
nicas também podem participar de cursos e 
oficinas de teatro", destacou o diretor do TAA, 
Roberto Brandão. 

Em São Luis, a Semana do Teatro englo- 
bou apresentação de espetáculos de palco e 
de rua, cursos e oficinas, exposição e pales- 
tra, no período de 8 a 14 de abril, com par- 
ticipação de convidados maranhenses e de 
outros estados. 

No próximo fim de semana, sábado (4) e 
domingo (5), haverá a apresentação, em Bu- 
riticupu, de Contos Tradicionais Brasileiros, 
com elenco da CIA Primeiro Ato S.A. O grupo 
Xama Teatro estará em Axixá com "A Carroça 
na Estrada" e o público de Santa Inês terá "A 
Peleja de Casemiro em Lendas Emaranha- 
das", apresentado pelo grupo Laborarte. 
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Desemprego tem a menor taxa para março em 12 anos, diz IBGE 

Mesmo sem a economia ter mostrado uma 
reação mais firme no começo deste ano, a 
taxa de desemprego segue em patamar baixo. 
Ela ficou em 5,7% em março, nível similar à 
registrada em janeiro (5,4%) e fevereiro (5,6%) 
deste ano. segundo dados divulgados nesta 
quinta-feira (25) pelo IBGE. 

Foi a menor taxa para o mês desde o início 
da série do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, em 2002. Em março do ano passa- 
do, ela havia ficado em 6,2%. O resultado foi 
melhor que o esperado pelo mercado. Media- 
na de 25 previsões feitas por analistas consul- 
tados pela agência de notícias Reuters previa 
uma taxa de 5,9% em março, com as estimati- 
vas variando de 5,7% a 6,1%. 

O total de pessoas desocupadas nas seis 
regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE 
- Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador e São Paulo - foi estimado 
em 1,373 milhão, recuo de 8,5% em relação 
a março de 2012 e alta de 1.2% em relação a 
fevereiro deste ano. 

Já o contingente de pessoas ocupadas nas 
principais regiões metropolitanas do país atin- 
giu 22,922 milhões, alta de 1.2% ante março 
de 2012 e leve queda de 0,2% em relação a 
fevereiro. O emprego com carteira de trabalho 
assinada cresceu 2,8% na comparação com 
março de 2012 e retraiu 0,5% ante fevereiro. 

O nível da ocupação (proporção de pesso- 
as ocupadas em relação às pessoas em idade 
ativa) foi estimado em 53,8% em março nas 
seis regiões pesquisadas, resultado estável 
em relação a fevereiro e sem movimentação 
significativa ante março do ano passado. 

SETORES - De fevereiro para março, o 

emprego caiu mais na indústria - que fechou 
83 mil vagas de um mês para o outro, o equi- 
valente a uma queda de 2,2% - e o ramo de 
outros serviços, com retração de 2,4% (menos 
100 mi! postos de trabalho). A construção tam- 
bém registrou taxas negativas, com perda de 
0.2%. 

O emprego, no entanto, avançou nos ra- 
mos de educação, saúde e administração pú- 
blica (2%), serviços domésticos (2,3%), servi- 
ços prestados às empresas (0,7%) e comércio 
(0.4%). 

RENDIMENTO MÉDIO POR REGIÃO 
Pelos dados do IBGE, o rendimento, esti- 

mado em R$ 1.855.40 no mês passado, apre- 
sentou expansão de 0,6% na comparação com 
março de 2012 e recuo de 0,2% em relação a 
fevereiro. 

O governo estuda aumentar a dedução de 
gastos com empregados domésticos no Im- 
posto de Renda - quem tem doméstico regis- 
trado e declara o IR pode deduzir hoje o valor 
referente às contribuições pagas ao INSS, 
até um certo valor máximo (neste ano, de R$ 
985,96). 

Responsável por coordenar a regulamen- 
tação das novas regras, a ministra Gleisi Ho- 
ffmann (Casa Civil) afirma que simulações 
do impacto nos cofres públicos estão sendo 
feitas não apenas para um possível aumento 
do desconto do IR, mas também para a redu- 
ção dos 12% da contribuição à Previdência. "A 
Fazenda está analisando todas as possibilida- 
des", afirmou a ministra. 

Também está em estudo alterar a multa 
de 40% sobre o FGTS em caso de demissão 
sem justa causa de empregados domésticos. 
A Folha apurou que o governo acha 40% mui- 

to para empregadores domésticos, mas con- 
sidera pouco os 10% sugeridos pelo senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), relator da comis- 
são de regulamentação da emenda. 

Apesar de o Ministério do Trabalho defen- 
der a manutenção dos 40%, Gleisi Hoffmann 
afirmou que não há "uma posição de gover- 
no". A maior preocupação, afirmou a ministra, 
é garantir os direitos aprovados para os do- 
mésticos e não estimular os empregadores a 
preferir o risco da informalidade. 

Por isso, de acordo com a ministra, o go- 
verno não estabeleceu um prazo para concluir 
a regulamentação. "Nós nunca trabalhamos 
com a referência de 1o de maio. Temos um 
compromisso com o curto prazo, mas não 
vamos fazer com pressa. A gente quer fazer 
direito", afirma. 

Segundo a ministra, por se tratar de mu- 
danças que têm impacto nas contas do gover- 

educação 

no, é preciso indicar como os recursos serão 
repostos. 

CONGRESSO 
A pedido do governo, o senador Jucá can- 

celou a divulgação do seu relatório, que estava 
prevista para ontem. A votação agora só deve 
ocorrer na comissão que analisa o tema den- 
tro de 15 dias. Segundo Jucá, esse adiamento 
serve para alinhar o texto que será apreciado 
pelo Congresso com os pontos de interesse do 
governo. "Não adianta inventar a pólvora aqui 
para o governo não querer usar depois. Ou seja, 
aprovar uma medida que será vetada", disse. 

O presidente do Senado, Renan Calhei- 
ros (PMDB-AL), divulgou ontem uma nota de- 
fendendo a manutenção integral dos direitos 
aprovados. "Nada que vise suprimir ou mitigar 
os direitos já assegurados irá avançar no Parla- 
mento", diz a nota. 

A USP estuda alternativas para aumentar 
o percentual de estudantes vindos de escolas 
públicas aprovados na instituição. Uma das 
idéias é ampliar o bônus que já é dado a esses 
alunos, segundo a pró-reitora de graduação 
da universidade, Telma Zorn. 

Atualmente, estudantes que se formaram 
nos ensino fundamental e médio na rede pú- 
blica podem conseguir bônus no vestibular de 
até 15%. Os que cursaram apenas o médio 
podem obter até 8%. A idéia com o aumento 

desse percentual é elevar o número de alunos 
de escola pública sem que se altere muito o 
nível acadêmico dos ingressantes. A mudan- 
ça. porém, ainda precisa ser aprovada pela 
instituição. 

A USP é pressionada a aumentar a pre- 
sença dos estudantes de escolas públicas en- 
tre os aprovados porque a rede pública repre- 
senta 85% das matrículas do ensino médio. 

Nesta segunda-feira (22), foi divulgado o 
aumento de 28,03% para 28,5% da proporção 

de alunos que estudaram em escolas públicas 
entre os aprovados no último vestibular. Zorn 
afirmou que não ficou "totalmente satisfeita" 
com o desempenho, pois a expectativa era de 
um crescimento maior. 

Outra possibilidade citada pela pró-reitora 
para aumentar o percentual de alunos da rede 
pública na USP é dar alguma pontuação extra 
a alunos que tenham se destacado em olimpí- 
adas de conhecimento, como as de física ou 
de matemática. 

Enquanto estudava para uma prova de 
história, há dois anos, Níchoias D'Aloisio ficou 
frustrado com os textos da internet. Muitos se 
repetiam ou eram longos demais. Impaciente, 
como ele mesmo admite. Nichoias queria sa- 
ber sem demora o conteúdo mais apropriado 
para ele. Dessa forma, a partir de uma sim- 
ples pergunta nascida de uma justa frustração, 
Nichoias teve a idéia de criar o Summly, um 
aplicativo para celulares que reduz uma pági- 
na a algumas frases e palavras-chave. Em no- 
vembro, lançou o programa, eleito pela Apple 
um dos melhores de 2012. Recentemente, o 
Summly foi comprado pelo Yahoo por um valor 
estimado em R$ 55 milhões. O negócio fez de 
Nichoias, de apenas 17 anos, o mais novo pro- 
dígio milionário da internet. 

O rapaz começou cedo. Aprendeu a pro- 
gramar por conta própria aos 12 anos, quando 
a Apple lançou a loja de aplicativos App Store. 
Sua mãe, a advogada Diana, afirma que des- 
de pequeno ele era habilidoso com tecnolo- 
gias. Um talento autodidata, Nichoias poderia 
ser tachado de nerd. Não é o caso. De sorri- 
so fácil e com um corte de cabelo no estilo da 
banda britânica One Direction, ele é descrito 
pelos pais como um adolescente normal. Na- 
mora há dez meses, gosta de ir a festas e tem 

uma coleção de troféus de críquete. Até ficar 
milionário, só fugia do padrão por gostar de 
manter o quarto arrumado e estudar russo e 
mandarim. Além de, claro, criar aplicativos nas 
horas vagas. 

Entre suas primeiras invenções, estava 
um programa para descobrir as músicas que 
os amigos mais ouvem e outro para prever o 
humor de alguém por suas mensagens no Fa- 
cebook. "Quando me apaixono por algo. vou 
fundo. Foi assim com os computadores", disse 
Nichoias. Lançado pela primeira vez em julho 
de 2011, o Summly atraiu o interesse do bilio- 
nário chinês Lu Ka-Shing. Ele investiu RS 490 
mil no aplicativo. Logo vieram investidores- 
-ceiebridades, como o ator Ashton Kutcher e 
a artista Yoko Ono. O dinheiro permitiu criar 
uma versão mais sofisticada do programa, que 
hoje resume o conteúdo de 250 sites e já foi 
baixado 1 milhão de vezes. Nos últimos seis 
meses, Nichoias deixou de estudar para se de- 
dicar ao Summly. Enquanto isso, profissionais 
contratados pelos investidores cuidavam do 
negócio. Ele era jovem demais para ser diretor 
da própria empresa. 

A estratégia culminou na aquisição pelo 
Yahoo. A empresa é uma das mais tradicio- 
nais da internet, mas entrou em declínio com o 

surgimento de competidores mais ágeis, como 
Google, Twitter ou Facebook. Desde que as- 
sumiu a presidência da companhia, em 2012,; 
a executiva Marissa Mayer reformula os servi- 
ços do Yahoo para funcionar melhor em tabiets 
e smartphones. Tem comprado pequenas em- 
presas para adquirir tecnologia e talento na 
área. O esforço pesou na decisão de Nicho- 
ias, que diz não ter fechado o negócio com o 
Yahoo por causa do preço, mas devido ã visita 
que fez à empresa. "Uma líder como Marissa 
e sua estratégia de dar prioridade para apare- 
lhos móveis fizeram do Yahoo a combinação 
perfeita." 

O dinheiro da venda ficará no banco até 
Nichoias atingir a maioridade. "Quero com- 
prar uma bolsa, um computador e tênis novos. 
Vou poupar o resto", diz. Ele já demonstrou 
interesse em investir em novas empresas, 
especialmente de novos empreendedores bri- 
tânicos. Nichoias não se mudará para a sede 
do Yahoo, na Califórnia, porque ainda precisa 
fazer vestibular. Continuará a morar com os 
pais no bucólico bairro londrino de Wimbledon, 
trabalhará no escritório de sua companhia de 
dia e estudará à noite. Quer ir para a Universi- 
dade de Oxford - mas nem pensa em estudar 
computação. Quer se formar em filosofia. 
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Saúde e 

Bem Estar 

TRANSTORNO OBSESSIVO- 

COMPULSIVO É POR', MAS 

FAZ DA VIDA UM INFERNO 

A declaração recente de uma 
celebridade do esporte, uma peça 
em cartaz e novas pesquisas cien- 
tíficas trazem de volta à cena o 
lado mais pop do TOC, o transtor- 
no obsessivo-compulsivo. 

O famoso da vez a assumir pu- 
blicamente que tem o transtorno é 
o ginasta Diego Hypólito, 26. No 
mundo das artes, peças como "Toe 
Toe", em cartaz em São Paulo, e 
personagens como Sheldon Coo- 
per, da série "Big Band Theory", fa- 
zem que o nome e os sintomas da 
doença estejam na boca do povo. 

A popularidade é impulsionada 
porque quase todas as pessoas se 
acham um pouco portadoras do 
transtorno. E quem não tem uma 
tia, um amigo ou um parceiro com 
alguma maniazinha excessiva de 
limpeza ou de arrumação? 

"Pensamentos indesejados e 
rituais todo mundo tem. A pessoa 
pode até achar estranho, mas para 
por aí. A questão é como eles in- 
terferem no cotidiano e quanto so- 
frimento trazem", diz a psiquiatra 
Roseli Shavitt, coordenadora do 
Protoc (Projeto Transtornos do Es- 
pectro Obsessivo-Compulsivo), do 
Instituto de Psiquiatria da USP. 

Diego Hypólito conta que tinha 
os sintomas desde o início da ado- 
lescência, mas só aos 18 anos se 
deu conta de que os rituais o atra- 
palhavam. "Às vezes, as pessoas 
nem notavam, mas desde a hora 
em que eu acordava era um mon- 
te de coisa que eu tinha de fazer. 
Começou a me incomodar", diz o 
atleta. Ao perceber isso, ele foi tra- 
tar o problema em terapia. Mas a 
maioria das pessoas demora mais 
para procurar ajuda. 

FAMOSOS OBSESSIVOS- 
-COMPULSIVOS 

"Há um caso de paciente que 
demorou mais de 40 anos para 
procurar tratamento. E é comum 
as pessoas passarem dez anos so- 
frendo sem procurar ajuda", afirma 
a psiquiatra Christina Hajaj Gonza- 
les, do Centro de Assistência, En- 
sino e Pesquisa do Espectro Ob- 
sessivo-Compulsivo da Unifesp. 

E isso mesmo com toda a ex- 
posição dos sintomas da doenças 
no cinema e na TV. "O transtorno 
pode ter caído nas graças da in- 
dústria de entretenimento, ficou 
mais fácil as pessoas aceitarem. 
Aí vira pop, fica até chique dizer 
'eu tenho TOC. Isso pode ajudar 
a diminuir o preconceito, mas não 
dá para banalizar, achar que não é 
sério", diz Antonio Geraldo da Sil- 
va, presidente da ABP (Associação 
Brasileira de Psiquiatria). 

Visto nas telas e nos palcos, dá 
até para rir do problema - os pró- 
prios pacientes consideram muitos 
de seus hábitos ridículos ou bizar- 
ros -, mas na vida real não é tão 
engraçado assim. 

Uma pesquisa da Faculdade de 
Medicina da Unesp mostrou que 
33% das pessoas com TOC já pen- 
saram em suicídio e 11% já tinham 
tentado se matar de fato. 

"As pessoas não levam a sério 
porque não imaginam o grau de in- 
capacitaçâo e a dor que a doença 
pode causar", diz a psiquiatra Al- 
bina Rodrigues Torres, da Unesp. 
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CBF anuncia datas até o final de 2013 

w 

Em 2013, s«/eçtfo fari nova amistoso» pós-Copa das Confadaraçõas 

Nesta quinta-feira (25). a Confederação 
Brasileira de Futebol divulgou o calen- 
dário de amistosos da seleção brasilei- 

ra até o final deste ano - serão nove amistosos 
pós-Copa das Confederações preparatórios 
para a Copa do Mundo de 2014. 

O Brasil ainda disputa duas partidas amis- 
tosas. No dia 2 de junho, no Maracanã, os 
adversários serão os ingleses, enquanto no 
dia 8, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o 
oponente será a França. 

Quando a competição dos campeões con- 
tinentais acabar, em 30 de junho, a equipe co- 
mandada por Felipâo terá mais nove compro- 
missos para melhorar seu entrosamento para 
o Mundial do ano seguinte. Vale lembrar que o 
Superclássico das Américas, contra a Argenti- 
na, será novamente disputado por atletas que 
atuam no futebol brasileiro e argentino, em 18 
de setembro e 2 de outubro, com jogos de ida 

e volta. 
O Brasil ainda terá sete confrontos amis- 

tosos pela frente. O primeiro deles, em 14 de 
agosto, já tem adversário definido: a Suíça. 

CONFIRA AS DATAS DE AMISTOSOS DO 
BRASIL ATÉ O FINAL DE 2013: 

-14 de agosto - Brasil x Suiça 
-6 de setembro - Brasil enfrentará, prova- 

velmente. a seleção de Portugal, em Boston, 
nos Estados Unidos 

-10 de setembro - Sem adversário definido 
-18 de setembro - Superclássico das Amé- 

ricas 
-02 de outubro - Superclássico das Amé- 

ricas 
-11 de outubro - Sem adversário definido 
-22 de outubro - Sem adversário definido 
-15 de novembro - Sem adversário definido 
-19 de novembro - Sem adversário definido 

Pela semi, Grêmio precisa superar 

tabu e invencibilidade do Juventude 

Neste sábado (27), o Grêmio visita o Ju- 
ventude no estádio Alfredo Jaconi para tentar 
a classificação na semifinal da Taça Farrou- 
pilha. E, se quiser obter a vaga na decisão 
do segundo turno do Campeonato Gaúcho, o 
time comandado por Vanderlei Luxemburgo 
precisará superar duas grandes marcas do 
time da Serra Gaúcha. 

A primeira delas diz respeito ao atual mo- 
mento do Juventude atuando em seus domí- 
nios, pois a equipe alviverde não sabe o que 
é ser derrotada no Alfredo Jaconi há exatos 
dois anos - o último revés foi para o Interna- 
cional, por 2 x 1, no Gauchão 2011. 

O outro fator adverso que o Grêmio preci- 
sa reverter fica por conta de seu próprio de- 
sempenho contra o Juventude: o Tricolor não 
vence o rival gaúcho desde 2010, no regional 
daquele ano, quando aplicou um 2 x 1. em 
Caxias do Sul. 

Grêmio precisa superar bom momento do Juventude 

Neste ano. as equipes já se enfrentaram 
e, com um placar de 2 x 1, o Juventude pas- 
sou pelo time gremista na fase de grupos do 
Gauchão. 

Clubes brasileiros decidem boicotar 

categorias de base do São Paulo 

do, no ano passado, entre os 40 clubes das 
Séries A e B nacionais. O Tricolor é acusado 
de aliciar jogadores menores de 17 anos a dei- 
xarem seus clubes para treinar em Cotia. 

As respostas dos convites à Taça BH con- 
dicionam a participação destas agremiações à 
exclusão do clube paulista da tabela da Taça 
BH. As equipes se negam a viajar para o tor- 
neio. que começa em agosto, se o Tricolor não 
for desconvidado, e pedem uma resposta da 
federação até o fim desta semana. 

Entenda o caso 
Alguns dos principais clubes do Brasil acu- 

saram o São Paulo de 'roubar" atletas das 
categorias de base, apesar de um acordo fir- 
mado entre as agremiações de não conversar 
com os garotos antes de informar ao clube que 
ele defende. Vasco, Ponte Preta e Corinthians 
são os principais denunciantes do Tricolor. 

O boicote começou já na Copa 2 de Julho 
de Futebol Sub-17, que será disputada entre 
os dias 1o e 17 de julho. São 48 equipes convi- 
dadas. do Brasil e do exterior. 

Flamengo, Atlético-MG e Vitória integram 
uma comissão que trata do caso. acompanha- 
dos por um observador da CBF. O diretor de 
divisões de base rubro-negro disse que os clu- 
bes não participarão do torneio na Bahia caso 
o São Paulo esteja presente. 
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Tricolor se prepara para o Paulista Sub-20 

Os clubes brasileiros anunciaram boicote 
às categorias de base do São Paulo. Nesta se- 
mana, a Federação Mineira de Futebol enviou 
os convites às agremiações para a participa- 
ção da Taça BH, a segunda maior competição 
da categoria sub-20 no pais, e recebeu, em 
resposta, pedidos para desconvidar o Tricolor 
do torneio. A Copa 2 de Julho, disputada na 
Bahia, também está ameaçada caso a equipe 
do Morumbi participe. 

Com isso. os clubes brasileiros formaliza- 
ram um boicote prometido ao São Paulo por 
descumprimento de um código de ética firma- 

Felipâo entende vaias da torcida, 

mas se irrita e deixa coletiva 

Nêstíê 

Técnico da Seleção Brasileira se Irritou com pergunta sobre possibilidade de deixar o cargo 

O técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe 
Scolarí, se irritou na coletiva de imprensa após 
o empate com o Chile em 2 a 2, na noite desta 
quarta-feira (24) no Mineirâo, em Belo Horizon- 
te. O treinador não gostou ao ser questionado 
sobre um possível pedido de demissão em caso 
de insucesso na Copa das Confederações. 

Contrariado. Scolari não respondeu à per- 
gunta do repórter e deixou a coletiva de impren- 
sa. O treinador se limitou a dizer que o questio- 
namento parecia uma piada. 'Sem resposta. É 
piada", foram as palavras de Scolari. O assessor 
de imprensa da CBF, Rodrigo Paiva, também re- 
clamou da pergunta. "Eu queria outra pergunta 
para terminar melhor. Está bem?!", disse Paiva. 

Antes da irritação, Felipâo havia falado so- 
bre as vaias que a Seleção Brasileira recebeu 
durante a partida. 'Nós não jogamos bem. Se 
nós tivéssemos jogado melhor, a torcida teria 

reagido melhor. Não tivemos tantas oportunida- 
des como no outro jogo e tivemos dificuldades. 
Não trouxemos a torcida para o nosso lado, não 
tenho o que criticar", disse Scolari. lembrando 
a partida anterior ao Chile, a goleada de 4 a 0 
sobre a Bolívia. 

Scolari admitiu que falta muita coisa para 
que a Seleção atinja o nível desejado por ele. 
"Não há sintonia com a torcida, porque também 
não estamos em sintonia com a nossa equipe. 
Quando tivermos o time treinando para a Copa 
das Confederações, vamos ter mais condições", 
explicou o técnico. 

A Seleção Brasileira terá antes da estreia na 
Copa das Confederação, no dia 15 de junho, em 
Brasília, contra o Japão, mais dois amistosos. O 
primeiro no dia 2 de junho, contra a Inglaterra, 
no Maracanã, e no dia 9 de junho, contra a Fran- 
ça, na Arena do Grêmio. 
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