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Histério 

W] « Começou nesta sexta-feira (07), em Assunção, o estudo das peças do helicóptero que caiu no 

■pf ''y nf ' % sábado passado (2). causando a morte do candidato à Presidência Lino Oviedo e de outras duas 
pessoas, para esclarecer as causas do acidente. As autoridades paraguaias trabalham com auxílio' 

"" 3 *5^ de especialistas americanos. O titular da Direção Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Carlos 
«6^ " 5 Xf. " '#31 Fugarazzo, informou à mídia que as perícias técnicas sobre o acidente começaram depois que as 

«i 'ÍT' \ peças do helicóptero foram levadas, na quinta-feira (06), para Assunção. O helicóptero caiu em 
's| Presidente Hayes, na província do Chaco. Morreram também o piloto e um segurança. O Centro 

i, * ^ de Pesquisa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos lidera as análises com o apoio de peritos do 
Conselho de Segurança de Transporte e da Administração Federal de Aviação, ambos dos EUA. 

Também participa um representante da marca do helicóptero Robinson 44 que caiu no Chaco, segundo detalhou Fugarazzo. O enterro de 
Oviedo contou com a presença de milhares de pessoas e honras militares. 
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POPULAR 

Comentado 

A capital da Venezuela, 
Caracas, está entre os 
assuntos mais replicados na 
tarde desta sexta-feira (8), 
no microblog. Longe do país 
há dois meses, a ausência 
do presidente Hugo Chá- 
vez provoca um vácuo no 
governo venezuelano e um 
clima de incerteza no povo 
quanto ao futuro do coman- 
dante. Internado desde então em Cuba, para tratar um câncer que 
o acompanha há alguns anos. Chávez desapareceu dos meios de 
comunicação estatais, onde costumava dar longos expedientes. Para 
compensar a falta de Chávez, todos os dias, ministros se alternam nas 
transmissões realizadas pelo canal estatal, nas quais são vistos em 
lançamento de obras ou liderando encontros políticos que pretendem 
reforçar o ideário chavista. Afim de amenizar a falta de Chávez e di- 
vulgar informações do líder, o chanceler Elias Jaua divulgou via Twitter 
que o presidente participou, na quinta-feira (7), de uma reunião com 
três membros de sua equipe de governo. O vice-presidente "Nicolás 
[Maduro], [a procuradora] Cilia [Flores] e eu acabamos de terminar 
um encontro profundamente humano, bonito, com nosso comandante 
Chávez. Está na batalha !!", escreveu Jaua, em sua conta na rede 
social. Na última segunda (4), Chávez enviou recado aos venezuela- 
nos lamentando não estar presente na celebração do 21° aniversário 
do fracassado golpe de Estado que liderou como militar em 4 de feve- 
reiro de 1992. Ele também pediu união ao povo, de acordo com uma 
carta lida pelo vice-presidente, Nicolás Maduro. 

Ho Carnaval? 

O cantor sul-coreano Psy chegou a 
Salvador, nesta sexta-feira (8/2), e 
postou foto no seu perfil do Twitter 
saudando os baianos: "Hello Salva- 
dor", diz a mensagem. 
Psy participará do carnaval na noite 
desta sexta, onde subirá ao trio de 
Claudia Leitte para cantar Gangnam 
Style. Ele também será recebido pela 
cantora Preta Gil na Varanda Elétrica. O fenômeno sul-coreano 
teve sua vinda ao Brasil patrocinada pela empresa Gilette, marca 
de lâmina de barbear, que criou versão divertida do hit Gangnam 
Style com o refrão "Quero ver raspar!", para animar o carnaval da 
capital baiana. 

Intimidade 

Em agosto do ano passado, Dani Sper- 
le, ex-namorada do jogador Adriano, 
teve seu Twitter invadido. A bela morena 
temia que hackers publicassem uma 
suposta conversa pra lá de picante com 
o craque Neymar. Nada foi divulgado, 
mas, mesmo após tanto tempo, a im- 
prensa portuguesa começou a abordar o assunto. Tudo por conta 
do affair entre a modelo e o jogador brasileiro Cláudio Pitbull, com 
passagem pelo futebol português. Será que o hacker ainda vai soltar a 
bomba? 

COLUNA □□ SANCHES 

CANTO CARNAVAL 

Manhã cadinho bate o bumbo mau. 
Eu me alevanto e arregaço a manga: 
Chegou o Carnaval 
e vou dar meu grito do Ipiranga. 

Dom Pedro, Dom Pedro Primeiro, 
livrou o Brasil em setembro 
mas eu me solto é em fevereiro. 

Na tarde suada canta o povo 
e o povo todo pede por mim, 
e lá vou eu batucando de novo 
e com o povo cantando assim: 

Dom Pedro, Dom Pedro Primeiro, 
livrou o Brasil em setembro 
mas eu me solto é em fevereiro. 

A noite de samba e zé-pereira 
faz-me vibrar com a morena. 
Mas chegando cedo a quarta-feira, 
um sorriso de adeus ela me acena. 

Dom Pedro, Dom Pedro Primeiro. 
É o Brasil livre em setembro, 
é o homem preso em fevereiro. 
(E. SANCHES) 

O CARNAVAL E O MARIO AMORIM 
g Foi em Caxias que 

conheci Mário Amorim, 
conhecidíssmo auxiliar de 
perito da Polícia Civil em 
Imperatriz, falecido em 27 
de maio de 2012. Eu tinha 

entre 13 e 14 anos de idade e era locutor da 
Rádio Mearim de Caxias (ZYA-89), dirigida 
pelo Antônio Bezerra. Eu cheguei a ter três 
programas: "Voz do Estudante", "Musical 

Mearim" e a programação de encerramento 
diário, à noite, antes da "Voz do Brasil". Mário 
Amorim, lembro-me bem, tinha um programa 
que tocava grandes sucessos da música 
romântica. Parece-me que o nome era "Só 
Sucessos", pronunciado daquele jeito singular 
do Mário, pois o som da consoante "S" saía 
sibilante, como quem quase assobia. 
Recordo-me do Mário fazendo a transmissão 
ao vivo do carnaval caxiense, lá da praça do 
Panteon. Ainda não havia começado o desfile 
oficial dos blocos e, antes destes, passavam 
aqueles grupos mais ou menos desorgani- 
zados de brincantes, homens vestidos de 
mulher, gente batendo lata velha, penico, 
grandes picolés de cachaça. A grupos assim 
dava-se em Caxias o nome de "bagaceira". 
Pois bem, numa destas o Mário Amorim des- 
creveu; " - Senhoras e Senhores, estamos 
aqui na Praça do Panteon, na cobertura do 
desfile do carnaval caxiense. Ainda não teve 
início o desfile dos blocos, mas neste momen- 
to está passando uma bagaceira muito bem 
organizada..." 

Era o jeito Mário de dizer... 

PICOLÉ DE CACHAÇA 
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Da minha infância rica de menino pobre lem- 
bro-me também de um bloco de carnaval que, 
em Caxias, desfilava com um enorme picolé 
de cachaça. Era preciso ser bem forte para, 
como um porta-bandeira, segurar o "bicho" 
desfilando a pé pelas ruas centrais de Caxias. 
De vez em quando dava-se uma parada, 
deitava-se um pouco o gigantesco picolé e 
todos (participantes do bloco e populares 
atrevidos) danavam-se a lamber a cachaça 

Edmilson Sanches 

congelada. Era uma farra!... 

FOFÃO 
O "fofão" era aquela pes- 
soa vestida do alto a baixo 
com uma espécie de peça 
única, geralmente de teci- 
do barato, multicolorido, e 
com máscara na parte que 

cobria a cabeça. Hoje essa tradicional figura 
está sumindo dos carnavais — nem sei se 
ainda existe. No dicionário, sei que a palavra 
"fofão" não tem nenhum significado que a 
ligue ao carnaval. 
Tudo muda... 

CARNAVAL É FERIADO? 
Legalmente, não. O 
Carnaval, inclusive a 
terça-feira e apesar 
de estar em vermelho 
nas folhinhas e outros 
calendários, NÃO É 
FERIADO. No Setor 

Público (federal, estadual ou municipal), pode 
ser dia de PONTO FACULTATIVO, se -- e so- 
mente se -- declarado oficialmente. No Setor 
Privado, a surpresa: por não ser oficialmente 
um dia de feriado, se uma empresa exigir que 
seus empregados trabalhem em todos os 
dias de Carnaval, incluindo a terça-feira, ela, 
legalmente, teria esse direito, e como não é 
feriado oficial não estaria obrigada a pagar 
hora "extra" ou qualquer valor a mais. Se a 
empresa não funciona em um ou mais dias do 
período de Carnaval, trata-se de liberalidade 
do trabalho que a empresa, a seu exclusivo 
critério, permite. Talvez um dia algum par- 
lamentar federal amplie a Lei federal 9.093, 
nela incluindo o que a tradição, o hábito, 
o costume nacional praticamente impôs: o 
Carnaval ser feriado oficial, ao menos na 
terça-feira. Também deveria ser melhorada a 
redação dessa Lei, que cria os feriados, para 
estabelecer, de modo mais claro, a quantida- 
de de feriados civis e religiosos que podem 
ser declarados por municípios e estados. 

Bons dias de folia e de descanso para todos. 

E NUNCA FOI 
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- CONSTRANGIMENTO 
É constrangedor quando uma situação 
é denunciada, corrigida, e dias depois 
volta a gerar transtornos e reclama- 
ções da população. É o caso de um 
buraco que pela terceira vez surge no 
cruzamento das ruas Rio Grande do 
Norte e Bom Futuro, bairro Juçara. Se- 
gundo moradores próximos ao local, o 
serviço que é feito com a intenção de 
tapar a cratera não é de garantia e, em 
menos de um mês, o obstáculo volta a 
aparecer cada vez maior. "Até acidente 
acontece aí", diz um dos moradores, 
lembrando que por mais de uma vez 
viu discussão de condutores, após o 
quem vem atrás bater no veículo da 
frente, porque precisou frear brusca- 
mente para evitar o choque com o bu- 
raco. Da última vez em que o Correio 
Popular noticiou o problema, dizem os 
moradores que foram dois dias para 
ser corrigido. Agora, com o desconto 
dos dias de carnaval, esperamos que 
pelo menos até a próxima quinta-feira 
a solução apareça. 

- IMPORTANTE 
Checar o veículo antes de pegar a es- 
trada, não deixar de lado o cinto de 
segurança, não exceder a velocidade, 
não usar o celular quando estiver ao 
volante, respeitar preferenciais, faixas 
de pedestres, obedecer os semáforos, 
não ultrapassar em local proibido, ape- 
nas onde for permitido e quando sentir 
realmente segurança. Nada de álcool 
e direção, nada de álcool quando for 
assumir o controle de qualquer veicu- 
lo. De moto, não esqueça o capacete, 
e também é importante revisar itens 
de segurança do veículo, como freios, 
corrente, lanternas e faróis. No meio 
da folia, lembre-se de não carregar 
objetos valiosos. O dinheiro deve ficar 
sempre em local seguro. Às mulheres 
que levam bolsas com alça aos circui- 
tos de carnaval, o melhor é evitar que 
a mesma fique de lado. Mantenha-a 
sempre à frente. Dinheiro e documen- 
tos no bolso dianteiro são bem mais 
seguros que no bolso traseiro. Cami- 
sinha deve ser uma parceira insepa- 
rável. É melhor não aceitar bebidas de 
estranhos e tomar bastante cuidados 
com convites para locais escuros e 
desertos. Evite confusões e procure se 
afastar o máximo quando perceber que 
uma briga foi iniciada próximo a você. 
Pisou no pé de alguém? Peça descul- 
pas. Levou uma pisada? Olhe e diga: 
tudo bem! Evitar lançar espumas, con- 
fetes e outros produtos utilizados para 
a brincadeira em pessoas que você 
não conhece. Se tomar um banho de 
cerveja, água ou refrigerante, acredite, 
foi sem querer. Vá em segurança para 
a avenida. Leve respeito, ética e muita 
alegria. 

- RETIROS 
Para quem preferiu aproveitar os qua- 
tro dias de folia para brincar um carna- 
val diferente, ao som de louvores e ora- 
ção, parabéns pela escolha. Aproveite 
este período para refletir e renovar a fé. 
A igreja católica e igrejas evangélicas 
de Imperatriz preparam uma intensa 
programação e esperam reunir milha- 
res de pessoas. No centro da cidade 
ou na zona rural, os 'Carnavais com 
Jesus' devem levar alegria aos partici- 
pantes e mantê-los afastados da folia e 
de seus atrativos nada atraentes para 
quem busca outra maneira se divertir e 
aproveitar o período. 

- DE AÇO 
Assim poderia ser definido o amor do 
torcedor fiel do Imperatriz pelo Cavalo 
de Aço. O time se prepara para estre- 
ar na Campeonato Maranhense 2013, 
jogo marcado para o dia 17 de feverei- 
ro contra o Sampaio Corrêa, em São 
Luís. Os torcedores fanáticos, mesmo 
poucos, sempre arranjam um jeito de 
acompanhar e empurrar o time do co- 
ração. A próxima aventura dos torce- 
dores de aço é seguir o time no próxi- 
mo sábado até a capital maranhense. 
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Presos minutos depois do assalto 
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Os dois homons foram presos minutos depois do assalto na Rua 15 de Novembro 

Antônio Pinheiro 

Ontem (08), o coronel Edeilson Carva- 
lho, comandante do 3o BPM, estava 
passando na rua XV de Novembro, por 

volta das 18 horas, quando observou uma du- 
pla em uma moto Titan, vermelha, saindo em 
desespero da Escola Decisão. De imediato, o 
coronel conseguiu interceptar os dois, Ricar- 
do Marinho Lima. 26 anos, e M.H.S, 17 anos. 
Na abordagem, foram encontrados com os 
mesmos oito celulares, um revólver calibre 38 
municiado e várias jóias. Logo chegou o pro- 
prietário da Escola, Orleans Sousa, juntamen- 
te com alguns funcionários, que informaram 
terem sido assaltados pela dupla. 

Segundo Orleans, a dupla já tinha ido à 
Escola por três vezes à procura de vagas. No 
momento em que anunciaram o assalto, eles 
mandaram todos se deitar no chão e retiraram 
os pertences das vítimas, sendo que em duas 
delas, chegaram a pisar no pescoço. Na fuga, 
trancaram todos em uma sala e, na saída, fe- 
charam a porta da escola. 

Os três foram apresentados no Plantão 
Central da Regional de Segurança, onde fo- 
ram autuados em flagrante por assalto. O Cel. 
Edeilson Carvalho diz que esta onda de assal- 
tos se deve ao período de carnaval. Ontem, a 
PM retirou três armas de circulação, as abor- 
dagens vão prosseguir principalmente próximo 
a locais onde se concentram grande público. 

Ministério Público pede permanência de 

Gessezínho na prisão até o julgamento 

Antônio Pinheiro 

O Ministério Público, através do promo- 
tor de Justiça Dr. Joaquim Júnior, encami- 
nhou na quinta-feira (07) ao juiz da 3a Vara 
Criminal denúncia contra Gessé Sabino Lei- 
te Filho e Francisco Dias Fernandes. O pri- 
meiro foi denunciado por três tentativas de 
homicídio qualificado e por fraude processu- 
al e Francisco apenas por este último crime. 
O MP pede a permanência de Gessezinho 
na prisão até o julgamento do processo. Se- 
gundo o promotor, o motivo dele ficar preso 
é por ser reincidente, por ter ficado foragido, 
além da tentativa de fraude processual. 

Gessé Lpite Sabino Filho foi denunciado 
pelas tentativas de homicídio contra Davison 
de Jesus Almeida, Caio Renhbein Santos e 
Rebecca Eduardo da Silva. 12 testemunhas 

de acusação foram arroladas pelo MP, entre 
elas, Rogério Alves Lima, pai de Rogerinho, 
que foi vítima fatal no primeiro acidente pro- 
vocado por Gessé Sabino Leite Filho. 

Para o promotor Joaquim Júnior, não 
resta dúvida de que o crime foi proposital 
na intenção levar as vítimas a óbito, pois as 
mesmas estavam desprotegidas na via pú- 
blica e impossibilitadas de esboçar qualquer 
reação de defesa. Agora, o processo tem 
duas fases, a 1a no período de até dois me- 
ses, em que serão realizadas as audiências 
e a 2a, em que acontece a sessão do Júri 
Popular. 

Desde que foi preso, Gessé tinha recebi- 
do visitas apenas de advogados. Na quinta- 
-feira (08), o rapaz recebeu a primeira visita 
de familiares, seu pai, oportunidade em que 
conversaram por um bom tempo. 

Campanha no carnaval tenta alertar 

violência contra mulher 

Carla Dutra 

Na intenção de conscientizar as pesso- 
as para a denúncia de agressões contra a 
mulher e tentar combater essa violência no 
carnaval, durante os quatro dias de folia, a 
Vara Especial da Mulher, em parceria com a 
Vara da Infância e Juventude, vão distribuir 
panfletos com o tema: "Diga não à violên- 
cia e entre no Bloco da Paz". A iniciativa da 
campanha é do Tribunal de Justiça do Ma- 
ranhão (TJMA) e de sua Coordenadoria de 
Mulher em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar. 

A entrega de panfletos será realizada 
pelo Comissariado da Justiça. Para con- 
templar um maior número de pessoas, a 
campanha se dará em lugares de maior 
concentração de foliões, como na Beira-Rio, 
Praça Mané Garrincha e Praça da Cultura. 
Além desses lugares, os comissariados de 
Justiça percorrerão os municípios de Go- 
vernador Edson Lobão, São Pedro D'Água 
Branca e Davinópolis. 

A campanha este ano foi lançada no Ma- 
ranhão, no último dia 30 (quarta-feira), pela 
presidente da coordenadoria, desembarga- 
dora Nelma Sarney. Nesse fim de semana, 
a campanha se intensifica em Imperatriz 
com entrega de cartazes e panfletos, que 
foram distribuídos, também, em órgãos que 
apoiam essa iniciativa para que sejam re- 
distribuídos, como Policia Rodoviária (PRF); 
Delegacia Regional; Ministério Público; De- 
fensoria Pública Estadual e Rede de Aten- 
dimento á Mulher Vítima de Violência de 
Imperatriz. 

De acordo com Jalrina Madeira, assis- 
tente social e integrante da campanha, a es- 
colha desse carnaval para essa iniciativa é 
devido o alto índice de violência que ocorre 
durante a folia. "Como as pessoas ingerem 
muito álcool, fica mais propício ocorrer a 
violência, além disso, a campanha ajuda a 
população a se conscientizar acerca do as- 
sunto". acredita. Na campanha de 2012, o 
TJMA trabalhou com o tema "Leve a alegria 
do carnaval para sua casa". 

Rainha e Rei Momo recebem a chave da 

cidade e assinam decreto da alegria 

rs"' 

A rainha Viviane Oliveira e o Rei Momo Paulo Henrique I receberam de Sebastião Madeira a chave da cidade 
Hyana Reis 

A partir de hoje (09), a rainha Viviane Oli- 
veira e o rei Momo Paulo Henrique I serão os 
responsáveis pelo comando de Imperatriz. Na 
manhã desta sexta (08), o casal real recebeu 
das mãos do prefeito Sebastião Madeira a 
chave da cidade e assinaram um documento 
que decreta a alegria e a paz durante todo o 
período de carnaval. 

O decreto determina que fica proibido a 
tristeza e qualquer forma de violência, que 
homens e mulheres devem se respeitar, que 
as leis de trânsito sejam rigorosamente obede- 
cidas, que cada cidadão cuide de Imperatriz 
como se fosse sua casa e, principalmente, que 
"todas as pessoas deste reino sejam alegres", 
para que, assim, a festa seja realizada com di- 
versão e tranqüilidade. 

Agora que receberam o comando da ci- 
dade, o casal real diz que vai garantir alegria 
e paz no período de folia. O rei Paulo Henri- 
que I acredita que este será um dos melhores 
carnavais de Imperatriz. "Para nós, esse será 
um carnaval alegre, de rua, que não se via há 
muito tempo. Esse ano ninguém precisa sair 
de Imperatriz porque o carnaval é nosso e a 
alegria vai ser enorme". 

O resgate do carnaval tradicional tem sido 
feito pela Fundação Cultural há alguns anos e 
tem dado certo, segundo o presidente Lucena 
Filho. "Desde o primeiro ano desta gestão, a 
gente vem colocando em prática o carnaval 

das praças e da família, tem dado muito certo, 
e esperamos que tudo seja tranqüilo, para que 
na quarta-feira (13) de cinzas estejamos mais 
alegres ainda". 

O prefeito Sebastião Madeira acredita que 
o carnaval tradicional tem feito sucesso na ci- 
dade e afirma que ao longo dos 5 anos de sua 
gestão, tem optado por uma festa simples. "No 
decorrer desses cincos anos, procuramos fa- 
zer um carnaval a altura da cidade, mas com 
simplicidade". Ele reclama que recebe críticas 
devido a essa escolha, "às vezes, recebemos 
críticas porque não fazemos um carnaval com 
banda de alto custo, mas temos que fazer 
aquilo que é adequado à cidade". 

Programação- De acordo com o presidente 
da Fundação Cultural, tudo já está pronto para 
receber os foliões, "a estrutura de som e palco 
já está pronta". A modelo das edições anterio- 
res, o circuito da folia acontece em três pon- 
tos: Avenida Beira-Rio. Praça Mané Garrincha 
e Praça da Cultura. 

A festa tem início hoje, a partir das 16h com 
a jardineira, às 18h tem cortejo e, logo após, 
os concursos de Marchinha, blocos de rua e 
fantasias carnavalescas. À noite, a partir 10h, 
a festa é na Avenida Beria-Rio, com atrações 
locais. O carnaval de Imperatriz é uma parce- 
ria da Prefeitura com o Governo do Estado, 
que investiram esse ano, mais a quantia de R$ 
200 mil. 

Acompanhe abaixo toda a programação do 
carnaval: 

Horário ■T: C: ^ i 
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Praça Mané Garricha Praça Mané Garricha Praça Mané Garricha Praça Mané Garricha 
i 16:00 Concenlração - Jardineira Concentração - Jardineira Concentração - Jardineira Concentração - Jardineira 

18:00 Saída Cortejo para Praça da 
Cultura 

Saída Cortejo para Praça da 
. Cultura 

Saída Cortejo para Praça da 
Cultura 

Saída Cortejo para Praça da 
Cultura 

Praça da Cultura Praça da Cultura Praça da Cultura Praça da Cultura 
16:30 Banda Diplomata Banda Diplomata Banda Diplomata Banda BumBum de Bebe 
19:00 Banda Arrochando O Frevo Banda Arrochando O Frevo Banda Arr ochando O Frevo Banda Arrochando O Frevo 

f 20:30 Festival de Marchinha Festival de Marchinha Festival de Marchinha Festival de Marchinha 
21:00 Banda Arrochando O Frevo Banda Arrochando O Frevo Banda Arrochando O Frevo Banda Arrochando O Frevo 

22:30 Encerramento da 
Programação da Praça 

Encerramento da 
Programação da Praça 

Encerramento da 
Programação da Praça 

Encerramento da 
Programação da Praça 

Beira Rio Beira Rio Beira Rio Beira Rio 
22:00 Palco - Preocupação Zero Palco - Banda Baétz. Palco - Banda Vibração Palco - Ncgrinni e Banda 
00:30 Palco - Malukete da Bahia Palco - Banda Dêndaley Palco - Bahia Bend Palco - Tigre Ban 

*Cor<cjo: Rua Rui Barbosa, Godofrcdo Viana, 13 de Maio, Av. Frei Manuel Procópio, Rui Barbosa, Coronel Manuel 
Bandeira, Praça da CuKura. 

Caminhão guincho tomado de assalto é 

entregue ao proprietário 

Antônio Pinheiro 

No final da tarde de quinta-feira (07), a Pa- 
trulha Rural da Polícia Militar recuperou, na 
MA-122, próximo à cidade de Buritirana-MA, 
o caminhão guincho 13-180 branco, de placa 
NHN-8568-Santa Inês-MA. O veiculo tinha 
sido roubado no inicio da semana, na BR-222, 
nas proximidades da cidade de Buriticupu, 
por três assaltantes. O caminhão da empresa 
Guincho 24 Horas, da cidade de Santa Inês, 
trabalhava como reboque de veículos na re- 
gião. 

O proprietário da empresa, Joacir, rece- 
beu informações de que o veículo tinha sido 
visto em Imperatriz. O mesmo comunicou o 

roubo às polícias civil e militar, prometendo 
uma recompensa de R$ 10 mil para quem o 
localizasse. Policiais estavam fazendo ronda 
pela MA-122. quando avistaram o veiculo e fo- 
ram fazer a abordagem. O motorista não obe- 
deceu a ordem de parada, tentou fugir, mas foi 
interceptado. 

No caminhão estavam dois homens, sendo 
que um deles conseguiu fugir antes da abor- 
dagem, entrando em um matagal. O motorista 
Wesley Santos Pereira foi preso e apresenta- 
do no Plantão Central da Delegacia Regional 
de Segurança, sendo autuado por roubo. Na 
tarde de ontem (08), o proprietário do cami- 
nhão, Joacir, esteve em Imperatriz onde teve 
seu veículo restituido. 
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Primeira audiência pública será dia U 

Overeador-presidente Hamilton Miran- 
da de Andrade (PSD) informou nessa 
sexta-feira (8) que a primeira audiên- 

cia pública da 17° legislatura acontecerá na 
próxima quinta-feira (14/02), às 90, no ple- 
nário Léo Franklin, da Câmara Municipal de 
Imperatriz. 

Ele explicou à reportagem que a realiza- 
ção da audiência pública foi solicitada pelo 
controlador-geral do Município, Cândido Ma- 
deira Filho, em observação ao artigo 9, § 4o, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
A audiência será dirigida pelos vereadores 
membros da Comissão de Orçamento, Fi- 
nanças e Contabilidade. Cândido Madeira 

adianta que na oportunidade será feita a 
apresentação do relatório do terceiro qua- 
drimestre do ano de 2012, conforme prevê a 
legislação. 

A Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade é formada pelos seguintes ve- 
readores: Raimundo Nonato Gonçalves da 
Silva (presidente); José Carlos Soares Sar- 
ros (1o vice-presidente);, Weudson Feitosa 
dos Santos, o pastor Eudes (2o vice-presi- 
dente); Fidelis Rodrigues da Silva Uchoa, o 
Fidelis Uchoa (1o secretário): Richard Wag- 
ner Silva de Mercedes (2o secretário) e ainda 
Enoc Lima Serafim e Aurélio Gomes da Silva 
(súplentes). [Da Assessoria] 

Advertência: educação municipal de 

Imperatriz vai parar ainda este mês 

não vem sendo cumprida", explicou. 
De acordo com o parecer n0 9/2012 do 

Conselho Nacional de Educação, as redes 
pú^blicas de ensino do país devem aplicar 
corre^tamente o percentual da jornada extra- 
classe do professor, considerada constitucio- 
nal pelo Supremo Tribunal Federal. 

Outra reivindicação da categoria é o 
au^mento do valor do vale-alimentação de 180 
para R$ 250,00 (professores) e de R$ 80 para 
R$ 150 dos demais trabalhadores da educa- 
ção. 

Os trabalhadores da educação municipal 
de Imperatriz decidiram, na semana passada 
em Asseimbleia Geral realizada na sede do 
sindicato da categoria, que irão fazer uma pa- 
ralisação de advertência no final de fevereiro. 
Consta da pauta de reivindicações o aumento 
no valor do vale-alimentação, cumprimento da 
carga horáTia e reajuste salarial de 20%. 

A reunião foi realizada na sede do Steei 
(Sindicato dos Trabalhadores em Estabele- 
-cimentos de Ensino de Imperatriz) no centro, 
e a pauta de reivindicações foi aprovada por 
unanimidade pelos presentes. A paralisação 
de advertência vai ser nos dias 25 e 26 de fe- 
-vereiro. 

Para o presidente do sindicato, profes- 
sor Wilas Moraes, esse é um momento deli- 
cado nas negociações com a Prefeitura de 
Impera^triz, no tocante à luta pelos direitos 
dos traba-lhadores da educação. "Há situa- 
ções que pre^cisam ser resolvidas, como a 
questão do 1/3 de atividade extraclasse, que 

REAJUSTE - Quanto ao reajuste sa- 
larial, a categoria exige que seja aplicado 
integrahmente o reajuste do valor por aluno/ 
ano, do Fundeb, proposto pelo Ministério da 
Educação. "Esse valor é oficial e foi repassado 
pelo Go^verno Federal nos valores do Fundeb 
de 2012 para 2013", disse o professor Wilas. 
"Portanto, é o valor que deve ser repassado 
aos trabalha^dores da educação", finalizou. 

Vendedores ambulantes serão fiscalizados 

no carnaval 

■ .. 
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A Vigilância Sanitária fiscalizará as condições de higiene 
Hyana Reis 

De manhã cedo, João Ribeiro já está de 
pé e enche sua caixa de isopor com refrige- 
rantes, bebidas alcoólicas e água para partir 
em direção ao circuito da folia, na Praça Mané 
Garricha, Praça da Cultura e, depois, Avenida 
Beira-Rio. Para o vendedor ambulante, este é 
período de maior lucro. 

"São praticamente 4 dias sem dormir, por- 
que neste período tem muito movimento na 
cidade, todo mundo brincando, aproveitando, 
então é ideal para eu vender e ganhar um a 
mais no fim do mês", afirma João. Ele conta 
que durante os 4 dias chega a ganhar o dobro 
do que fatura em um mês inteiro "de norma- 
lidade". 

Mas neste ano, o vendedor deve ficar 
mais atento à higiene de seus produtos, pois 
a Vigilância Sanitária realizará uma operação 
especial na Folia do Rei Momo. "Serão apli- 
cadas todas as prerrogativas que a Vigilância 
Sanitária preconiza para que tudo funcione 
de acordo com as normas sanitárias", afirma 
Dinaldete Marques, coordenadora da Vigilân- 
cia Sanitária em Imperatriz. 

Ela explica que os ambulantes deverão 

Vereador Raimundo Roma presidirá a audiência pública no próximo dia 14 

Cavalo vence o quarto jogo e sonha 

com título do maranhense 

dos ambulantes nos locais onde passam o circuito da folia 
seguir uma série de normas de higiene. "Se- 
rão cobrados o uso de cestos com tampa e 
pedal, manipulação adequada dos alimentos, 
uso de tábuas de cortar carne dentro do pa- 
drão necessário", e que não será aceito, por 
exemplo, "uso inadequado de madeira, que 
é altamente suscetível a fungos, bactérias e 
outros microorganismos". 

A Vigilância anunciou que a fiscalização 
será generalizada nas barracas dos 3 locais 
onde passará o circuito da folia. Os agentes 
ficarão atentos às normas de segurança que 
os barraqueiros utilizam e, principalmente, à 
manipulação de alimentos, "para evitar que 
os foliões se contaminem", afirma a coorde- 
nadora. 

Mas ela ressalta que é preciso a colabo- 
ração e atenção dos brincantes na hora de 
comprar comida ou bebida na mão dos ven- 
dedores de rua. "A participação efetiva da 
população se constitui um requisito básico 
para que possamos cumprir a nossa missão 
de proteger a sua saúde. Todos têm direito 
à saúde e todos podem, e devem, participar. 
Portanto, exerça o seu papel de vigilante de 
sua própria saúde, de sua família e de sua 
comunidade". 

Carla Dutra 

Na noite desta quinta-feira (08), time do 
Cavalo de Aço entrou pela quarta vez em 
campo nessa temporada e garantiu a vitória. 
Dessa vez, foi o time do Kyikatejê, da cidade 
do Bom Jesus do Tocantins (PA), o primeiro 
time indígena profissional do Brasil. A com- 
petição é válida para a pré-temporada do 
Imperatriz, que foi realizada no estádio Frei 
Epifânio DAbadia. 

De acordo com Edvaldo Cardoso, presi- 
dente do Imperatriz, a partida foi difícil, mas 
como o time vem fazendo uma boa prepara- 
ção, o resultado de 3 x 0 em cima do time do 
Kyikatejê foi o resultado da força e dedica- 
ção da equipe. O time optou em fazer essas 
partidas para ajudar na preparação física e 
estrear bem, seguindo com ótima campanha 
no Campeonato Maranhense. "Nossa equi- 
pe já vem treinando forte há uns 25 dias e 
sendo invicto nas quatro partidas", afirma 
Edvaldo Cardoso.O próximo jogo da equipe 

yv 

do Imperatriz é no próximo dia 17, na estreia 
do Campeonato Maranhense. No primeiro 
jogo, o Imperatriz encara o Sampaio Corrêa, 
no estádio Nhozinho Santos. A delegação do 
"Mais Querido" viaja para São Luís, na pró- 
xima sexta-feira (15). A intenção da viagem 
nesta data é para os jogadores terem tempo 
para descansar e. ao mesmo tempo, realizar 
treino físico. "Nossa intenção é trazer o título 
para Imperatriz", lembra o presidente. 

TORCIDA - Com intenção de prestigiar e 
dar apoio ao Cavalo de Aço no jogo de es- 
treia, um grupo de torcedores se organiza 
para acompanhar a equipe. De acordo com 
Castro, presidente da torcida organizada 
"Falange de Aço", a intenção é tentar levar 
dois ônibus. A saída está prevista para sába- 
do (16), às 22 horas, em frente o estádio Frei 
Epifanio DAbadia. Os torcedores que dese- 
jam ir a São Luís podem procurar o Castro, 
na sua banca de fotos, no Camelódromo. 

FREI EPIFANIO - 30 ANOS 

O texto abaixo relata parte da história do 
frade capuchinho que deixou sua contribui- 
ção importante para a história da segunda 
maior cidade do Maranhão. Frei Epifânio, 
que segundo a Enciclopédia de Imperatriz, 
morreu em 1982, fundou paróquia, cons- 
truiu capelas e foi o grande incentivador do 
futebol imperatrizense. A data da morte do 
frade seria 08 de fevereiro, de acordo com 
informações de religiosos que conviveram 
com o sacerdote. Quanto ao ano, seria 
1983. Assim, ontem completava 30 anos 
que Imperatriz perdia um dos grandes cola- 
boradores para o seu crescimento. 

"Frei Epifânio foi um Frade capuchinho. 
Fundador da Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima. Primeiro pároco da Paróquia São 
Francisco de Assis e formador do futebol 
de Imperatriz. Foi pároco das Paróquias 
Santa Teresa dÁvila e Nossa Senhora de 
Fátima e o construtor da capelinha de pa- 
lha que deu origem à segunda, em regime 
de mutirão, em 1953, para celebrações 
eucarísticas. No ano seguinte, em agosto, 
inaugurou e entronizou a imagem de Nossa 
Senhora de Fátima na capelinha, ocasião 
em que foi celebrada a Santa Missa, como 
marco de fundação da nova comunidade de 
Fátima. Um dos padres de maior número de 
serviços prestados a Imperatriz, onde mili- 
tou nas escolas, dirigiu o Ginásio Bernardo 
Sayão e construiu, com a ajuda do povo, 

três igrejas, entre Imperatriz e Montes Al- 
tos (MA), onde trabalhou por três décadas. 
Conhecia as técnicas e táticas de futebol, 
em que atuava como ponta-de-lança (meia- 
-avançado, hoje), e foi freqüentador assíduo 
das "peladas", que jogava de batina, até 
conseguir autorização do bispo para atuar 
de calção. Em sua homenagem, o Estádio 
Municipal foi batizado de Frei Epifânio da 
Badia. Nasceu em Badia, Itália, em 15 de 
dezembro de 1916, e desde cedo demons- 
trou vocação para o sacerdócio. Recebeu 
a ordem em 1942 e, em 1947, chegou ao 
Brasil. Veio para Imperatriz em 10 de outu- 
bro de 1952, vindo de Barra do Corda (MA). 
Morreu em 1982, quando era o pároco da 
Paróquia São Francisco de Assis.("Enciclo- 
pédia de Imperatriz" - Edmilson Sanches)" 
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Veículos ocupam pátio da CIRETRAN 

Carla Dutra 

Qualquer pessoa que passa pelo pátio da 
Circunscrição Regional de Trânsito (CI- 
RETRAN) de Imperatriz vê um amonto- 

ado de carros e motos espalhados pelo local. 
Veículos são esquecidos pelos proprietários, 
alguns ficam aproximadamente três anos no 
local, após serem levados ao órgão por irregu- 
laridades. 

De acordo com Roberto Bitar, chefe do 1o 

CIRETRAN de Imperatriz, atualmente existe no 
pátio do órgão 40 carros e cerca de 200 mo- 
tos. Muitos permanecem no local porque pos- 
suem uma taxa alta, ou por bloqueio judicial, 
motivos que impedem o resgate dos veículos 
pelos donos. "Têm uns carros que apresentam 
um débito acima do valor do automóvel e outros 
têm bloqueios judiciais, ai o proprietário não se 
interessa", explica Roberto Bitar. Segundo ele, 
os veículos que possuem processo judicial aca- 
bam permanecendo mais tempo no pátio, pois 

ficam impossibilitados de serem leiloados. 
No máximo, os veículos podem ficar no pá- 

tio do CIRETRAN por até cinco meses, depois 
disso, são leiloados à comunidade no estado 
onde estão. Esses automóveis prejudicam o 
trabalho no órgão, pois de acordo com Roberto 
Bitar, ocupam o pátio. Porém, quem sai mais 
prejudicado nessa questão é o proprietário, já 
que diariamente o órgão cobra três reais de 
taxa. "Se os veículos ficarem aqui, o débito au- 
menta e fica pior para o proprietário", esclarece. 

Roberto Bitar afirma que, para tentar deso- 
cupar o pátio, há quatro meses houve um leilão. 
Saíram 17 carros e 120 motos. Com o prazo de 
três meses, o Departamento de Trânsito (DE- 
TRAN) notifica os proprietários e aguarda se 
há interesse dos donos em regastar o veículo. 
Caso contrário, motos e carros são encaminha- 
dos para leilão e saem com a documentação 
quitada. Alguns são comprados pela população 
para uso próprio, outros são destinados ao ferro 
velho, onde são aproveitadas as peças. 
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Pátio da CIRETRAN está lotado de carros e motos que foram apreendidos por irregularidades A partir de cinco meses os veículos do pátio da CIRETRAN são leiloados para a população 

Palco montado para os quatro dias de carnaval 

Carla Dutra 

Dois dias antes do tradicional carnaval de 
Imperatriz, a equipe dos bastidores da folia já 
começava a todo vapor a organizar os palcos 
para os quatro dias de festa. Na manhã da 
última quinta-feira (07), uma equipe de mais 
de cinco pessoas estava montando o palco 

onde vai acontecer o IV Concurso de Machi- 
nhas de Imperatriz, promovido pela Funda- 
ção Cultural, na Praça da Cultura. 

A estrutura, que tem 14/8'metros de lar- 
gura, por 10 de altura, foi montada na rua 
Coronel Manoel Bandeira, tomando parte da 
Urbana Santo, em frente à Praça da Cultura. 
Colocando um ferro aqui, outro ali, aos pou- 

cos os trabalhadores vão erguendo o local 
que receberá 15 intérpretes selecionados 
para concorrer ao IV Concurso de Marchi- 
nhas 2013. 

De acordo com João Batista, responsável 
pela montagem do palco, a preparação co- 
meçou às sete horas da manhã de quinta-fei- 
ra (07), pois outros palcos ainda precisavam 

ser montados para garantir a segurança de 
equipamentos. Terá uma pessoa durante 24 
horas vigiando a^ estrutura. 

Durante todo o Carnaval, os veículos que 
trafegam pela rua Coronel Manoel Bandeira 
precisam seguir pelas ruas Rio Branco ou 
Bom Jesus, o que altera, inclusive, o percur- 
so dos ônibus. 
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0 segurança da Câmara 

Carla Dutra 

É natural ver de segunda a sexta-feira, na Câmara 
Municipal de Imperatriz, três rapazes trajados de ternos 
e sempre com expressão de seriedade. Para quem não 
sabe, eles são os seguranças do estabelecimento. O nosso 
personagem de hoje do "Aqui Imperatriz!" é Pauliran Nas- 
cimento Gomes, 28 anos, um dos seguranças da Câmara. 

Pauliran Nascimento trabalha na Casa Legislativa há 
um ano, emprego que conseguiu por meio de um concurso 
público. "Houve um concurso aqui na Câmara, eu fiquei 
sabendo através do edital, me inscrevi, fiz a prova e 
graças a Deus fui selecionado". Porém, apenas após 
um teste físico, Pauliran conseguiu a apróvação, "depois 
disso, fui convocado para assumir a função aqui", conta. 

O dever de Pauliran, assim como a de seus colegas, é 
inspecionar o ambiente, observando quem sai e que entra. 
"Tentamos manter a ordem e fazer a segurança de to- 
dos os vereadores no plenário", explica. 

Até chegar à função de segurança, Pauliran Nascimen- 
to trabalhou sete anos no 50° Bis, dois como soldado e 
cinco como sargento. "Me alistei no 50° Bis em 2005 para 
ser soldado. Surgiu a oportunidade de fazer o curso 
para sargento temporário, fui bem classificado e con- 
segui uma das quatro vagas, fui promovido", relata so- 

bre a promoção a segurança. 
Ao completar sete anos de trabalho como soldado no 

50° Bis, o nosso personagem tinha que sair de qualquer 
forma do batalhão. A aprovação no concurso da Câma- 
ra veio a "calhar". Ele lamenta ter saído do local, afinal, 
gostava muito de servir ao exército, "eu gostava muito, 
o exército brasileiro em si é uma instituição muito boa 
para se trabalhar. A amizade, a camaradagem e o com- 
panheirismo são muito fortes", diz. 

"É um trabalho diferente do que eu exercia no 50° 
Bis, mas gosto muito da minha função aqui (na Câma- 
ra)". Segundo ele, trabalhar, na Casa possibilita conhecer 
muitas pessoas. Além disso, é um ambiente tranqüilo. 
"Não é um trabalho estressante, é bom de trabalhar. 
As pessoas compreendem quando a gente tem que to- 
mar alguma providência e acatam o pedido", garante o 
segurança. 

Recentemente, Pauliran Nascimento passou no con- 
curso da Polícia Militar do Maranhão e já fez os testes 
para entrar no efetivo do grupo, dessa forma, pode deixar 
a função de segurança na Câmara e abraçar mais uma 
conquista. "Agradeço a Deus, primeiramente, por ter al- 
cançado tudo que consegui até hoje", frase de gratidão 
a Deus. 

Para o nosso personagem, sair do exército e ir para a 

função de segurança não é sinal de regressão e sim uma 
forma de conseguir estabilidade financeira. Ainda nesse 
processo de mudança, em tom de alegria, o segurança 
revela o grande presente que está prestes a ganhar, o 
nascimento do primeiro filho. "Estou muito feliz, minha 
esposa vai ter nossa primeira filha", conclui. 
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Educação, cultura e entretenimento! 

Stepheson Souza 

Welbert Queiroz 
Maurício Sousa 

Felicidade ajuda no desempenho pessoal 

e você faz o estilo neurótico por boas no- 
tas ou se mata no trabalho e acha que momentos 
de diversão é coisa de quem não tem objetivos 
na vida, é hora de rever seus conceitos e come- 
çar o ano equilibrando estudos e diversão. De 
acordo com uma pesquisa publicada pela revis- 
ta inglesa Management Today, uma das maiores 
publicações do mundo no ramo de negócios, 
indica que pessoas felizes produzem mais. Em 
contrapartida, quem não reserva um tempo pra 
descansar e vive sempre com pensamentos es- 
tressantes pode prejudicar em 40% seus pró- 
prios resultados. 

A psicóloga Márcia Rezende explica: "O bem 
estar traz idéias mais criativas, proporcionando 
saídas inovadoras. O indivíduo terá um outro en- 
volvimento com as atividades. Alem de ser uma 
valorização que rende frutos diretos. Logo. foco e 
determinação são importantes, mas qualidade de 
vida também é", afirma. 
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If ma divulga resultado final do seletivo 2013 

Divulgação 

O Instituto Federal do Maranhão 
(IFMA) divulgou ontem, 8, o resultado fi- 
nal do seletivo 2013. As matrículas acon- 
tecem de 14 a 21 de fevereiro e devem 
ser feitas presencialmente. A lista está 
disponível no site: http.V/www.ifma.edu.br/ 

Das 3.850 vagas ofertadas nas modali- 
dades integrada, subsequente e concomi- 
tante, 400, são para Imperatriz nos cursos 
de Segurança do Trabalho, Informática, 
Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica 
e Meio ambiente. 

Documentos: O candidato selecio- 
nado deverá apresentar os documentos 
pessoais, quitação do Serviço Militar (sexo 
masculino), comprovante de escolaridade, 
comprovante de votação eleitoral, duas 

fotografias 3x4, comprovante de renda fa- 
miliar e documento comprobatório de estu- 
dos em escola pública. Os menores de 18 
anos devem estar acompanhados dos pais 
ou responsável. 
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Inscrições para o projeto bombeiro 

mirim começam na próxima quinta-feira 

3o Grupamento de Bombeiros 
Militar de Imperatriz abre na próxima quinta- 
-feira, 14, as inscrições para o projeto Bom- 
beiro Mirim 2013. O cadastro pode ser reali- 
zado até o dia 21 de fevereiro, das 8h às 12h, 
no próprio quartel, localizado na rua León- 
cio Pires Dourado, 1286, no bairro Bacuri. 

O projeto que tem previsão de iniciar 
dia 05 de março tem o objetivo de orientar 
e instruir corretamente as crianças como 
agir em situações de emergências, além de 
proporcionar uma maior integração entre a 
corporação, a escola, a família e a comu- 
nidade. 

Segundo o coordenador, "Cabo Bofim", 
a criança que participa do projeto aprende a 
ter disciplina, ética e responsabilidade." Em 
nosso mundo elas estão sujeitas a qualquer 
risco, ensinamos os valores da vida, para 
que no futuro elas possam colocar em prá- 
tica", destaca. 

Os pré requisitos para participar são; ter 
entre 10 e 14 anos, estar estudando e ter 
boas notas. O curso é gratuito, tem a dura- 
ção de 10 meses e as aulas acontecem às 
terças e quintas-feiras, nos turnos matutino 
e vespertino. 

Para realizar a inscrição o adolescente 
deve estar acompanhado dos pais ou res- 
ponsável e ter os seguintes documentos; 
RG e CPF ( do adoslecente e do respon- 
sável), comprovante de endereço, boletim 

Enem 

A correçãp das redações do Exame 
Nacional do Ensino Médio 2012 (Enem) 
já pode ser consultada através do site; 
http://sistemasenem2.inep.gov.br/resul- 
tadosenem/. 

O acesso às cofreções tem utilidade 
pedagógica e não são admitidos recursos 
contra elas. 

Cetecma 

O Centro de Capacitação Tecnoló- 
gica do Maranhão (Cetecma) continua 
com suas inscrições abertas até o dia 15 
de fevereiro. Os candidatos precisam re- 
alizar a pré-inscrição no site: http://www. 
sectec.mã.gov.br/. 

São 210 vagas para os sete cursos 
disponíveis, entre eles: auxiliar de agro- 
negócios e auxiliar de Contabilidade. 

Divulgação 

nr 

Aula inaugural com os bombeiros mirins 2012 

escolar de 2012 e declaração escolar que 
esteja estudando este ano ( todos cópia e 
original). As 50 vagas disponibilizadas se- 
rão sorteadas entre os participantes inscri- 
tos. 

Durante o projeto as crianças terão 
acesso a informações sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), palestras, 
aulas teóricas e práticas como; salvamento 
em altura e aquático, natação, futebol, judô 
e outros. 

Desde o ano de 2005 o projeto funciona 
como um instrumento social com foco na 
promoção de qualidade de vida, prevenção 
da criminalidade, integração e na garantia 
dos direitos fundamentais da criança e do 
adolescente. 

Para maiores informações ligar no 193. 

Colégio Militar 

Já está disponível o resultado dos 
aprovados no processo seletivo do Co- 
légio Militar Tiradentes (CMT). A lista 
pode ser conferida no site; www.cole- 
giopmtiradentes.com.br ou na própria 
escola, na rua Coriolano Milhomem. 

Concurso 

Iniciou esta semana as inscrições 
para processo seletivo simplificado 
para contratação temporária de pro- 
fessores que irão trabalhar nas esco- 
las indígenas e na área de Ciências 
Agrárias - Projovem Campo/Saberes 
da Terra. Acesse o site: http://www. 
educacao.ma.gov.br/seletivo2013/pa- 
gina/principal/. 

(99) 9142-3930 

(99) 8202-1044 

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

i 

Produção Maurício Sousa l Stepheson Souza j Welbert Queiroz. Email: intervalo.educacao@gmail.corr 
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MEDITAÇÃO "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele todk ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." (2 Pedro 5:6.7) 

A bonda OZ Bambaz^a melhor de pagode e suwingueira da Bahia, aterrissou na "Terra do Frei" no último sábado, no estacionamento do Shopping Imperial, mexendo com os ânimos da 
galera da city e região para alegria dos foliões do bloco Só Te Pegando, em evento assinado pela Levada Elétrica. Confira Flashes! 
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Oi foliótri se esbaldaram no coriedor da falia 

DICAS DE MAQUIAGEM 

PARA O CARNAVAL 
O carnaval está chegando e traz sempre muita música, comemorações, fantasias engraçadas e divertidas 
para vestir o público e, claro, um bom look para a maquiagem. Sempre com muitas cores e trazendo um ar de 
muita alegria. 
As maquiagens carnavalescas podem ser tanto baseadas na fantasia, que será usada, ou nas tendências 
para a estação, que no caso brasileiro é o verão de muitas cores impactantes e chamativas, sem esquecer o 
brilho, muito brilho. 
As cores da estação são tons em roxo, azul, laranja e sempre o queridíssimo rosa. Caso não seja muito con- 
fortável usar cores em tons e produções impactantes, prefira limitar-se ao que possa ficar mais confortável. 
Lembre-se, também, que mesmo a ocasião trazendo bastante democracia e liberdade, é bom tomar cuidado 
para que as cores escolhidas estejam fluindo bem. Elas devem estar de acordo para que seu look geral fique 
livre de excessos na fantasia, mas principalmente na maquiagem. 
Para o carnaval, você pode abusar de cores tanto na boca quanto nos olhos, os cílios postiços de estilos di- 
ferentes também são recomendados, brilho e adereços não podem faltar. Para começar, algumas dicas para 
fazer o queridinho das meninas, o famoso olho de gatinho. 
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Dirigir sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa é crime. 

Além de bafômetro e exame de sangue, imagens, vídeos e testemunhas 

agora valem como prova. O infrator está sujeito a detenção de seis 

meses a três anos, com suspensão do direito de dirigir por um ano, 

retenção do veículo e multa de R$ 1.915,00. 
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ACIDENTES 

GOVERNO DO I _ 

nrwcinhQ© AO SEU LADO 
SEGURANÇA 

SECRETARIA DE ESTADO 
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DROGARIA SANTA MÔNICA (R. CORIOLANO MILHOMEN, 1819-CENTRO) 

DROGARIA PONTUAL (RUA EUCLIDES DA CUNHA, 1223 -VILA NOVA) 

FARMÁCIA VITÓRIA (AV.UM N0 16-CONJUNTO VITÓRIA) 
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Tirinhas 
mentirínhas por Fábio Coalo 

MALPITO P|A 

conheci AqoecA ME6ERA| 
DCreSTO O MCO APARELHO,., HIÜITOS AMOS P6P01S,., 

VM 0IA,<3wAW0O 
Wosso wero usar 
aparelho, LEMÈMPÍI 
teire pia... o dia 

. OOE TE CONHECI,.. 

OLHA,wovo! 
coloquei 

A PARE LHO.,. 

e- 

M£MÓraA5 PQ HOMEM QU6 PESTRUtU O MUWPO 
Coces SORPRESAS 

MAE , ADOREI 
O PuDIM CORA 

AMEÍXA! . 

C 

1 MAS eu NÃO tOLOQOCI 
| AMEIXA WO PUDIM... 

por Fábio Coalo 
CR6H! ACHO 

COMI OM BESOvPO. 

wiMv.coquetsl.com.br/jogos 

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

Figura de trís lados Pedaço de petxe Dispositivo anlifurto do carro 
Neste momento 

Fase da Lua que se segue à Cheia Iguaria de testa infan- til enfeitada com cravo Fenômeno colorido no céu Inspsçáo policiai (?) Sorrah, atriz 
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Veiculo enfeitada de escolas 
de samba 

[♦ Expressão òitaao 
tetefone 

Sílaba de "entrar" »■ 100, em algarismos romanos 
Vias fluviais 

lotai de 
lutas 

Artista 
como Djavan 

► Cada artigp i&oomrâlo 
Imita o gato * + Cessar; interrom- per 

O nome da letra "D" Pegarf?): surfar -> Bater (as horas) 
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Contado mentiroso (dito) > / 

Membro de animal Momento máximo da partida de 
futebol Wflrjeição 

de alegria 
Tipods amuleto O *eu" de cada indivíduo (Psícan.) 

Litro (símbolo) 
r 

♦ ♦ 

O ato con- trário à lei ♦ + Fruto do geleias e sorvetes 

Transtorno Obsessivo 
Compulsi- vo (sigla) 

> Material de 
caixas de 
sorvete 

L 
Peça para cravar pregos na madeira 

* 

os 
piadas 

Expectativa frustrada 

No oftalmologista, o médico chega ao paciente e diz: 
- Tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. 
- Fale primeiro a boa doutor. 
- Em breve você será capaz de ler sem os óculos. 
- Meu Deus! É um milagre! Mas ... Como... Eu estou usando óculos, e quase 

não consigo ver nada ... Como é que eu vou conseguir ler sem óculos então? 
- Em braile, meu caro, com os dedos! Esta é a notícia ruim. 

Sistema Único de Saúde brasileiro 

Em uma unidade do SUS, o médico olha bem para o paciente e estranha: 
- Amigo, eu sou pediatra. Como é que um adulto marca consulta com um 

médico de crianças? 
-Que absurdo, não é doutor? Por aí o senhor pode calcular há quanto tempo 

estou nesta fila... 

vavw, coquetel, com. br/jogos 

OAOA-PALMMS 

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

Lado a Lado 
Globo, 18h15 - Constância deixa claro para Isabel que não desis- 
tirá de Elias. Laura conta para Sandra que vai se encontrar com 
Antônio Ferreira. Teodoro reclama do casamento com Umberto. 
Isabel avisa a Mario que produzirá a peça escrita por ele. Catarina 
comunica a Isabel que não quer que ela se aproxime de Melissa. 
Edgar aconselha Isabel a entrar em acordo com Albertinho. Madá 
incentiva Elias a chamar Isabel de mãe. Isabel fica com medo de 
perder a guarda de Elias. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Felipe se desvencilha e Carolina simula arrepen- 
dimento. Os clientes reclamam da comida de Nieta. Veruska per- 
gunta a Dino com que dinheiro Roberta iria comprar as ações da 
fábrica. Semíramis pede para seu santo ajudá-la a se casar com 
Nenê. Vânia flagra Carolina na casa de Felipe. Frô sai de sua bar- 
raca para beijar um rapaz escondida. Vânia tenta convencer Felipe 
da má índole de Carolina. Zenon beija Charlô, mas fica irritado por 
ela não cair em seus truques. Veruska fala para Nenê que Vitório 
pede ter escondido o dinheiro em um sítio. Dino e Nieta se re- 
conciliam. Ronaldo beija Isadora. Juliana decide se declarar para 

Nando. Charlô encontra uma caixa misteriosa no quarto de Otávio. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Érica corre para socorrer Théo, que é retirado da 
pista rapidamente. Élcio vence o torneio e Drago se sente mal. 
Amanda ouve Carlos marcando um encontro com Antonia e ma- 
nipula Carol para impedir o marido de sair. Rosângela conta para 
Morena que Lívia não morreu. Helô briga com Stenio por suge- 
rir que Mustafa, Berna, Pepeu e Drika fiquem em sua casa. Farid 
percebe que Berna ainda esconde segredos que podem acabar 
com seu casamento. Lena dá o endereço da agência do produtor 
de comerciais para Deborah. Demir leva um remédio para Morena 
e Russo se irrita com Adam. Bianca acredita que Zyah está indo 
para o Brasil atrás dela. Helô fica furiosa ao ver a mala de Stenio 
em seu quarto. Aisha descobre o telefone de Wanda na conta de 
Berna. Lurdinha e Vanúbia discutem no bloco. Miro pede para Del- 
zuite deixar Pescoço tocar no bloco. Sheila aconselha Lucimar a 
não confiar em Wanda. Rosângela chega à boate com o DVD de 
seu comercial. Morena e Waleska explicam o plano de mais uma 
sabotagem para as meninas traficadas. Stenio entra no quarto de 
Helô e vê sua mala vazia. 

^ Áries 21-03/19-04 
A harmonia da Lua com Sol e Vênus lhe deixa 
mais alegre e estimula o espírito de grupo, o que 
favorece suas amizades. A companhia dos ami- 
gos tende a ser um tanto gratificante. Aproveite, 
curta as boas trocas afetivas! 

y Touro 20-04/20-05 
Você se sente mais disposta para superar os de- 
safios no trabalho, pois Sol, Lua e Vênus se har- 
monizam. O sentimento de prazer estará presen- 
te na execução desde as tarefas mais simples 
até as mais complexas. Projete-se! 

II Gêmeos 21-05/21-06 
Você se dedica intensamente aos seus estudos 
e projetos, pois Sol, Lua e Vênus se harmonizam 
em sua nona casa. Aproveite este momento dire- 
cionando suas energias para causas nas quais 
você realmente esteja engajada! 

3 Câncer 22-06 / 22-07 
Suas emoções sofrem influência da harmonia 
entre Sol, Lua e Vênus, o que lhe incentiva a su- 
perar seus desafios. Você se sente mais empol- 
gada em relação às causas nas quais acredita, 
mas contenha-se em ambientes mais formais! 

Si Leão 23-07/22-08 
Um clima de intimidade e carinho é trazido pela 
harmonia de Sol, Lua e Vênus em sua sétima 
casa. Suas relações são beneficiadas pela cum- 
plicidade e você se sente mais confiante. Permi- 
ta-se brilhar e expandir sua beleza! 

115 Virgem 23-08/22-09 
Suas necessidades pessoais entram em foco, 
pois Sol, Lua e Vênus se associam em sua sexta 
casa. Que tal cuidar de si mesma, deixando sua 
vida mais agradável e prazerosa? Seu meio pro- 
fissional também está favorecido! 

Libra 23-09/22-10 
Que tal sair da mesmice e buscar novas experi- 
ências? Sua vida é conduzida pelo prazer, neste 
momento em que Sol. Lua e Vênus se harmo- 
nizam em sua quinta casa. Renove sua vida e 
permita-se conhecer pessoas interessantes! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Seu meio familiar fica mais afetuoso, pois ao 
passar por sua quarta casa, a Lua se associa a 
Sol e Vênus. Promova o lazer em família e bus- 
que a companhia das pessoas em quem confia. 
Deixe sua casa mais aconchegante! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Você se destaca pelo seu magnetismo. Sol, Lua 
e Vênus se associam em sua terceira casa e 
indicam que seu afeto cativa as pessoas. Mas 
cuidado com o tipo de pessoa que está atraindo. 
Momento criativo em seu meio profissional! 

V? Capricórnio 22-12 /19-01 
Sua segunda casa é harmonizada pela associa- 
ção Sol-Lua-Vênus, que ressalta seu lado mais 
generoso. Você tende a dividir as conquistas e a 
se doar intensamente, mas é preciso saber seus 
limites. Que tal melhorar o visual? 

Aquário 20-01 /18-02 
Ao harmonizarem seu signo, Sol, Lua e Vênus 
ressaltam sua espontaneidade e alegria, ressal- 
tando seu brilho pessoal. Você se destaca em 
sua vida social e no trabalho, mas evite se expor 
demais. Preserve sua intimidade! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você se sente mais forte para enfrentar os pro- 
blemas mais difíceis, neste momento em que 
Sol, Lua e Vênus se harmonizam em sua área 
de crise. Evite tomar decisões movidas pelas 
emoções, mantenha seu equilíbrio! 

8/2/2013 20:52:39 
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■ "A Umes existe há 20 anos e há 8 este prédio não passa por nenhum reparo ou 
reformas, por questões de gestões anteriores, então, estamos trabalhando em 
uma condição precária"- Welinton Sousa, diretor de Cultura da entidade. 
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A voz da comunidade 

Direção da Umes reclama de falta de apoio 

Hyana Reis 

O ano letivo já começou na maioria das 
escolas públicas e particulares de Imperatriz 
e a necessidade de muitos alunos renovarem 
a carteira estudantil já começa a surgir. Mas, 
a entidade responsável pela emissão do do- 
cumento, União Municipal dos Estudantes 
Secundaristas (Umes), reclama das condi- 
ções do prédio para trabalhar. 

Em 1993 a Umes foi fundada, e ao longo 
desses 20 anos, praticamente não passou 
por reformas, segundo o atual diretor de Cul- 
tura Welinton Sousa. "A Umes existe há 20 
anos e há 8 este prédio não passa por ne- 
nhum reparo ou reformas, por questões de 
gestões anteriores, então, estamos traba- 
lhando em uma condição precária". 

A pintura de todo o prédio está descas- 
cando e o forro do teto está cheio de bura- 
cos. É nesta realidade que a nova gestão, 
que assumiu no início de 2012, vem traba- 
lhando com dificuldade. "A entidade se en- 
contra em uma condição precária, o prédio 
não está em boa condição, então está muito 
desgastado. Mesmo com as condições não 
tão favoráveis, seguimos trabalhando". 

Welinton Sousa confessa que a entidade 
não recebe apoio por parte de nenhum órgão 
e que se mantém apenas da carteirinha es- 

tudantil, que pesará mais ainda no bolso do 
estudante, já que, para conseguir reformar o 
prédio, foi preciso aumentar em dois reias o 
preço da emissão do documento. "Tivemos 
que fazer um reajuste por questão de neces- 
sidade, agora está R$ 12". E com a grande 
procura no início do ano, vão conseguir ini- 
ciar algumas obras que o prédio precisa. "Já 
começamos a trocar o telhado e até a próxi- 
ma semana, vamos pintar a fachada do pré- 
dio". 

Welinton afirma, ainda, que os funcioná- 
rios também sentiram dificuldades para recu- 
perar a boa imagem da Umes, que ao longo 
dos últimos anos estava esquecida pelos 
estudantes. Ele afirma que agora lutam para 
trazer de volta à cidade o movimento estu- 
dantil. "Vamos às escolas formar grêmios 
para que se levantem novos lideres estudan- 
tis em Imperatriz". 

CARTEIRINHAS- O estudante que dese- 
ja renovar ou emitir a carteirinha basta pro- 
curar a Umes de 8h às 12h e de 14h às 18h 
com a declaração da escola ou o formulário 
preenchido com o carimbo do local em que 
estuda, além de uma foto 3x4. A entrega é 
rápida, segundo o diretor cultural: "entrega- 
mos em 24 horas, no dia seguinte você terá a 
carteira em mãos", garante. 
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A fachada da entidade está com a pintura descascada, já que não é pintada há 8 anos 
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As condições em todo o prédio estão precárias e precisando de reformas O forro do teto do prédio está cheio de buracos e infiltrações 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR j| M 

Telemar deve pagar reparação de imóvel danificado após queda de antena de transmissão 

A Telemar deve pagar R$ 45.633,17 para M.S.B, que teve 
parte da casa destruída após queda de antena de transmis- 
são. A decisão é da 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE). 

Segundo os autos, em setembro de 2010, uma antena da 
Telemar, que estava em mau estado de conservação, caiu 
sobre a casa de M.S.B, destruindo parcialmente o imóvel. 
O morador disse ter entrado em contato com a empresa e 
apresentado orçamento para a reparação da residência, 
mas não obteve retorno. Sentindo-se prejudicado, em fe- 

vereiro do ano seguinte, ingressou na Justiça requerendo 
reparação pelos danos materiais e morais sofridos. 

Ao julgar o caso, a juíza Rejane Eire Fernandes Alves, 
da Comarca de Paracuru, a 89 km de Fortaleza, concedeu 
liminar e determinou que a empresa de telefonia pagasse 
R$ 45.633,17 para reparar os danos. A magistrada levou em 
consideração laudo pericial que apontou o comprometimen- 
to do imóvel. 

Objetivando suspender a decisão, a Telemar interpôs 
agravo de instrumento (n0 0078569-56.2012.8.06.0000) no 

TJCE. Alegou não ter tido culpa pelo ocorrido, uma vez que 
"o fato gerador do dano jamais poderia ter sido previsto, 
configurando-se hipótese de caso fortuito, em decorrência 
exclusiva de fenômeno natural". 

Ao analisar o recurso, no último dia 30, a 6a Câmara Cível 
do TJCE manteve a decisão de 1° Grau. Segundo o relator 
do processo, desembargador Jucid Peixoto do Amaral, há 
nos autos vasta comprovação da culpa da empresa no aci- 
dente. O magistrado destacou, ainda, que o dano causado 
é irreparável e que, por isso, a liminar merece ser mantida. 

Empresa deve pagar R$ 12 mil por inscrição indevida no Serasa 

A empresa Amazônia Celular S/A deve pagar R$ 12 mil 
para R.G.S, que teve o nome inscrito indevidamente em ca- 
dastro de inadimplentes. A decisão, proferida nessa segun- 
da-feira (04/02), é da 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE). 

Segundo os autos, em janeiro de 2004, R.G.S. deixou de 
ser contratada pela empresa onde estagiava porque estava 
com o nome no Serasa. A inclusão no órgão foi feita pela 
Amazônia Celular, em virtude de suposto débito no valor de 
R$ 656,00. A divida era referente à contratação de linhas 

telefônicas em Manaus. 
Alegando nunca ter ido à referida cidade, ela ingressou 

na Justiça requerendo indenização por danos morais. Em 
abril de 2011, o juiz da 15a Vara Cível da Comarca de For- 
taleza determinou a exclusão dos dados de R.G.S. da lista 
de devedores e condenou a Amazônia Celular a pagar R$ 
12 mil. 

Objetivando reformar a sentença, a empresa interpôs 
apelação (n0 0077015-30.2005.8.06.0001) no TJCE. Defen- 
deu ter checado uma série de dados e documentos pessqàjs 

que somente são conhecidos pelo próprio portador da docu- 
mentação ou por alguém de confiança. Alegou ainda que, 
em caso de fraude, não pode ser responsabilizada. 

A 3a Câmara Cível negou provimento ao recurso e man- 
teve a condenação. O relator do processo, desembargador 
Rômulo Moreira de Deus, afirmou que a empresa "deve 
assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados ne- 
cessários no sentido de evitar fraudes, não podendo a res- 
ponsabilidade ser transferida para os que são vitimas de 
ilicitudes". 
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Empresa gaúcha quer investir no Maranhão 
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Secretário Maurício Macedo com o empresário Rafi Kahtalian 

Em reunião com o secretário de estado 
de Desenvolvimento, Indústria e Co- 
mércio, Maurício Macedo, no início da 

semana, o empresário Rafi Kahtalian, pro- 
prietário da empresa Super Star Calçados, 
com sede no Rio Grande do Sul, manifestou 
o interesse de instalar uma fábrica no Mara- 
nhão. 

Atraído pelos incentivos oferecidos pelo 
governo estadual, por meio da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio (Sedinc), entre os quais o Pro- 
Maranhão, Kahtalian destaca como fatores 
o atraíram para o estado, a localização es- 
tratégica em relação aos grandes mercados 
internacionais e a logística de transporte que 
é servida por ferrovias e portos. 

A localização do empreendimento ainda 
está em estudo. Na quarta-feira (06), o em- 
presário fez uma visita, acompanhado por re- 
presentantes da Sedinc, aos possíveis locais 
de instalação. 

De acordo com o empresário, a constru- 
ção da fábrica demora em média um ano e o 
empreendimento gera aproximadamente 600 
empregos diretos. "A idéia é buscar o conhe- 
cimento de produção já utilizado na fábrica 
do Rio Grande do Sul e aplicar no Maranhão 
por meio da qualificação da mão de obra ma- 
ranhense", disse Kahtalian, ressaltando que 

a empresa pretende utilizar mão de obra 
maranhense que será qualificada através do 
programa Maranhão Profissional. 

Para o secretário Maurício Macedo, o 
empreendimento será uma conquista para o 
Maranhão pelo impacto que causa na gera- 
ção de emprego. "Uma fábrica de calçados 
é muito interessante para o Maranhão, pois 
pode gerar centenas de empregos diretos. 
Temos condições de receber esta e muitas 
outras indústrias de calçados em razão da 
oferta de matéria-prima muito importante 
que é o couro. O Maranhão possui o segun- 
do maior rebanho do Nordeste", observou 
Macedo. 

Em dezembro do ano passado, o secretá- 
rio-adjunto de Desenvolvimento Econômico, 
David Fernandes, e técnicos da Sedinc co- 
nheceram a fábrica da Super Star Calçados 
e puderam acompanhar todo o processo de 
fabricação dos produtos. 

Localizada na cidade de Campo Bom, 
distante cerca de 53 Km da capital Porto Ale- 
gre (RS), a Super Star Calçados é pioneira 
no desenvolvimento e produção de tênis vul- 
canizados no Brasil. A empresa atua a mais 
de 40 anos no mercado brasileiro, com as 
marcas próprias Superstar, Starzinho, Bla- 
ckatz , Pretty Katz, Little Katz e agora Ro- 
ckStar e SuperStar Salto. 

Seduc e Ufma discutem erradicação a 

do analfabetismo 
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Pedro Fernandes com o reitor Natalino Salgado e técnicos da Seduc e Ufma 

O secretário de Estado da Educação, Pe- 
dro Fernandes, se reuniu, na última quarta-fei- 
ra (06), com o reitor da Universidade Federal 
do Maranhão (Ufma), Natalino Salgado. Eles 
discutiram a parceria entre as duas institui- 
ções no Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa. 

No encontro, do qual participaram técnicos 
da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) 
e da Universidade, foi definida a competência 
de cada uma das instituições e o lançamento 
do Pacto no Estado no dia 18, no auditório Pe- 
dro Neiva de Santana, em São Luís. 

Pedro Fernandes falou do trabalho da 
Seduc no sentido de mudar os índices edu- 
cacionais do Maranhão e o reitor destacou 
a importância da parceria na erradicação do 
analfabetismo no Maranhão. 

O Pacto Nacional é um compromisso for- 
mal assumido pelos governos Federal, do Dis- 
trito Federal, dos estados e municípios, para 
assegurar que todas as crianças estejam alfa- 
betizadas até os oito anos, ao final do 3o ano 
do ensino fundamental. 

Uma das principais ações do Pacto é a 
formação continuada, presencial, para todos 
os professores alfabetizadores do 1o, 2o e 3o 

anos, e também das classes multisseriadas. 
Até o momento, já aderiram ao pacto e vão 

realizar a formação dos alfabetizadores, os 
polos de Imperatriz, São Luís, Pinheiro, Ca- 

xias, Presidente Dutra e Bacabal, totalizando 
22.571 alfabetizadores. A formação terá início 
no próximo dia 18 deste mês. 

Após a apresentação do Pacto Nacional, 
representantes da coordenação do pacto pela 
UFMA, Conceição de Maria Moura Nascimen- 
to Ramos e Dourivan Câmara, destacaram as 
dificuldades na operacionalização do Pacto 
nos Polos. "Estamos enfrentando algumas 
dificuldades na logística e acreditamos que a 
parceria com a Seduc vai dinamizar a logísti- 
ca", ressaltou Conceição Moura. 

A supervisora de Programas Especiais da 
Seduc, Ana Karolina Salomão, informou que 
a Seduc está providenciando salas nos polos 
para a realização da formação, bem como 
está trabalhando na logística nessas localida- 
des. 

Na reunião, o secretário Pedro Fernandes 
apresentou soluções para a distribuição dos 
materiais para a formação nos polos e garan- 
tiu instalações para a realização das forma- 
ções. "Temos que unir forças para alfabetizar 
as nossas crianças", enfatizou. 

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

Caema realizou com sucesso Concurso 

de Música Carnavalesca 

Em clima de descontração e muita alegria, 
a Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão (Caema) realizou, nesta sexta-feira 
(8), no auditório da sede administrativa, no 
Centro, mais uma edição do Projeto Caema 
Folia. O projeto tem como objetivo principal 
promover ações que contribuam para reforçar 
a importância da proteção e dos cuidados com 
a saúde no período da folia de carnaval. Como 
ponto alto da iniciativa, aconteceu o Concurso 
de Músicas Carnavalescas, que contou com a 
presença de empregados e colaboradores da 
companhia. 

Um dos critérios para a inscrição das músi- 
cas é que as letras tenham temáticas voltadas 
para assuntos relacionados com a preven- 
ção de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs), uso abusivo de álcool, alerta para os 
riscos de envolvimento com drogas e questões 
sociais recorrentes durante o período da folia 
de Momo. 

Buscando privilegiar a "Prata da Casa", 
o concurso foi voltado para o público interno 
da Caema, concorrendo músicas compostas 
apenas por empregados, estagiários, jovens 
aprendizes e colaboradores. 

O evento foi realizado com muita anima- 
ção e conseguiu mobilizar vários setores que 
estiveram presentes em mais um momento de 
descontração desenvolvido pela Diretoria de 
Gestão Administrativa Financeira de Pessoas. 
E como não poderia deixar de ser, os colabo- 
radores inovaram e se esforçaram nas com- 
posições arrancando aplausos e elogios dos 
presentes. 

Um dos mais empolgados foi o engenheiro 
Irandi Marques Leite, que se inscreveu no con- 

curso com duas músicas diferentes, ganhando 
o primeiro lugar com uma e o terceiro lugar 
com a outra. Segundo Irandi, a iniciativa é 
muito boa, pois abre espaço para a criativida- 
de e também alerta para os perigos do exces- 
so durante o carnaval. "Eu quero parabenizar 
a diretoria da Caema pelo apoio à Campanha 
e ao concurso e dizer que é uma oportunidade 
para mostrarmos nossas composições e aler- 
tar sobre alguns problemas que podem surgir 
em decorrência dos excessos do carnaval", 
explica. 

A comissão julgadora foi composta pela 
diretora de Gestão Administrativa Financeira 
e de Pessoas, engenheira Ivana Colvara de 
Sousa; pelo coordenador da Unidade Gestora 
de Projetos, engenheiro Nelson Almada Lima; 
engenheiro Pedro Afonso e pelas colaborado- 
ras Telma Coêlho e Elizete Xavier. 

Ao todo, foram inscritas oito composições 
que foram interpretadas sob o olhar atento 
dos jurados e acompanhadas com muita ale- 
gria pelos presentes que puderam se divertir 
bastante ao som das marchinhas e dos sons 
tradicionais do carnaval maranhense. 

Ao final do concurso, foram escolhidas três 
músicas que receberam a seguinte premiação: 
Em primeiro lugar, a música "A Musa Caemei- 
ra e o Sapo Folião", de Irandi Marques Leite, 
interpretada pelo autor. Em segundo lugar fi- 
cou a música "Te Liga", composta por Vivia- 
ne Ribeiro e interpretada pela autora e pelo 
colaborador Almeida. E em terceiro lugar, no- 
vamente, Irandi Marques Leite com a música 
"Sapo Folia" de sua autoria em parceria com 
Raimundo Nonato Oliveira Rocha, Célia Cristi- 
na Ferreira Amado e Paulo Andrade. 

Tabelionato de Notas 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO MARANHÃO 

MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO 
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO Io OFÍCIO 

JOSÉ EDUARDO DE MORAES 
Tabelião e Registrador 

Registro de Imóveis Tabelionato do Protesto 

EDITAL DE LOTEAMENTO ( Loi Fodoral n» 6.766, do 19 do dozombro do 1979) 

O Oficial do Registro do Imóveis de Porto Franco, Estado do Maranhão, José Eduardo do Moraes, FAZ SABER a todos os in- 
teressados que o Sr. HÉLIO INÁCIO DAMASCENO, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do RG n0 93520-SSP-PA, e CPF n° 
035.397.763-20, e sua esposa ZELITA SILVA DAMASCENO, brasileira, casada, do lar, portadora do RG n0 103043-SSP-PA, o CPF n0 

824.177.923-20, casados entre si, residentes e domiciliados na Rua Osvaldo Cruz, n° 33, Setor Entroncamento, em Porto Franco - MA, 
apresentou em 06 de fevereiro de 2013, 25 de agosto de dois mil e onze (25/08/2011), tendo sido prenotado sob o n0 10203, no Livro 
Protocolo 1-A1, fls. 289, requerimento para registro do Lotcamento denominado LOTEAMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL MORA- 
DA DO BOSQUE, acompanhado com planta o demais documentos necessários para o registro do dito Loteamento, com área 578.625,37 
m2 (quinhentos o setenta e oito mil seiscentos e vinte e cinco metros o trinta o sete centímetros quadrados), distribuídos em 1019 Lotes 
destinados ao uso residencial e comercial, divididos em 29 quadras. 02 avenidas, 14 ruas, que compõe o sistema viário, 2 áreas verdes, 
e 3 áreas de utilização pública, conforme plantas e memorial descritivo aprovados pela Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, sob 
Alvará assinado pela Secretária Adjunta da Receita Cristianne M. L. Soares, em 01/02/2013. O Loteamento será implantado na matricula 
5494, do Livro REGISTRO GERAL 2-A, ficha 001, conforme desenho abaixo. E para que chegue ao conhecimento de Iodos, expediu-se 
este edital que será publicado em jornal, por três dias consecutivos, podendo, o registro ser impugnado no prazo do 15 (quinze) dias, 
contado da data da última publicação, tudo nos termo da Loi Federal 6.766/79, artigo 19. Eu, José Eduardo do Moraes, Oficial do Registro 
de Imóveis de Porto Franco - MA, digitei e subscrevi. 

São Luís/MA, 07 de Dezembro de 2012. 

Sebastião Ricardo França Ferreira - 
Presidente da Comissão Setorial de Licitação/SECID 

Bradesco EDITAL DE LEILÃO 
Edital de leilão Presencial e On-line - Luiz dos Santos Luqueta, Leiloeiro Oficial inscrito no JUCESP n® 569, com 
escritório à Av. Indianópolis. 2826, Planalto Paulista - São Paulo/SP, faz saber, através do presente Edital, que 
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A., promoverá a venda em Leilão (1® ou 2') do imóvel abaixo descrito, 
nas datas, horas e local infracitado, na forma da Lei 9.514/97. 
Localização do Imóvel: Bom Jesus das Selvas - MA. Centro. Trav. Rio do Sonho, 83. Casa. Áreas totais aprox.; terr. 330m2 e constr. 
estimada "in loco" 150m2. Matr. 351 - RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes de eventual ampliação/ 
demolição e divergência de área construída que vier a ser apurada "in loco", com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por conta 
do comprador. Venda em caráter" Ad-Corpus" e no estado em que se encontra. Ocupada. 1'J leilão: RS 111.177,00 - 2® leilão: RS 71.408,00. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ONLINE": 
Escritório do leiloeiro: Av. Indianópolis, 2.826 - Planalto Paulista, em São Paulo-SP. 

(o 28 leilão somente será realizado se não houver arrematação no I9 leilão) 
1 - LEILÃO: 21/02/2013 às 11 h30. - 29 LEILÃO: 07/03/2013 às 11 h30. 

Condição de pagamento: 1) à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro, ou 2) Financiamento Imobiliário: sinal mínimo de 
20% mais comissão de 5% ao leiloeiro e o saldo restante financiado em até 360 meses (30 anos). O interessado no 
financiamento deverá procurar qualquer Agência Bradesco, para consulta prévia de enquadramento e obtenção de carta 
de crédito, a qual deverá ser encaminhada previamente ao leiloeiro. 
Da participação online; O Interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, 

com 2 horas de antecedência ao evento. 
Os interessados devem consultar o edital completo disponível nos sites 
www.shopinvest.com.br/imoveis e www.nossoleilao.com.br 

Para mais Infs: tel.: (11) 5586-3000 Luiz dos Santos Luqueta^ Leiloeiro Oficial - Jucesp 569 
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ECONOMIA 

Diminui a confiança dos empresários da construção 

O Índice de Confiança da Construção 
(ICST), medido pela Fundação Getulio Var- 
gas (FGV) na pesquisa Sondagem da Cons- 
trução, registrou queda de 4,8% no trimestre 
encerrado em janeiro deste ano. A redução é 
mais intensa do que a de 3,3% verificada no 
trimestre encerrado em dezembro. A exem- 
plo do comportamento verificado na pesqui- 
sa anterior, essa piora reflete, principalmen- 
te, o segmento de preparação de terreno (de 
-7.8% para -11,3%). 

Já em obras de infraestrutura para enge- 
nharia elétrica e de telecomunicações dimi- 
nuiu a intensidade de queda (de -7,6%, em 
dezembro, para -3,8%, em janeiro). O índice 

da Situação Atual (ISA) apresentou a maior 
queda desde setembro de 2012, ao ficar em 
-5,7% ante -3%. O índice de Expectativas 
(ÍE-CST) passou de -3.5% para -3,9% no pe- 
ríodo. 

Das 700 empresas consultadas, 24,1% 
avaliaram que houve aumento da atividade 
no trimestre encerrado em janeiro. Essa taxa 
é inferior à apurada em igual período do ano 
passado (28,7%). Para 14,9%, ocorreu re- 
dução da atividade, proporção ligeiramente 
abaixo da registrada no mesmo período de 
2012 (15,7%). 

Os empresários demonstraram maior 
pessimismo quanto à evolução dos negócios 

m, 
a 
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para os próximos seis meses. A taxa que 
mede o otimismo caiu de -1,9% para -3%. Do 
total consultado. 42,1% preveem aumento de 
demanda ante 46,2% que tinham essa mes- 
ma percepção no trimestre passado. Ficou 
praticamente estável a parcela que espera 
uma redução (de 4,6% para 4,7%). 

Os técnicos da FGV alertam que, embo- 
ra a pesquisa tenha apresentado uma piora 
pontual, na comparação com as de trimestres 
anteriores ao longo do ano, há uma gradual 
recuperação da confiança dos empresários. 
No primeiro trimestre, o índice foi negativo 
em 6,6%. No segundo, ficou em -9,5%; no 
terceiro, em -7,8%; e no quarto, em -3,3%. 

Agroindústria cai 1,6%, mas recuo diminui na comparação com 2011 

A produção agroindustrial brasileira caiu 
1,6% em 2012, segundo a Pesquisa Industrial 
Produção Física - Agroindústria, divulgada 
hoje (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Apesar da variação ne- 
gativa, o recuo foi menor do que o de 2011, 
quando o índice variou -2,2%. Ainda segundo 
o IBGE, o desempenho da agroindústria tam- 
bém foi melhor que o da indústria geral no 
ano passado (-2,7%). 

Os setores vinculados à agricultura 
que têm maior peso no total da agroindústria 

e os setores associados à pecuária tiveram 
quedas de 2,4% e de 5,4%, respectivamente, 
no desempenho acumulado do ano passado. 

Ainda segundo a pesquisa, o resulta- 
do do índice acumulado no ano passado é 
resultado, sobretudo, da retração nos deri- 
vados da pecuária (-4,3%), devido à queda 
na produção de aves (-6,0%), bovinos e su- 
ínos (-4,2%), e nos derivados da agricultura 
(-3,0%), pela menor produção dos deriva- 
dos do fumo (-13,4%), laranja (-12,9%), soja 
(-4,3%) e cana-de-açúcar (-2,4%). 

O índice mostra, entretanto, que o grupo 
dos inseticidas, herbicidas e outros defensi- 
vos para uso agropecuário cresceu 25,5% 
em 2012, enquanto o segmento de madeira 
avançou 3,5% e o setor de máquinas e equi- 
pamentos cresceu 3,1%. 

No primeiro trimestre de 2012, compara- 
do a igual período de 2011, a agroindústria 
apresentou resultado positivo de 3,5%, re- 
cuando no segundo e no terceiro em 9,8% 
e 3%, respectivamente, para voltar a crescer 
no último (5,1%). 

Estamos apenas começando 2013 e não 
há nada determinado sobre o que vai ser o 
ano econômico. Cada um de nós tem as suas 
expectativas. Há condições de fazer um cres- 
cimento um pouco melhor do que em 2012 e 
isso depende fundamentalmente da capaci- 
dade de o governo convencer o setor privado 
a ampliar seus investimentos. É preciso que 
os empresários aceitem inicialmente parti- 
cipar dos leilões que serão oferecidos, que 
disputem as oportunidades de trabalhar na 
melhora de nossa infraestrutura e tomem as 
decisões de investir para resolver os proble- 
mas que temos na logística de transportes, na 
transmissão de energia e nas comunicações 
em geral. 

O consumo pode crescer um pouquinho 
mais, certamente não muito mais do que no 
ano passado. Então, o desenvolvimento se 
dará mesmo pelo aumento dos investimentos 
da iniciativa privada. A contrapartida que se 
espera do governo é que não faça crescer as 
despesas de custeio e utilize os recursos, por 
sua vez, para aumentar o investimento pú- 
blico. O saldo em contas correntes este ano 
provavelmente será muito pequeno, de forma 
que não há nenhuma outra alavanca para 
acelerar o crescimento do que a reconquista 
da confiança dos empresários brasileiros e o 
estabelecimento de relações mais amigáveis 
entre eles e o governo. 

É visível que as relações estão melhoran- 

E, portanto, se move... Por Delfim Netto 

do com os esforços que a presidenta Dilma 
Rousseff vem fazendo, conversando com as 
pessoas para mostrar o campo de ação do 
governo, ampliando esses contatos, que são 
indispensáveis e devem ser permanentes. 
Isso me leva a renovar a esperança de que 
vamos crescer mais. Melhorou o clima e não 
há muitas vozes divergentes de que esse é 
um bom caminho. Na minha perspectiva, o 
melhor, senão o único. 

Deve-se reconhecer que o governo come- 
çou o ano com duas iniciativas importantes, 
extremamente inteligentes, com a medida de 
antecipar a desoneração da carga fiscal so- 
bre os salários e com a redução nas tarifas 
de energia. No caso da desoneração salarial, 
não há uma renúncia para o Tesouro, mas 
uma transferência para os preços e depois 
os recursos são colocados de novo no INSS, 
como se fossem salários. Foi uma escolha im- 
portante porque, além de desonerar as folhas 
de salários propriamente, reduz o custo para 
as empresas. Com o câmbio constante, signi- 
fica reduzir o preço dos salários em dólares, o 
que é um fator de estímulo à exportação. Au- 
menta a procura externa e também a deman- 
da doméstica, porque o crescimento das ex- 
portações se espalha por toda a economia. O 
resultado da substituição de custos salariais 
sobre os níveis de preços tem um efeito signi- 
ficativo na composição da estrutura da oferta. 

A idéia de o governo generalizar as deso- 

nerações é fundamental, pois estamos mes- 
mo precisando de medidas mais horizontais 
que beneficiem todo o sistema econômico e 
não façam discriminação entre os setores. É 
um esforço grande na direção correta para a 
retomada das exportações, pois significa uma 
valorização cambial para as empresas que 
são alcançadas nesse processo. 

A substancial redução nas tarifas de ener- 
gia trouxe inegável benefício para os consu- 
midores domésticos e alcança desde o mais 
abonado, ao mais pobre dos lares. Para as 
empresas em geral têm conseqüências notá- 
veis em termos de economia de custos e da 
lucratividade, o que deve estimular os investi- 
mentos. Em setores especiais da indústria, de 
alto consumo de energia, como a de alumínio, 
a medida representa a sobrevivência; sem o 
corte agora determinado na tarifa, somente 
permaneceriam no negócio as que têm gera- 
ção própria. 

Para toda a economia, a redução dos al- 
tos custos será fundamental no estímulo a 
novos investimentos. Se compararmos as 
tarifas da época em que o Brasil crescia mui- 
to depressa, isso já faz mais de 30 anos, o 
custo da energia, em dólares, era menos que 
um décimo do preço cobrado hoje. O Brasil 
tinha os menores preços do mundo quando 
se instalou a Alcoa e vendíamos a energia de 
Tucuruí, a primeira grande hidrelétrica no Rio 
Tocantins. 

EDUCAÇÃO 

Estudantes que fizeram o Enem 2012 podem ver correção 
Hâofra r\ i i o /C\ . /-Jl —  «i — r> i -    .. A partir desta quarta-feira (6), os estudan- 

tes que fizeram ó Exame Nacional do Ensino 
Médio 2012 (Enem) terão acesso à correção 
das redações. O estudante deverá acessar o 
site do Enem com o CPF ou o número de ins- 
crição e a senha. As correções terão apenas 
finalidade pedagógica, ou seja, não serão pas- 
síveis de recurso. Ao todo, segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio- 
nais (Inep), foram corrigidas 4.113.558 reda- 
ções, das quais 1,82% estavam em branco e 
1,76% obtiveram nota zero. Os candidatos já 
tiveram acesso às notas, divulgadas no dia 28 
de dezembro do ano passado 

No inicio do ano, estudantes de todas as 
regiões do país recorreram à Justiça para con- 
seguir acesso à correção antes do período de 
inscrição do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), pelo qual instituições públicas de edu- 
cação superior oferecem vagas a candidatos 
participantes do Enem. Casos como o de Tha- 

nisa Ferraz de Borba chegaram a ameaçar o 
cronograma do Sisu que, por decisão da Jus- 
tiça Federal em Bagé, no Rio Grande do Sul, 
só poderia encerrar o prazo de inscrição após 
o julgamento da ação. 

No entanto, os tribunais regionais federais 
das diferentes regiões suspenderam as limina- 
res que determinavam a vista antecipada dos 
espelhos de correção, entendendo que o edital 
do Enem prevê apenas a vista pedagógica e 
que leva em conta rigorosamente o previsto no 
termo de ajustamento de conduta (TAC) firma- 
do pelo Ministério da Educação com o Ministé- 
rio Público Federal. 

Em nota, o MEC diz que os "critérios de 
correção das redações do Enem foram aper- 
feiçoados e são mais rigorosos". Segundo a 
pasta, os textos produzidos pelos candidatos 
passaram por dois corretores de forma inde- 
pendente e foram avaliados segundo cinco 
itens de objetividade. Caso haja diferença 

maior que 20% na nota final entre esses dois 
corretores, a redação é lida por um terceiro 
corretor. E se, ainda assim, a discrepância per- 
sistir, ou seja, a diferença entre as três notas 
for superior a 200 pontos, a dissertação passa 
para uma banca examinadora composta por 
três professores avaliadores, que dão então a 
nota final ao participante. 

Os cinco itens de competência avaliados 
foram: domínio da língua portuguesa, com- 
preensão do tema proposto, capacidade de 
selecionar e organizar idéias, demonstração 
de conhecimento dos mecanismos lingüísti- 
cos necessários para a construção da argu- 
mentação e apresentação de solução para a 
proposta dissertativa. Cada um dos corretores 
atribuiu nota até 200 pontos para cada uma 
dessas competências. Havendo discrepância 
maior que 80 pontos em cada uma das com- 
petências, o terceiro corretor avalia e atribui 
notas segundo o mesmo critério. 
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MÉDICOS DA OMS CRITICAM 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

DE VICIADOS EM CRACK 

A internação compulsória de dependen- 
tes de crack não é a maneira mais eficiente 
de se lidar com o problema do vício, segun- 
do especialistas da ONU e da OMS (Organi- 
zação Mundial da Saúde) ouvidos pela BBC 
Brasil. 

O tema voltou a debate no Brasil em ja- 
neiro, quando o governo de São Paulo fez 
uma parceria com a Justiça para agilizar a 
internação forçada de casos extremos de 
dependentes da droga.Para o médico ita- 
liano Gilberto Gerra, chefe do departamento 
de prevenção às drogas e saúde do Escri- 
tório das Nações Unidas contra a Droga e 
o Crime (UNODC,- na sigla em inglês), é 
necessário oferecer aos viciados "serviços 
atrativos e uma assistência social sólida". 

"Uma boa cura de desintoxicação envol- 
ve tratamento de saúde, inclusive psiquiá- 
trico para diagnosticar as causas do vício, 
pessoas especializadas e sorridentes para 
lidar com os dependentes e incentivos como 
alimentação, moradia e ajuda para arrumar 
um emprego", diz Gerra. 

"O Brasil precisa investir recursos para 
oferecer serviços que funcionem e ofere- 
çam acompanhamento médico completo, 
proteção social, comida e trabalho para os 
dependentes", afirma.De acordo com ele. 
o Brasil tem bons profissionais no campo 
do tratamento das drogas, mas faltam es- 
pecialistas, e a rede médica nessa área é 
insuficiente. 

Segundo Gerra, a internação compul- 
sória deve ocorrer pelo prazo máximo de 
algumas semanas e só se justifica quando 
o dependente apresenta comportamento 
perigoso para a sociedade ou para si pró- 
prio. Para analistas internacionais, é preciso 
oferecer acompanhamento médico comple- 
to, proteção social, comida e trabalho para 
dependentes, 

CAMISINHA 
No período do carnaval, as pessoas não 

devem prescindir do uso da camisinha para 
se proteger de doenças, como a clamidia. 
Desconhecida do grande público, a doença 
sexualmente transmissível é considerada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
a principal causa evitável da infertilidade de 
homens e mulheres, em todo o mundo. Se- 
gundo o presidente regional da Sociedade 
Brasileira de Patologia Clínica do Rio de Ja- 
neiro, Hélio Magarinos Torres Filho, a doen- 
ça afeta principalmente as mulheres. 

De acordo com a OMS, ocorrem 92 mi- 
lhões de novos casos da infecçâo a cada 
ano. A preocupação, acentuou, é que essa 
doença acomete mais a população jovem. 
No Brasil, cerca de 10% das jovens na fai- 
xa de 15 anos a 24 anos, atendidas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), são iden- 
tificadas com a doença, de acordo com es- 
tudo elaborado em 2011 pela Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo. "Como é 
uma doença sexualmente transmissível, [a 
clamidia] ataca mais as pessoas que têm 
múltiplos parceiros. Por isso, acomete pes- 
soas mais jovens", disse Magarinos. 

Especialista em reprodução humana 
pela Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e 
membro da Rede Latino-Americana de Re- 
produção Assistida (Redlara), Márcio Coslo- 
vsky explicou que a clamidia é um micro-or- 
ganismo, transmissor de uma bactéria que 
acomete casais em plena atividade sexual. 
É uma infecçâo sem aparência nas meni- 
nas. "Não aparece no preventivo, no exame 
de sangue comum. Não dá ardência, não dá 
mau cheiro nem dá secreçâo vaginal exage- 
rada. A pessoa simplesmente não sabe que 
têm [a doença]", disse. 

Hélio Magarinos confirmou que a infec- 
çâo é pior na mulher porque vem, em geral, 
sem sintomas. "Na mulher, preocupa um 
pouco mais por causa disso". Ele advertiu, 
contudo, que a clamidia só vai causar inferti- 
lidade depois de um tempo de infecçâo. "Ela 
começa a sair do útero e vai para as trom- 
pas [onde pode causar danos por obstrução 
ou aderência]. Isso é que pode causar in- 
fertilidade na mulher". A clamidia é causada 
pela bactéria Chlamydia trachomatis. 

Segundo a OMS. a doença responde 
por 25% das causas de infertilidade, sen- 
do 15% nas mulheres e 10% nos homens. 
Márcio Coslovsky explica que a doença só 
é descoberta "anos depois, quando [o casal 
vai] tentar a gravidez e não consegue". O 
tratamento é feito com antibióticos e pode 
reverter a infertilidade se o diagnóstico é fei- 
to em tempo hábil. 
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Partida de vôlei em estádio de futebol 

m 

Estádio Nacional dc Varsóvia scdiará partida entre Brasil e 

Vinte e nove anos depois, a seleção 
brasileira masculina de vôlei voltará a 
jogar em um estádio de futebol. Em ju- 

nho, pela Liga Mundial, a equipe comandada 
por Bernardinho enfrentará a Polônia no Es- 
tádio Nacional de Varsóvia, no pais europeu. 
Em entrevista exclusiva ao UOL Esporte, Ary 
Graça, presidente da F1VB (Federação Inter- 
nacional de Vôlei), garantiu que tudo já está 
acertado. 

"Já está tudo certo, Brasil e Polônia vão jo- 
gar em um estádio mesmo. Vejo isto como um 
fator extremamente positivo. O vôlei é o pri- 
meiro esporte da Polônia, e eles certamente 
vão lotar os lugares disponíveis. O amor pelo 
voleibol lá é absurdo, e vai ser uma festa boni- 
ta. É algo para ajudar na promoção do esporte 
e é muito positivo", afirmou o dirigente, licen- 
ciado do cargo de presidente da CBV. 

A última vez em que o Brasil atuou em um 
estádio foi em 1984, em uma partida amisto- 
sa contra os Estados Unidos, no Morumbi, em 
São Paulo. Na ocasião, incentivado por um 
grande público, os brasileiros venceram por 
3 a 0 em uma espécie de revanche da final 
dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, naquele 
mesmo ano. 

Polônia pela Liga Mundial 

Um ano antes, o Maracanã, no Rio de Ja- 
neiro, foi o responsável pelo maior público da 
história em uma partida de vôlei e também 
por um jogo épico. Naquela noite, quase 96 
mil pessoas acompanharam a vitória brasilei- 
ra por 3 sets a 1 sobre a União Soviética, em 
partida disputada debaixo de uma forte chu- 
va. Por causa da água, um carpete foi impro- 
visado para evitar escorregões e quedas dos 
jogadores. 

"Em 1983 nós fizemos uma festa muito 
bonita no Maracanã, tinha muita gente. Ago- 
ra, os estádios não comportam tanta gente 
quanto antigamente, por causa das cadeiras, 
etc. Vai diminuir um pouco a capacidade, mas 
vai estar lotado com toda certeza", completou 
Ary. Na ocasião, o vôlei ainda estava longe de 
ser considerado um sucesso no Brasil, e co- 
meçava a 'engatinhar', especialmente após a 
prata no Mundial da Argentina, em 1982, e, 
posteriormente, com a prata na Olimpíada. 

A expectativa é que um público de pouco 
menos de 60 mil pessoas esteja presente no 
Estádio Nacional de Varsóvia, inaugurado re- 
centemente para a disputa da Eurocopa, em 
2012. O campo foi palco da semifinal entre 
Itália e Alemanha, em junho do ano passado. 

■ 

CAMERAS DE SEGURANÇA 

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

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

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

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

Satisfeitos com 'mescla'" no elenco, 

botafoguenses cobram desatenção 

A alegria pela vitória de virada sobre o Re- 
sende por 4x2, que rendeu a liderança do 
grupo A na Taça Guanabara ao Botafogo, era 
evidente entre os jogadores alvinegros. Ape- 
sar da festa, o elenco sabe que ainda precisa 
corrigir diversos erros para embalar de vez na 
disputa do Campeonato Carioca. E o principal 
problema já foi identificado: a desatenção. 

Assim como na vitória por 3 x 1 sobre o 
Macaé no último fim de semana, o time de 
General Severiano demorou para engrenar 
na partida e viu a falta de atenção no sistema 
defensivo resultar em gols adversários. Con- 
tra o Resende, a zaga levou sustos durante 
todo o primeiro tempo e poderia ter ido para os 
vestiários em desvantagem de dois gols caso 
Clarence Seedorf não tivesse chamado a res- 
ponsabilidade mais uma vez. 

Sem marcar por mais uma partida, o holan- 
dês Seedorf foi um dos primeiros a externar a 
reclamação. "Temos que melhorar nossa aten- 
ção no começo dos jogos, porque ou tomamos 
gol ou não conseguimos impor nosso estilo. 
Pelo menos mostramos garra e caráter mais 
uma vez", analisou o meia, que teve a opinião 
compartilhada por Bruno Mendes: "No come- 
cinho do jogo tivemos dificuldades, mas nos 
encaixamos e fizemos o primeiro gol. Depois 
da conversa nos vestiários as coisas melhora- 
ram", afirmou o atacante. 

Se a desatenção mereceu criticas do bo- 
tafoguense, a eficiência da mescla entre joga- 
dores jovens e experientes foi destacada mais 
uma vez. Uma das revelações do Glorioso, o 
volante Jadson, lembrou que a força do elenco 
tem salvado a equipe no Carioca: "Entramos 

chegou na 

Para Oswaldo, "experiência e juventude" foi crucial 

um pouco devagar, sonolentos, mas no segun- 
do tempo conseguimos colocar um bom ritmo 
e essa mescla de juventude com experiência 
tem sido muito positiva", disse o volante. 

Se no ano passado a fórmula já havia fun- 
cionado, o técnico Oswaldo de Oliveira come- 
morou a chegada de mais um líder para colo- 
car os garotos nos trilhos em 2013. "O Bolívar 
é um cara sensacional, de vestiário, de trei- 
no. Ele tem ajudado muito ao lado do Antonio 
Carlos, do Jefferson, do Renato e do Seedorf. 
Hoje, o Cidinho e o Vitinho começaram a parti- 
da meio isolados e essa mescla, esse 'medley' 
de juventude e experiência, foi importante para 
corrigir esse problema", elogiou o treinador da 
Estrela Solitária durante a entrevista coletiva. 
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