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CORPO DE BOMBEIROS 

EM IMPERATRIZ TEM 

NOVO COMANDANTE . 

PAGAMENTO DO IPTU 

COM DESCONTO 

ENCERRA HOJE . 

CAMPANHA CONTRA PÓLIO 

COMECA NESTE SÁBADO 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

Precisa-se de recepcionista com experiência para 

trabalhar em clínica médica. Interessados devem 

deixar currículo na Rua Godofredo Viana, 142, ao lado 

do Jornal Correio Popular. Contato; (99) 3075-8610. 
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Hulher ateia fogo em si e em suas 5 Filhas 

I 
mmim 
w 

POPULAR 
Uma mulher ateou fogo em seu próprio corpo e no das suas cinco filhas por causa das 
agressões de seu marido, fato que causou a morte de todos os envolvidos, informou nesta 
terça-feira (4) a polícia do Estado de Uttar Pradesh, situado tio norte da índia. A mulher, 
identificada como Prema Devi, de 38 anos, ateou fogo em seu corpo junto com suas cinco 
filhas, de 2, 5. 7, 10 e 12 anos, por causa das contínuas surras de seu marido, que a agredia 
pelo fato de a mesma não ter lhe dado um filho homem, declarou o inspetor Param Hare 
Yadav. Segundo a agência local lans, a mulher teria recebido uma "brutal" agressão no dia 
em que decidiu cometer esse ato. Os vizinhos tentaram apagar o fogo, mas, apesar dos 
esforços, não conseguiram evitar a morte das seis pessoas. 

Novas notas 

pBHiO 

Ursinho misterioso 

Autoridades do ae- 
roporto britânico de 
Bristol estão ten- 
tando decifrar um 
mistério: um antigo 
ursinho de pelúcia 
foi esquecido na 
sala de embarque, 
ao lado de uma fo- 
tografia datada de 
1918 em que, apa- 
rentemente, o mes- 
mo urso aparece. Na 

foto, em branco e preto, aparecem duas crianças. No verso está escrito: 
"para nosso querido Papai" e "com amor, de sua amada filha e Sônia". A 
anotação está assinada por Dora, que seria uma das crianças, e Glyn, 
que, segundo o pessoal do aeroporto, seria o nome do urso. O urso, que 
foi apelidado de "Urso de Bristol", está um pouco danificado. O pessoal 
do aeroporto divulgou fotos do urso e da antiga fotografia para tentar 
descobrir quem é o seu dono. 

Começam a circular, no segundo 
semestre deste ano, as novas cédu- 
las de R$ 5 e R$ 2, confirmou nesta 
terça-feira (4), o Banco Central. O 
lançamento das novas notas segue 
o cronograma já anunciado pelo BC 
no ano passado. As novas cédulas 
do real têm tamanhos diferenciados, 

marcas táteis em relevo e novos itens de segurança. Em julho de 2012, 
o BC colocou em circulação as novas cédulas de R$ 10 e R$ 20 - 
que deverão substituir as notas antigas, destes valores, até meados 
de 2014 - antes da Copa do Mundo. As cédulas de R$ 50 e R$ 100 
da nova família do real já estão em circulação, e espera-se que as no- 
tas antigas, destes valores, sejam trocadas até o fim de 2013. A previ- 
são, anunciada em 2012, é que as novas notas de R$ 5 e R$ 2 sejam 
substituídas até meados de 2015, completando a troca para a segunda 
"família" do real. Desde 2010, a substituição das notas da primeira fa- 
mília do real ocorre gradualmente, à medida que elas são retiradas em 
decorrência de seu desgaste natural. As notas da primeira "família", no 
entanto, seguem válidas. 

Ação criminosa 

Morreu na noite de segunda-feira (3) o dentista Alexandre Peçanha Gaddy, de 41 anos, queimado 
durante assalto em seu consultório no dia 27 de maio em São José dos Campos. As informações são 
do Hospital Albert Einstein. Segundo o hospital, Alexandre teve mais de 50% do corpo queimado. A 
maioria das queimaduras era de terceiro grau. Entre as regiões mais afetadas estavam abdômen, 
rosto, braços e um pouco da coxa. "Ele lutou com todas as forças até o último momento, foi muito 
guerreiro", disse Mariane Peçanha Gaddy, 36. irmã do dentista. "A família esteve o tempo todo con- 
centrada na recuperação dele, mas acho que a sociedade deve cobrar uma resolução desde caso 
para que outras pessoas não tenham que passar por isso. Esperamos que a polícia investigue e re- 
solva essa brutalidade", falou. Na noite de segunda-feira (27), uma dupla encapuzada entrou no con- 
sultório do dentista, localizado em Vila Tatetuba, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, 
e anunciou o assalto. O dentista estava sozinho no local. O dentista foi resgatado ainda lúcido e con- 
tou para duas testemunhas que os criminosos não encontraram dinheiro no local e por isso decidiram 

transferido da Santa Casa de São José dos Campos para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na quinta-feira (31). 

COLUNA □□ SANCHES 

atear fogo nele. Ele foi 

ROTEIRO QUE NÃO SE COMPRA PARA 
VEREADOR QUE NÃO SE VENDE (2) 

QUADRILHEIROS - Ladroagem acontece, 
e muito, na política e na administração públi- 
ca, em âmbito municipal, estadual e federal. 
A indecência, entretanto, não está, verdadei- 
ramente, nas esferas de governo, mas nas 
pessoas que as ocupam. Resultado dessa 
safadeza política geral; rouba-se, desvia-se 
dinheiro demais no Brasil. Os quadrilhei- 
ros da política deixam um rombo cada vez 
maior nas contas públicas e nas costas do 
povo. Alguns números ao longo dos tempos 
atestam isso; 

1) o bispo de Balsas, dom Franco Masser- 
dotti (já falecido), declarou que pelo menos 
R$ 20 bilhões são desviados pelos prefeitos 
no Brasil; 
2) o Ministério Público Federal disse que 
mais da metade do dinheiro da educação (o 
Fundef) não chega às escolas, ao professor, 
ao aluno, por desvio; 
3) a Controladoria Geral da União constatou 
que em pelo menos 90% das prefeituras 
existe corrupção ou "graves irregularidades"; 
4) o ex-ministro do Planejamento, Aníbal 
Teixeira, em seu livro "Reinventando o 

Governo", mostra números, tintim por tintim, 
e apresenta um quadro onde mais de 40 bi- 
lhões de dólares são desviados por corrup- 
ção e desperdício, anualmente, no Brasil; 
5) o jornal "O Dia", do Rio de Janeiro, fez 
levantamento junto a tribunais e outros 
órgãos públicos e chegou à triste conclusão: 
pelo menos R$ 694 bilhões já foram com- 
provadamente levados do povo nos últimos 
anos, em roubo, desvios e corrupções de 
toda sorte. 
6) em sua coluna dominical na "Folha de S. 
Paulo", o empresário Antônio Ermírio de Mo- 
raes (dono do Grupo Votorantim) igualmente 
escreveu 60% dos recursos da educação 
não trilham o bom caminho e não chegam 
ao seu destino -- tomam desvios e atalhos... 
7) o sério jornal inglês "Financial Times" 
publicou que a roubalheira corre solta no 
nosso país - ou, no registro eufemístico 
e jornalisticamente correto daquele diário: 
"Corrupção ENDÊMICA ASSOLA O BRA- 
SIL" (o verbo lembra o "festival" Febeapá de 
Stanislaw Ponte Preta). A reportagem de 
Jonathan Wheatley, após declarações aspe- 
adas, valores, percentuais e outros núme- 
ros, finaliza candidamente;"(...) POR ORA, 
A MAIORIA DOS CORRUPTOS NO BRASIL 
ESTÁ DORMINDO TRANQÜILAMENTE": 
8) diversos livros, estudos e pesquisas de 
universidades brasileiras e da Transparên- 
cia Brasil e recente reportagem de capa 
(mais uma...) da revista "Veja" relaciona e 
detalha as CENTENAS de BILHÕES que 
esses políticos "malas", bandidos, esperta- 
mente surrupiam do povo brasileiro - tudo 
placidamente justificado com declarações e 
documentação honestíssimas... 

Edmilson Sanches 

O QUE FALTA - Por esse "apanhado" geral 
e genérico ai de cima, dá para ver como é 
importante que vereadores, em sua esfera, 
tenham atitude de gente realmente séria. 
Porque neste país o que tanto falta não é 
propriamente dinheiro - falta é vergonha, 
sobra é descaramento, impunidade, mau- 
-caratismo, desamor, ambição por dinheiro e 
poder, que transforma os recursos de muitos 
(o dinheiro do povo) em propriedade de pou- 
cos. O PROBLEMA NÃO É O GOVERNO 
SEM DINHEIRO -- É O DINHEIRO... SEM 
GOVERNO. 

CAFETÕES DE SI MESMO - O nojento tro- 
ca-troca, o escambo de apoios no mercadi- 
nho da política tornam muitos dos tais repre- 
sentantes do povo (vereadores, deputados, 
senadores) em comerciantes de si mesmos, 
negocistas da própria personalidade, ca- 
melôs dos verdadeiros ideais democráticos 
e da esperança popular. Enfim, tornam-se 
criminosos, que se estribam na impunidade, 
nas facilidades e brechas da lei, na morosi- 
dade da justiça e na ignorância, cansaço ou 
fastio do povo acerca dessas questões. 

CRIMES - Para os vereadores que acham 
que são honestos, vigilantes e lutadores 
dedico este "roteiro" de como acompanhar 
certos "sinais" que podem esconder (ou 
denunciar) desvios em uma prefeitura, 
Faço apenas uma listagem de umas vinte 
formas de roubar o dinheiro do povo em 
uma prefeitura, conforme alertam estudos 
e orientações cidadãs. Esses desvios têm 
nomes "bonitos"; peculato, prevaricação, 
improbidade, concussão... No final, dá tudo 
em roubo mesmo. 

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

. JOGO CANCELADO? 
O Cavalo de Aço, o Maranhão e a 
torcida parecem já estarem pron- 
tos para a primeira etapa da final do 
Campeonato Maranhense, que acon- 
tece amanhã (06); porém, ao que 
parece, o Estádio Frei Epifânio não 
está. Durante a manhã desta terça- 
-feira (04), o Corpo de Bombeiros 
esteve no estádio para uma inspeção 
na estrutura, necessária para liberar 
a realização da partida. 
Mas, ao que parece, a estrutura não 
estava 100%, pois os bombeiros, até 
a noite de ontem, não haviam emiti- 
do o laudo para a liberação do jogo. 
Boatos de que a partida não aconte- 
ceria se espalharam pelas redes so- 
ciais. A diretoria do Cavalo se reuniu 
com a Prefeitura e o Corpo de Bom- 
beiros, na esperança de conseguir a 
autorização, mas até agora não se 
sabe o futuro da etapa em Imperatriz. 
Justamente no "Qual é a Bronca?" de 
hoje (pg. 09), abordamos a péssima 
estrutura que o Estádio Frei Epifânio 
apresenta, com grandes rachadu- 
ras que representam um perigo aos 
torcedores. Não podemos deixar de 
dar razão ao Corpo de Bombeiros se 
eles decidirem não liberar a partida. 

- INTERMEDIANDO 
O deputado estadual Léo Cunha re- 
cebeu nesta terça-feira (04), em São 
Luís, seis prefeitos da Região Tocan- 
tina. Léo Cunha encaminhou para 
o Governo do Estado a assinatura 
de convênios para a realização de 
obras nos municípios. Os prefeitos 
que estiveram presentes neste en- 
contro foram: Cicin, do Estreio; Iva- 
nildo Paiva, da cidade de Davinópo- 
lis; Magnaldo, de São Francisco do 
Brejâo; Almir, de Campestre; Cristia- 
ne Damião, da cidade de Bom Jesus 
das Selvas; e Evando Viana, de Go- 
vernador Edison Lobão. 

- DICA DE INDICAÇÃO 
Atenção, VEREADORES! Aqui vai 
uma dica quentinha para vocês indi- 
carem na Câmara. Não precisa ser 
perito ou especialista em trânsito 
para perceber que a faixa de pedes- 
tres localizada na rua Piauí, entre o 
Timbira e o Tocantins Shopping, está 
posicionada em um péssimo lugar. 
A faixa fica muito próxima do cruza- 
mento da Piauí com a Antônio de Mi- 
randa, e quando alguém precisa atra- 
vessar na faixa, basta que dois car- 
ros parem para que o cruzamento se 
feche, impossibilitando os que estão 
na Antônio de Miranda de seguir em 
frente. Outra coisa ridícula é o fato 
dos motoristas ainda estacionarem 
em cima da faixa de um dos lados 
da rua, pois a área está também de- 
marcada como estacionamento do 
Timbira Shopping, sendo que do lado 
do Tocantins existe uma rampa para 
cadeirantes. Isso é um tanto incoe- 
rente, pois se o cadeirante descer 
por um lado, ele não terá como se es- 
premer entre os carros estacionados 
para subir na calçada. Sugerimos ao 
nosso secretário de trânsito, Cabo 
J. Ribamar, que reposicione a faixa 
de pedestres, bem como as rampas 
de acesso, um pouco mais adiante 
do cruzamento. Isso ajudará numa 
melhor fluidez do trânsito daquela re- 
gião. Vereadores podem usar a boa 
indicação, dessa vez não vou cobrar, 
ok?! 

- RETRATAÇÃO 
Ainda sobre o caso das fotos que 
mostram o Fidélis dormindo. O ve- 
reador teve acesso às fotos originais 
e mostrou para os jornalistas que as 
fotos foram nitidamente alteradas. 
Fidélis Uchoa apresentou o que seria 
o antes e depois da adulteração nas 
fotos. Na original é possível identifi- 
car que o vereador estava de olhos 
abertos, e não "dormindo" como o 
blogueiro publicou. 
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►MAIS UM DÁ TROCA DE TIROS 

Polícia prende companheiro de Thiago 

tf 

Danlelzlnho teria participado do tiroteio com Thiago, que foi capturado nesta segunda-feira 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar prendeu na tarde de 
ontem (04) Daniel Vasconcelos dos 
Santos, mais conhecido por Danielzi- 

nho da Vila Macedo. A prisão foi feita pelos 
policiais militares Caruso e Aluísio. Segundo 
a polícia, contra Danielzinho há um manda- 
do de prisão em aberto, por porte ilegal de 
arma. 

Daniel é morador da rua 17, Bairro de 
Vila Macedo. Segundo os levantamentos do 
Serviço de Inteligência da PM, ele estava de- 
saparecido desde a tarde de segunda-feira 
(03), quando houve o tiroteio entre a PM e 
Thiago, no Campo Poeirâo. Ele foi preso 

quando chegava na sua residência. O pai de 
Danielzinho esteve na Delegacia Regional, 
onde falou que o filho não tem nenhum man- 
dado de prisão e estava em liberdade, colo- 
cado pela Justiça, inclusive com audiência 
marcada para dia 7 de junho. 

O companheiro de Danielzinho, Thiago 
de Sousa Oliveira, é acusado de ter assas- 
sinado, em 22 de fevereiro deste ano, Mar- 
celo Pereira Martins, de 30 anos. A vítima 
foi morta na rua 18, Vila Macedo. Segun- 
do informações da polícia, os familiares de 
Marcelo, depois que souberam da prisão do 
acusado, estiveram na manhã de ontem na 
Delegacia do 4o Distrito Policial para prestar 
informações sobre o homicídio. 

Festa de São Pedro poderá não 

ser realizada em Imperatriz 

A tradicional festa em homenagem a São 
Pedro, padroeiro dos pescadores, está amea- 
çada de não ser realizada este ano em Impera- 
triz pela Colônia de Pescadores Z-29. A última 
vez que a entidade promoveu atividades para 
homenagear o santo foi em 2010 e o ponto alto 
da programação foi uma procissão de barcos. 

O presidente da Colônia de Pescadores, 
Salomão Santana, disse nessa terça-feira (04) 
que a diretoria da entidade ainda aguarda o 
anúncio do início da construção do Mercado 
do Peixe pelo Ministério da Pesca para então 
preparar a programação. 

Demolido em 2004 pela administração do 
então prefeito Jomar Fernandes, o "Mercado 
do Peixe" deveria já ter sido reconstruído em 
um periodo de aproximadamente um ano de- 
pois. 

Salomão Santana ressaltou que após mui- 
tas incertezas, o Governo Federal, por meio 
do Ministério da Pesca, prometeu em 2010 a 
liberação de R$ 2,2 mil para a obra, mas, na 
prática, nem mesmo o processo licitatório foi 
realizado até agora. 

"Estamos aguardando uma resposta práti- 
ca sobre a construção do Mercado do Peixe. 
Se não sair nada, não tem como fazer festa", 
argumentou a liderança. 

O Mercado do Peixe como é atualmente 

As festividades de São Pedro vinham 
sendo realizadas pela Colônia Z-29, todos os 
anos, no dia 29 de junho, dia do santo, até o 
ano de 2010. Seu ápice foi nos primeiros anos 
da entidade, fundada em 1978. 

As comemorações consistem em uma pro- 
cissão de barcos pelo rio Tocantins na área 
de Imperatriz, a celebração de uma missa e 
uma grande festa e arraial em frente à Colô- 
nia de Pescadores que fica localizada no Cais 
do Porto. A entidade congrega atualmente 700 
pescadores. (Imirante) 

Viva Nota: definidos os locais para 

troca de ingressos de futebol 

Os consumidores cadastrados no 
Programa Viva Nota já podem solicitar o 
resgate dos ingressos de futebol para o 
primeiro jogo das finais do Campeonato 
Maranhense entre Imperatriz e MAC, a ser 
realizado na quinta-feira (6), no Estádio 
Frei Epifânio em Imperatriz (MA), após a 
celebração de contrato entre o Governo 
do Estado e a AmaCIube, que representa 
os clubes de futebol profissional do Mara- 
nhão. 

Os postos de troca na cidade de Im- 
peratriz estão funcionando nas lojas do 
Supermercado Mateus, Mix Mateus Ro- 
doviária e Eletro Mateus Bernardo Sayâo 
desde segunda-feira (3), no horário das 9h 
às 19h. 

Em São Luís, os postos de troca de 
ingressos Viva Nota funcionarão nos es- 
tabelecimentos do Supermercado Mateus 
da Cohab, Cidade Operária. Cohama, Co- 

hatrac, Turu e João Paulo (lista de endere- 
ço no site do Viva Nota). 

Para obter o ingresso, o consumidor 
precisa acessar o sistema Viva Nota pela 
internet (vivanota.sefaz.ma.gov.br). Na pá- 
gina do Viva Nota estão as orientações de 
como solicitar o ingresso. Pela Legislação 
do programa, a cada R$ 100 em notas fis- 
cais declaradas será atribuído 1 vale in- 
gresso. 

Ao final do procedimento de solicita- 
ção no sistema, será gerado um código 
que deverá ser anotado ou impresso pelo 
consumidor e levado aos postos de tro- 
ca para receber os ingressos solicitados, 
junto com um documento que identifique o 
consumidor. 

No contrato ficou definida uma carga 
de 2.000 ingressos para o primeiro jogo da 
final; e para a segunda partida, a ser reali- 
zada em São Luis, 10.000 ingressos. 

Dupla em moto faz assaltos 

no Grande Santa Rita 

Antônio Pinheiro 

Na tarde de ontem (04), dois estabeleci- 
mentos comerciais foram assaltados no Grande 
Santa Rita por uma dupla em uma moto. O pri- 
meiro assalto, por volta das 16h, foi na Farmá- 
cia Paixão, localizada na Avenida Newton Belo. 
Os dois assaltantes chegaram em uma moto 
preta. O bandido que estava na garupa teria en- 
trado na farmácia e sacado a arma, anunciando 
o assalto. 

No momento do crime, além da proprietá- 
ria da farmácia, existiam três clientes. O assal- 
tante obrigou Sidney Conceição de Almeida a 
ficar de joelho, tomando do mesmo a carteira 
porta-cédula, a qual tinha a importância de R$ 
3 mil, sendo R$ 2 mil em dinheiro e R$ 1 mil 
em cheques. Em seguida, prenderam todas as 

pessoas dentro do banheiro. 
Na saída, foram até o caixa da farmácia e 

levaram todo o dinheiro. Segundo Sidney, o as- 
saltante aparentava ter entre 17 e 18 anos, era 
alto e magro. O outro, que ficou na moto, era 
moreno e aparentava também a mesma idade. 
No assalto, esse estava com uma mochila nas 
costas. 

Todo o assalto foi filmado pelo sistema de 
câmeras. As informações são de que, na fuga, 
eles fugiram pela rua Paraíba (sentido Nova Im- 
peratriz), que é contramão. 

Também, no período da tarde, outro assalto 
no Lojão do Feirâo do Bonsucesso foi registra- 
do. Pelas características, os assaltantes são 
os mesmos do assalto a farmácia. Até às 19h 
de ontem, nenhum dos suspeitos foram presos 
pela PM. 

Polícia já identificou participante do 

"sapatinho" ao tesoureiro do Bradesco 

Antônio Pinheiro 

Um trabalho de investigação da Polícia 
Civil, comandada pelo delegado Thiago Bar- 
dai, já teria identificado um dos participantes 
do "sapatinho" ao tesoureiro do Bradesco (da 
Agência Centro). O crime foi iniciado no do- 
mingo (02) e finalizou na segunda-feira (03), 
sem a realização do assalto e liberação da 
família. 

Segundo a polícia, o bando que praticou o 
crime é o mesmo que, em 25 de Janeiro, re- 
alizou o crime ao gerente do Banco do Brasil 
de João Lisboa. O suspeito é conhecido pela 
alcunha de "Boca de Lata". Para a polícia, ele 
é apontado como líder do bando. Na segunda 
(03) e terça-feira (04), a Polícia Civil esteve 

procurando o suspeito por toda a cidade e re- 
gião, mas ele não foi localizado. 

Há informações de que o tesoureiro do 
banco teria recebido um telefonema ameaça- 
dor logo depois que o bando libertou os fami- 
liares dele, em que teriam dito que o tesourei- 
ro não tinha cumprido à risca o que tinha sido 
determinado pelo bando. Ontem, no periodo 
da manhã, um representante do Sindicato 
dos Bancários esteve na Delegacia Regional 
conversando com o delegado Assis Ramos. 

Na noite de segunda-feira, a Policia Militar 
localizou a moto Biz vermelha pertencente à 
esposa do tesoureiro, que tinha sido levada 
no momento em que levaram os familiares do 
funcionário do banco. A moto estava próxima 
ao Motel Gramados. 

Campanha contra polío quer vacinar 

12,2 milhões de crianças 

A Campanha Nacional de Vacinação con- 
tra a Poliomielite começa no próximo sábado 
(8) com a meta de vacinar 12,2 milhões de 
crianças de 6 meses a menores de 5 anos 
com a dose oral - o que corresponde a 95% 
do público-alvo. A campanha será encerrada 
no dia 21 de junho. 

No próximo sábado (8) será o Dia D de 
Mobilização Nacional. Cerca de 115 mil pos- 
tos de saúde e pontos de vacinação itinerantes 
estarão funcionando em todo o país. Após o 
encerramento da campanha, a vacina con- 
tinua disponível na rede pública de saúde. É 
importante que as mães levem a carteira de 
vacinação. 

O último caso de poliomielite, também co- 
nhecida como paralisia infantil, foi registrado 
no Brasil em 1989. O pais recebeu da Organi- 
zação Mundial da Saúde (OMS) o certificado 
de erradicação da doença em 1994. 

O secretário de Vigilância em Saúde, Jar- 
bas Barbosa, alerta, entretanto, que é preciso 
manter as crianças imunizadas e não "baixar 
a guarda" diante da doença. "Essa vacinação 
oral é extremamente importante para conse- 
guirmos alcançar a eliminação global da po- 
liomielite. Além do risco de pessoas virem de 
países onde tem transmissão, já foi observa- 
do, em países das Américas que começaram 
a acumular baixa cobertura vacinai, que isso 
termina favorecendo a circulação de vírus que 
produziram casos de pólio", disse. 

Neste ano, o público-alvo da campanha da 
vacina oral são as crianças a partir de 6 me- 
ses. Isso porque as crianças menores já estão 
sendo imunizadas com a dose injetável - intro- 
duzida no calendário básico de vacinação no 
segundo semestre de 2012. Com a mudança, 
o Brasil está se preparando para utilizar ape- 
nas a versão injetável quando ocorrer a erradi- 
cação da doença no mundo.- 

m 

Foto: Divulgação 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
alertou as mães para que aproveitem a ida ao 
posto de saúde para colocar o cartão de vaci- 
nação das crianças em dia. "É também uma 
chance de a família checar se o calendário de 
vacinas da criança até 5 anos de idade está 
em dia e, se não tiver, poder programar no 
posto de saúde qual o melhor dia para atuali- 
zar suas vacinas", disse. 

Cerca de 350 mil pessoas estarão envol- 
vidas na campanha e serão utilizados 42 mil 
veículos, entre terrestres, marítimos e fluviais, 
para alcançar todos os pontos do pais. Os 
postos receberão um total de 19,4 milhões de 
doses orais da vacina. O investimento do mi- 
nistério chega a R$ 32,3 milhões em repasse 
do Fundo Nacional de Saúde para os estados 
e municípios, sendo R$ 13,7 milhões para 
aquisição das vacinas. 
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►ÚLTIMO PRAZO 

Pagamento do IPTU com desconto encerra hoje 
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O contribuinte que optar em pagar o débito em cota única ganhará desconto de 20% 

O prazo para o pagamento do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU), em cota única ou par- 

celado em 6 vezes com desconto encerra hoje 
(05). A informação é do secretário Liberato Ro- 
drigues, da Secretaria da Fazenda e da Gestão 
Orçamentária (Sefazgo). 

O imposto, arrecadado anualmente pela 
Prefeitura Municipal, teve o prazo prorrogado 
até hoje para facilitar as possibilidades de paga- 
mento em cota única ou parcelado aos contri- 
buintes. conforme explica o secretário: "O con- 
tribuinte que optar em pagar o débito em cota 
única ganhará desconto de 20%. E para quem 
preferir pagar com vencimento parcelado, terá 
10% de desconto com o primeiro pagamento 
também no dia 05 e outras 5 parcelas subse- 
quentes". 

Liberato alerta para os prazos estipula- 
dos para que os descontos sejam garantidos. 

"Quem preferir o parcelamento, para manter o 
beneficio do pagamento sem juros, deverá pa- 
gar as parcelas seguintes às datas acertadas, 
ou seja: 05 de julho (2a parcela): 05 de agosto 
(3a parcela); 05 de setembro (4a parcela): 4 de 
outubro (5a parcela) e 05 de novembro (6a e úl- 
tima parcela)". 

O decreto que estendeu o prazo foi publica- 
do em jornal local e assinado pelo secretário Li- 
berato Rodrigues Morais, secretário de Fazenda 
e Gestão Orçamentária, para quem a prorroga- 
ção do prazo representa uma maneira de incen- 
tivar o contribuinte a quitar o IPTU deste ano. 

Além disso, o secretário observa que o re- 
colhimento da taxa do IPTU contribui na manu- 
tenção dos serviços de limpeza, de tapa-bura- 
cos, e na melhoria da infraestrutura de ruas e 
avenidas de Imperatriz. "O cidadão estará, des- 
sa forma, ajudando a melhorar a nossa cidade", 
finalizou. [Da ASCOM] 

UEMA deve devolver valores 

cobrados a estudantes 

A Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) foi condenada pela 2a Câmara Civel do 
Tribunal de Justiça (TJMA) a devolver valores 
cobrados ilegalmente a 15 alunos dos cursos 
de Pedagogia, Letras e Geografia, na forma de 
matrículas e mensalidades pagas a estabele- 
cimentos de ensino particulares conveniados 
à instituição. O relator do processo na Câmara 
- que manteve sentença da 4a Vara da Fazen- 
da Pública de São Luís - foi o desembargador 
Vicente de Paula. 

Os alunos ajuizaram ação informando que 
foram aprovados no vestibular da UEMA. no 
Programa de Qualificação de Docentes (PQD), 
mas tiveram que firmar contratos de prestação 
de serviços com instituições particulares, pa- 
gando mensalidades de R$ 150 e matrículas, 
valores que eram repassados à universidade. 

O juiz da 4a Vara da Fazenda Pública consi- 
derou inconstitucional a cobrança porque visa- 
va ao custeio do serviço de educação superior 
pública, ainda que indiretamente, através de 

O desembargador Vicente de Paula foi o relator do processo 

convênios ilegais, determinando a devolução 
de todas as taxas e mensalidades desembolsa- 
das pelos alunos. 

Em reexame, os desembargadores da 2a 

Câmara Civel mantiveram a determinação do 
juízo, concordando com o reconhecimento de 
abusividade no comportamento da UEMA, ao 
cobrar indiretamente alunos matriculados no 
ensino público, o que é expressamente proibido 
na Constituição Federal. 
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O Shopping do coração da cidade! 

Segunda à Sábado 

10:OOh às 22:00h 

Domingos e Feriados 

12:00h às 22:00h 

Projeto pede regulamentação na fiscalização 

em plantão de farmácias e drogarias 

Hyana Reis 

Durante a madrugada, a filha de Socorro 
Santos passou mal e ela não encontrou nenhu- 
ma farmácia para comprar um remédio. Algo 
comum de acontecer, segundo a dona de casa. 
E. para impedir que os plantões continuem sen- 
do descumpridos, o vereador Enoc Serafim ela- 
borou um projeto que pede que a lei que regu- 
lamenta este serviço tenha uma nova redação. 

A lei 850/98 do Código de Posturas do Mu- 
nicípio. que regulamenta o plantão de farmácias 
de Imperatriz, deve receber nova redação, prin- 
cipalmente no que se refere à fiscalização, de 
acordo com Enoc Serafim. "Atualmente, o res- 
ponsável pelo plantão é o Sindicato dos Donos 
de Farmácias. E, de acordo com a antiga lei. 
há uma brecha que permite que eles mesmos 
fiscalizem estes plantões. O projeto pede para 
que isso seja revisto e que a Vigilância Sanitá- 
ria seja a responsável por fiscalizar estes plan- 
tões". 

O vereador justifica que a fiscalização sen- 
do feita pela Vigilância Sanitária será mais efi- 
caz: "Não se pode fiscalizar aquilo em que você 
está diretamente envolvido. Na nova redação 
deixamos claro que, além de cumprir o plan- 
tão conforme indicado pelo órgão regulador, as 
próprias farmácias de plantão são obrigadas a 
divulgar nos meio de comunicação, bem como 
em hospitais e postos de saúde". 

As listas de plantões divulgadas atualmen- 
te não estão sendo cumpridas, de acordo com 
denúncia de Socorro Santos: "Mais de uma vez 
busquei a lista dos plantões e, ao ligar para 
cada uma, ninguém atendeu; ou mesmo quan- 
do chegava estava fechada. Tive que esperar 
amanhecer para comprar o remédio: um des- 
respeito à população que precisa deste servi- 
ço". O próprio vereador conta que já precisou 
de uma farmácia durante a madrugada e nâo 
encontrou nenhuma aberta. 

O projeto já foi protocolado na Câmara de 
Vereadores e deve ser apresentado em breve. 
A expectativa é que, caso aprovado, a nova re- 
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Vereador Enoc Serafim 

daçào passe a vigorar em cerca de 30 dias. De 
acordo com a direção da Vigilância, em reunião 
com o vereador, ficou acordado que o órgão 
ficaria responsável pelas fiscalizações assim 
que a mudança na lei entrar em vigor. 

Abaixo alguns pontos da nova redação da 
lei: 

- Punições em caso de descumprimento 
do plantão: interdição por 24 horas; multa; ou 
interdição definitiva por até 5 anos, conforme 
levantamento realizado por meio de procedi- 
mento administrativo sanitário, independente 
de inquérito policial. 

- Sistema de plantão: 24 horas - com inicio 
às 6h00 da manhã e encerramento às 6h00 da 
manhã do dia seguinte: 

- A fiscalização será feita através de rondas 
noturnas. 

-As farmácias não devem obrigatoriamente 
permanecer com portas abertas, bastando uma 
portinhola aberta, com um cartaz indicando que 
está em funcionamento. 

- A escala de plantão do mês deve ser di- 
vulgada em meios de comunicação, bem como 
fixação interna e externa de cartazes em todas 
as farmácias, estabelecimentos congêneres e 
órgãos públicos. 

Bolsa Família mobiliza beneficiários 

para acompanhamento de saúde 

O coordenador Junison de Sousa (Bolsa Família) alerta que prazo termina nessa sexta-feira, dia 7 

A Secretaria de Desenvolvimento Social 
(Sedes), por intermédio da coordenação do 
Programa Bolsa Família (PBF), mobiliza a 
Atenção Básica, da Secretaria Municipal de 
Saúde (Semus), para melhoria da proteção 
social dos beneficiários em Imperatriz. 

O Bolsa Família, maior programa de trans- 
ferência direta de renda a famílias em situação 
de pobreza e vulnerabilidade social, beneficia 
atualmente mais de 20 mil famílias em Impe- 
ratriz, cujo recebimento da renda é vinculado 
ao cumprimento de compromissos das famí- 
lias com as agendas da educação e da saúde, 
com finalidade de promover o acesso das fa- 
mílias aos direitos sociais básicos. 

Além disso, a oferta e o acompanhamento 
da saúde das famílias têm como objetivo refor- 
çar o direito de acesso à política universal de 
saúde visando à melhoria das condições de 
vida. As famílias do PBF com crianças de 0 a 7 
anos e mulheres com idade entre 14 e 44 anos 
devem ser acompanhadas por uma Equipe de 
Saúde da Família (ESF) ou pela Unidade Bá- 
sica de Saúde (UBS) de mais fácil acesso pela 
família. 

"Os beneficiários têm até essa sexta-feira 
(7) para realizar o acompanhamento básico 
de saúde: peso e altura - crianças e adultos 
- para que sejam enviadas essas informa- 
ções ao Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS), em Brasília", explica o coordenador do 
Bolsa Família, Junison de Sousa. 

Ele alerta que a nâo realização do acom- 
panhamento e os dados poderá acarretar no 
bloqueio dos benefícios do programa Bolsa 
Família. "Esse acompanhado é feito, pelo me- 
nos. duas vezes por ano pelo Ministério da 
Saúde. A comprovação é fundamental e está 
disponível desde o mês de fevereiro", assina- 
la. 

Junison de Sousa lembra ainda que o 
acompanhamento dos beneficiários vai além 
do envio de informações de saúde para que 
as famílias continuem recebendo o benefício. 
As equipes de Saúde da Família, em especial 
o Agente Comunitário de Saúde (ACS), são 
importantes na promoção à saúde da criança 
e á saúde da mulher, pois estimulam e orien- 
tam as famílias a realizarem ações de melho- 
ria à sua saúde. 
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►POLÍCIA MILITAR DO MARANHÀO 

betai 

3° BPM de Imperatriz comemora aniversário 
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Policia Militar de Imperatriz realiza atividades alusivas ao aniversário da PM - MA 

Carla Dutra 

Em alusão ao aniversário da Polícia Mi- 
litar do Maranhão, comemorado dia 17 
de junho, a Polícia Militar de Imperatriz 

está realizando algumas atividades. As ações 
começaram na segunda-feira (03) e vão até 
o dia 17. 

Durante esses dias de comemoração, as 
atividades são direcionadas à corporação da 
PM, as quais contam na programação com o 
Projeto Saúde Física e Mental dos policiais 
militares e familiares. Além disso, nesta ter- 
ça-feira (04), foi realizado o Campeonato de 
Futebol com militares. Está programada para 
o dia 13 de junho a Competição de Tiro, no 
Clube de Tiro de Imperatriz. 

No dia 16, a Policia Militar e Civil pode par- 
ticipar da Corrida Rústica, a qual terá início 
e fim no 3o BPM, percorrendo algumas ruas 
da cidade. Para finalizar as atividades e co- 
memorar, de fato, os 177 anos da Polícia Mili- 
tar do Maranhão, será realizado no dia 17 de 
junho, às 18h, uma solenidade oficial com os 
militares e autoridades políticas de Imperatriz. 

História - A Polícia Militar do Maranhão 
foi criada através da Lei Provincial n0 21 de 
17/06/1836, com o nome de "Corpo de Polícia 
da Província do Maranhão": constituída por 
um Estado-Maior e 04 (quatro) Companhias 
de Infantaria, totalizando 412 policiais, sendo 
o seu efetivo composto por Major (Comandan- 
te). Alferes (Ajudante), Sargento (secretário) e 
Sargento (quartel mestre). 

Presidente da OAB/MA dá boas-vindas aos 

novos membros da ordem de Imperatriz 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
de Imperatriz, por meio da Comissão dos Jo- 
vens Advogados, promove hoje (05) a recep- 
ção dos novos membros associados no Happy 
Hour Jurídico da Região Tocantina. O evento 
acontece na Cantina San Pietro, às 18h, e 
conta com a participação de Mario Macieira, 
presidente da OAB/MA. A iniciativa é da atual 

gestão que tem como presidente Malaquias 
Navarros. 

O evento visa ampliar o diálogo da entida- 
de com os novos membros e o contato direto 
com os profissionais que já atuam na área. Ao 
todo, participam 120 novos advogados asso- 
ciados, toda a diretoria e presidência da sub- 
seção de Imperatriz. 

Corpo de Bombeiros em Imperatriz 

tem novo comandante 

mm 
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Ten. coronel Figueiredo comandando vistoria no Casteláo em SL 

Welbert Queiroz 

Entre os dias 20 e 25 de junho, o 3o Gru- 
pamento de Bombeiros Militar (3o GBM) con- 
tará com um novo comandante. Quem deve 
assumir o cargo é o Tenente-coronel Figuei- 
redo, que atualmente pertence ao Grupa- 
mento de Atividades Técnicas (GAT). 

É um procedimento do Corpo de Bombei- 
ros as transferências de cargos após 2 anos 
em exercício em uma função. A mudança 
deve-se também ao fato de o último coman- 
dante, Tenente-coronel Saraiva ter deixado 
o cargo, na semana anterior, para assumir a 
Defesa Civil do Estado. 

"Houve uma mudança no Comando 
Geral. O comandanjae geral, o coronel Van- 
derlei, solicitou o coronel Saraiva na Defesa 
Civil do Estado, que é coordenada por um 
coronel do corpo de bombeiros. Assim, de- 
signou para cá o coronel Figueiredo, visto 
que o coronel Saraiva já tinha passado dois 
anos no exercício do cargo", afirma o tenen- 

te Freire, chefe da Sessão de Comunicações 
do 3o BGM em Imperatriz. 

O novo comandante já atuava antes, no 
3o BGM em Imperatriz, por volta do ano de 
2009, atuando como Major do batalhão. "O 
coronel Figueiredo foi comandante no 3o 

BGM em Imperatriz, em 2009, como ma- 
jor na época. Ele está vindo atualmente do 
Grupamento de Atividades Técnicas (GAT). 
Acredito que o fato de ele está vindo do GAT, 
ele vai vir com um foco mais direcionado às 
vistorias técnicas e fiscalizações", declarou 
o Ten. Freire. 

O tenente ainda ressalva que, durante o 
período de transição, o Copo de Bombeiros 
realiza suas atividades normalmente sob o 
comando do major Leandro, subcomandante 
do 3o GBM. "O Corpo de Bombeiros con- 
tinua com seu serviço normalmente. Nossa 
tendência é sempre a melhorar. Com rela- 
ção a ações positivas e para comunidade, 
não teremos nenhuma mudança drástica", 
concluiu. 

QUI m 

Franklim Roosvelt 

"Se houvera união de todas as culturas alternativas, podemos ficar fortes na cidade e termais apoio". 

Carla Dutra 

Artesanatos e promover eventos culturais alternativos são 
suas especialidades. Na Praça Mané Garrincha e na Praça 
da Bíblia são os seus pontos de vendas. Estamos falando do 
imperatrizense Franklim Roosvelt, de 43 anos, e viúvo há 15 
anos. 

De acordo com Franklim, as pessoas o conhecem devido 
ao trabalho que faz com produção cultural e a um bar que 
ele tinha, chamando "TNT", na Praça da Cultura. Também ele 
afirma que é um dos percussores do Rock na cidade. "Tive 
passagem na Rádio Mirante FM, com 'Time Rock', e na 
Rádio Cidade, com 'Cidade do Rock'", diz. 

Ele é multifuncional: além de trabalhar com tatuagens de 
fmitivas e temporárias, tem um bar itinerante. Ele não para 
no dia 15 de junho, Franklim vai realizar o 2° Misturado Alter 
nativo, que é direcionado para artistas imperatrizenses com 
composições próprias e que ainda não têm o material grava- 
do. "Estamos desenvolvendo essa idéia com material em 
mãos para poder apresentar e propagar para as outras 
pessoas", afirma. O evento acontece das 14h até a meia-noi- 

te. Na ocasião, o público amante da cultura vai poder dançar 
ao som de reggae, rock e rap. 

O trabalho de Franklim na venda alternativo já tem cerca 
de 20 anos. Agora, o nosso personagem vende também cami- 
sa alternativa com várias estampas. Para sobreviver, ele viaja 
para outras cidades vendendo seus produtos e, assim, garan- 
tir uma boa renda para o fim do mês. Segundo ele, "os artis- 
tas alternativos de imperatriz têm que se esforçar dobra- 
do para poder almejar os seus objetivos". Pois Franklim 
conta que na cidade não tem um incentivo na cultura no que 
diz respeito à exportação e comercialização de artesanatos. 

Quando há eventos culturais na cidade, Franklim aproveita 
para vender seus múltiplos produtos. Ele revela que camise- 
tas e artesanatos são os produtos mais comercializados pelos 
seus clientes. O artesanato que é vendido por Franklim é pro- 
duzido por ele mesmo. Um dom que foi aperfeiçoado no Cen- 
tro Histórico de São Luís, quando ele passou 10 anos apren- 
dendo a fazer artesanato e compartilhando a sua experiência. 
Nesse período, foi o ápice da sua carreira, pois foi quando os 
seus produtos eram exportados para outros países. "Lá foi 
como se fosse a minha faculdade", revela. 
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►GOVERNO ITINERÁNTE EM MIRADOR INAUGURA: 

Hospital de 20 leitos e pavimentação de ruas 

Os moradores do município de Mirador, 
distante cerca de 500 km de São Luis, 
ganharam na terça-feira (4) uma uni- 

dade hospitalar de 20 leitos inaugurada pela 
governadora Roseana Samey. pelo secretário 
de Saúde. Ricardo Murad, e pelo prefeito Jo- 
acy Andrade Barros. Com este, já são 21 hos- 
pitais de 20 leitos inaugurados pelo governo 
que se somam a cinco unidades de 50 leitos 
e a 10 URAS, também já entregues à popula- 
ção, como parte do Programa Saúde é Vida. 
A inauguração aconteceu durante mais uma 
etapa do Governo Itinerante, que também in- 
cluiu as cidades de Sucupira do Norte, Fortuna 
e Jatobá. 

Ao lado do presidente da Assembléia Le- 
gislativa, Arnaldo Melo; do deputado estadual. 
Max Barros; de prefeitos, vereadores, lideran- 
ças comunitárias da região e de secretários 
de Estado, entre eles o de Infraestrutura, Luis 
Fernando Silva, a governadora inaugurou ain- 
da dnco quilômetros de vias urbanas e visitou 
ações do governo levadas para o município, a 
exemplo da emissão de documentos disponibi- 
lizada à população no caminhão do Viva Cida- 
dão e cursos de inclusão digital, ofertados pela 
Escola de Governo do Maranhão (EGMA). 

"Nós estamos aqui em Mirador inaugu- 
rando mais um hospital e trazendo as ações 
do Governo Itinerante. Iniciamos os serviços 
do novo hospital com a realização do mutirão 
de catarata, com exames, consultas médicas 
e vacinas. Estamos garantindo comodidade 
para o povo de Mirador para que ele não tenha 
que se deslocar para outro município", disse 
Roseana Samey. "Escolhi a saúde como prio- 
ridade porque o povo com saúde pode estu- 
dar, trabalhar e ter lazer", detalhou Roseana 
Sarney que. durante visita às instalações da 
unidade de saúde, conversou com pacientes 
e funcionários. 

A nova unidade hospitalar de Mirador, a 

exemplo das já inauguradas pelo governo 
em outros municípios, dispõe de internação 
dínica e funcionará com Serviço de Pronto 
Atendimento (SPA). centro de parto normal, ul- 
trassonografia, raio-x e exames laboratoriais. 
O investimento total foi de R$ 3.442.267,16, 
sendo R$ 2.201.267,16 em obras civis e R$ 
1.241.000 em equipamentos. 

"Até o final do ano os 64 hospitais, as dez 
UPAs e mais dois hospitais gerais serão en- 
tregues pelo governo e funcionando dentro 
de uma grande rede estadual e municipal que 
está fazendo a mudança na qualidade da saú- 
de de toda a população do Maranhão", contou 
o secretário Ricardo Murad. 

Ainda como beneficio para o município, o 
secretário de Infraestrutura Luis Fernando Sil- 
va anunciou que será autorizada a elaboração 
do projeto da estrada que liga Mirador a Sucu- 
pira e Pastos Bons. "Vamos também pavimen- 
tar o acesso ao hospital para que a população 
tenha mais facilidade de chegar a essa unida- 
de de saúde", detalhou Luis Fernando Silva. 

O prefeito Joacy de Andrade Barros des- 
tacou que o trabalho que a governadora vem 
fazendo em todo o Maranhão mostra o interes- 
se que o governo tem de desenvolver as polí- 
ticas públicas dentro dos municípios. "Mirador 
foi contemplado com o hospital municipal e 
com os calçamento de ruas e com as ações na 
saúde, do Viva Cidadão e de inclusão digital. 
Todo o povo de Mirador agradece ao governo 
pelo beneficio. Quero continuar parceiro des- 
te governo e continuar caminhando junto pelo 
Maranhão", afirmou o prefeito. 

Na cidade, a população fez festa para re- 
ceber a governadora e agradecer os benefí- 
cios levados ao município. "Essa é uma gran- 
de ação que a governadora está fazendo pelo 
povo do Maranhão: construindo hospital em 
cidades como Mirador. que muito precisa de 
atendimento médico de qualidade", disse a 
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Roseana Samey ao lado do secretário de Saúde, Ricardo Murad, e pelo prefeito Joacy Andrade Barros, entre outras autoridades 

dona de casa Ednalva Oliveira da Silva, uma 
das primeiras a serem atendidas no novo hos- 
pital. 

O lavrador Beto Gomes da Silva também 
chegou cedo na unidade de saúde para confe- 
rir as instalações e os serviços. "Agora, temos 
uma coisa que nunca tinha tido aqui em Mira- 
dor: saúde de qualidade. Mirador é uma cida- 
de considerada pequena, mas mesmo assim 
tem as mesmas necessidades das que são 
grandes", completou. 

AÇÕES 
Em Mirador, a Secretaria de Estado da 

Saúde (SES) oferece atendimentos diversos, 
por meio dos serviços de especialistas na área 
de dermatologia, oftalmologia, clinica médica 
e pediátrica e técnicos de imunização. Exames 

laboratoriais e colpocitologia oncótica também 
serão ofertados. Os atendimentos dermatoló- 
gicos acontecerão nesta quarta-feira (5). 

O presidente da Assembléia Legislativa. 
Arnaldo Melo, e o deputado e vice-presidente 
da AL, Max Barros, falaram da importância 
do Governo Itinerante e do programa Saúde 
é Vida para o Maranhão. A iniciativa, segundo 
eles. tem sido um marco para a saúde do esta- 
do. "Estou feliz de ver aqui realizado um sonho 
de todos nós, sertanejos. De ver este hospital 
sendo entregue para melhorar a vida da po- 
pulação", disse Arnaldo Melo. "A governadora 
Roseana, que em governos anteriores teve 
como marca a construção de estradas, agora 
priorizou a construção de hospitais, garantindo 
mais saúde para o povo do Maranhão", com- 
plementou Max Barros. 
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Oale do Paraíba 

Na prova final de um famoso colégio de São Paulo apareceu a seguinte questão: 
Faça uma análise sobre a importância do Vale do Paraíba. 
A seguir a resposta do aluno mais brilhante da turma: 
"O Vale do Paraíba é de suma importância, pois não podemos discriminar esses impor- 

tantes cidadões, já que existem o vale-transporte, o vale-idoso, porque não existir também 
o Vale do Paraíba? 

Além disso, sabemos que os paraíbas, de um modo geral trabalham em obras ou porta- 
rias de edifícios e ganham pouco. Então, o dinheiro que entra no meio do mês, que é o vale, 
é muito importante para ele equilibrar sua economia familiar." 

Pão do Joãozinho 

Joãozinho chega na padaria e pergunta: 
— Moço, tem pão? 
O padeiro responde: 
— Só tem pão dormido. 
E Joãozinho responde: 
— Ah, então acorda cinco aí pra mim. 

www coquetel com br/jogos 

Qftçft.pmms 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

www coquetel com bflogos : 
CKUZAOINHA 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Lia, Tatá e Gil se despedem de Fatinha no 
aeroporto. Tizinha incentiva Bruno a resgatar Fatinha. Vitor 
leva Bruno ao aeroporto, mas eles não chegam a tempo. 
Lia nâo se conforma de ter que sair de seu apartamento por 
falta de pagamento. Sal diz a Luana que quer se redimir. 
Nélio marca um encontro com Tizinha no Misturama. Nando 
decide conversar com Orelha sobre Morgana. Rasta e Nélio 
tentam animar Bruno. Luana diz a Lia que tentará descobrir 
onde Sal escondeu o dinheiro do resgate. Pilha sofre com 
a partida de Fatinha. Lia sugere que Gil alugue sua casa 
para ela e sua família. Nando canta para Tizinha, que pede 
para Nélio ficar com ela no Misturama. Orelha transforma 
seu quarto para agradar Morgana. Bruno se surpreende ao 
ver Fatinha na porta de seu prédio. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Cassiano e os tenentes observam Alberto en- 
quanto ele coloca algumas caixas em seu carro com a ajuda 

de capangas. Guiomar passa a casa que ganhou de Alberto 
para usufruto da ONG. Duque compra a mina e coloca no 
nome de Amaralina. Ester e Tais conseguem o empréstimo 
para abrir a empresa de turismo. Cassiano revela a Duque 
que sabe que ele é avô de Amaralina. Ester convida Lindau- 
ra para trabalhar com ela e Tais na loja de turismo. Alberto 
procura o comandante para fazer uma denúncia. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Amora desmente a notícia de Sueli Pedro- 
sa, mas Maurício fica intrigado. Irene sai do quarto antes de 
Fabinho acordar. Fabinho acorda e pede para falar com Rita 
(nome que Irene se apresentou). Xande e Filipinho fazem as 
pazes. Madá leva Damáris para falar com Áurea. Perácio 
vende a cópia do quadro que pintou para Wilson e revela 
que não é o original. Tábata vê vários jovens ovacionando 
Filipinho. Tina finge salvar a família de Amora e todos ficam 
perplexos. Pedrinho se agarra à mão de Charlene, que se 
comove. Tina se apresenta a Bárbara e se dispõe a trabalhar 

para ela. Santa alerta Maurício para a entrevista de Amora 
sobre Bento. Bárbara coloca sonífero na bebida de Madá. 
Maurício procura Bento. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Paloma pede para Bruno ficar com ela. Pilar 
se recusa a contar para Félix por que Bernarda nâo gosta 
de César. Aline aparece na mansão e leva flores para a so- 
gra de seu patrão. Valdirene se irrita com o tratamento que 
Márcia dá para Atílio. Carlito convida Valdirene para ir a uma 
festa. Paloma pega as chaves de seu apartamento. Márcia 
compra roupas para Atílio, e ele a ajuda com a contabilida- 
de da venda de cachorro-quente. Félix exige que Aline se 
mantenha longe de sua família. Thales conhece Vega em 
uma livraria. Perséfone tenta se aproximar de Daniel. Michel 
mente para deixar Patrícia com ciúmes. Pilar implora para 
que Bernarda nâo revele o segredo de família que esconde. 
Amarilys sugere que Paloma se case com Bruno. Félix in- 
centiva Ninho a lutar por Paloma. 

^ Áries 21-03 /19-04 
Você alia suas atividades mental e prática de 
maneira eficiente, neste momento em que Lua e 
Plutâo formam trígono. Una-se a outras mentes 
brilhantes, com diversas habilidades, pois isso 
abrirá boas oportunidades e horizontes! 

b Touro 20-04/20-05 
Sua visão de vida é expandida pela harmonia 
Lua-Plutâo entre seu signo, e sua área espiritu- 
al. Que tal ser mais ousada no seu visual e nas 
atitudes? Rompa os limites que você mesma se 
impõe, permita-se ser você mesma! 

ü Gemeos 21-05 / 21-06 
Problemas que vem se arrastando poderão ser 
solucionados, neste momento em que a Lua, ao 
passar por sua área de crise se harmoniza com 
Plutâo. Defina seus objetivos e planos, pois o mo- 
mento é de renovação e transformação! 

52 Câncer 22-06/22-07 
Que tal conhecer pessoas diferentes? A conjun- 
ção Lua-Plutâo entre suas áreas de amizades e 
de relacionamentos favorece novos contatos, as- 
sim como a retomada de antigas amizades. Per- 
ceba como interagir melhor em grupos! 

Si Leão 23-07/22-08 
Ao entrar em trígono em sua área de trabalho, 
Lua e Plutão transformam positivamente sua vida 
profissional. Você tende a se destacar por suas 
idéias inovadoras, e pode projetar-se em sua car- 
reira, Aproveite este momento! 

119 Virgem 23-08/22-09 
Que tal trilhar novos rumos de vida? A Lua passa 
por sua área espiritual e forma trígono com Plu- 
tâo em sua área social, indica a necessidade de 
mudança. Renove sua rotina e liberte-se do que 
vem lhe bloqueando! 

Libra 23-09/22-10 
Bom momento para estreitar os laços nas rela- 
ções íntimas e curtir sua sexualidade. O trígono 
Lua-Plutâo lhe aconselha a procurar dentro de si 
as soluções para os aborrecimentos. Harmonize 
sua relação consigo mesma! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Descontraia um pouco na companhia das pesso- 
as que você gosta. Lua e Plutâo formam igono, 
trazendo uma energia de renovação, e. tão que 
tal conhecer lugares diferentes? Suas relações 
se tomarão mais dinâmicas! 

Sagitário 22-11/21-12 
Boas mudanças podem transformar seu cotidia- 
no, pois a Lua entra em sua sexta casa, O trígono 
com Plutâo lhe traz sagacidade para lidar com di- 
ficuldades no âmbito material. Esteja aberta para 
novos investimentos! 

CD CD 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Ávida social ganha movimento com a entrada da 
Lua em sua área de lazer. O trígono com Plutâo 
abre as possibilidades de contatos e favorece no- 
vos contatos e ambientes. Permita que sua visão 
de vida se renove! 

^Aquário 20-01 /18-02 
Você se sente insegura em relação aos caminhos 
que sua vida vem tomando, com o trígono Lua- 
-Plutâo entre suas áreas de família e de crise. 
Você anseia por mudanças, portanto, reveja prio- 
ridades e comece pelo mais simples! 

K Peixes 19-02/20-03 
Busque novas alianças que beneficiem a vida 
estudantil e intelectual, pois a Lua entra em sua 
área de comunicação e forma trígono com Plu- 
tão, abrindo seus olhos para oportunidades. Am- 
plie possibilidades e curta as boas trocas! 
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"Um estádio recém-reformado já apresenta várias rachaduras. Um perigo para nós, pois dá medo até de 
desabar qualquer dia desses", reclama um torcedor. 

a BrancaP 

A voz da comunidade 
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Rachaduras e sujeira no Estádio Frei Epifânio 

Hyana Reis 

Amanhã (06), o estádio recebe cerca de 
12 mil torcedores para a final do Cam- 
peonato Maranhense entre Cavalo de 

Aço e Maranhão. Mas o Frei Epifânio tem 
apresentado falhas em sua estrutura. Racha- 
duras e sujeiras podem ser encontradas facil- 
mente no prédio recém-reformado. 

"No lado das arquibancadas já dá pra ver 
umas rachaduras bem grandes. Um estádio 
recém- reformado já apresenta várias racha- 
duras. Um perigo para nós, pois dá medo até 
de desabar qualquer dia desses", reclama 
um torcedor que não quis se identificar. 

Em 2009, o estádio fechou para a re- 

forma, reabrindo em abril de 2010, onde foi 
apresentada a nova estrutura. Mas o torce- 
dor conta que tem o costume de freqüentar o 
estádio para assistir os jogos e garante: "Não 
é de hoje que esses problemas acontecem, 
começou praticamente alguns meses após a 
reforma". 

Ele revela que "também é comum encon- 
trar bancos quebrados com a tintura descas- 
cando e outras coisas; além disso, tem muita 
sujeira. Às vezes, encontro papel jogado, la- 
tinhas de cerveja, refrigerante e também tem 
muita poeira", diz o torcedor, apontando para 
um amontoado de terra na lateral do estádio. 

Ao andar pelo estádio também é comum 
ver latas de cerveja, garrafas de água vazias 

e casca de amendoim pelas arquibancadas. 
E a nossa fonte atribui muitas das falhas no 
Frei Epifânio aos próprios torcedores que 
não zelam pelo local: "Tem muita gente que 
não tem educação, deixa sujeira largada, 
não coloca no lixo. Tem gente que sobe em 
cima dos bancos. Já vi um rapaz quebrar um, 
porque ficou pulando em cima do banco. Ou 
seja, falta respeito também por parte dos tor- 
cedores". 

A Secretaria de Esporte e Lazer (Sedei) 
informou que para a manutenção e conser- 
vação do Frei Epifânio contam com quatro 
pessoas diariamente, além do apoio da Se- 
cretaria de Infraestrutura do Município, e que 
a limpeza é feita, no mínimo, uma vez por se- 

mana; e quando tem jogo, é limpa um dia an- 
tes da partida. Mas o torcedor discorda: "Não 
é toda semana que eles limpam: já cheguei 
em jogo, cansei de chegar ao jogo do Impe- 
ratriz e o estádio estar sujo do anterior". 

A direção ainda expôs que para manter 
esta estrutura contam principalmente com o 
apoio da Prefeitura, já que o estádio tem di- 
reito apenas de 10% do que é arrecado com 
os jogos, e quase não há partidas. 

Quanto às rachaduras, a Secretaria in- 
formou que O Corpo de Bombeiros esteve 
vistoriando o estádio na manhã desta terça- 
-feira (04) e disse que a estrutura está apta 
para receber o jogo da final do Campeonato 
Maranhense. 
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Na lateral da arquibancada há uma Imensa rachadura 
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Na lateral do Estádio há um amontoado de terra e sujeira Latas de cerveja Jogadas na arquibancada 
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Seguradora deve indenizar agricultora que perdeu parte do movimento das mãos 

O juiz Francisco Marcello Alves Nobre, respondendo pela 2a 

Vara da Comarca de Mombaça, distante 296 km de Fortaleza, 
condenou a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
S/A a indenizar em R$ 5.400 a agricultora S.M.F. Ela sofreu aci- 
dente automobilístico e perdeu parte do movimento das mãos. 

Conforme o processo (n0 9648-09.2012.8.06.0126/0), o si- 
nistro ocorreu em janeiro de 2008. A vítima fraturou os punhos 

e sofreu várias escoriações pelo corpo. A agricultora entrou com 
pedido para receber o valor do Seguro de Danos Pessoais Cau- 
sados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT). 

Como não obteve resposta da empresa, S.M.F. ajuizou ação 
requerendo o pagamento da quantia. A Seguradora Líder, na 
contestação, alegou falta de laudo médico conclusivo sobre a 
invalidez. 

Na sentença, o magistrado considerou ter ficado compro- 
vado que o acidente "acarretou debilidade na flexão e exten- 
são das mãos, situação que viabiliza o deferimento do pedido 
de recebimento do Seguro DPVAT de acordo com a tabela dos 
graus de invalidez". O juiz fixou a indenização em R$ 5.400. 
A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico dessa 
quinta-feira (23/05). 

Empresa de turismo é condenada a indenizar clientes vítimas de fraude 

A 3a Turma Recursal do Fórum Professor Dolor Barreira con- 
denou a Be Happy Representações Turísticas Ltda. a pagar inde- 
nização para os clientes K.A.S.P. e L.C.N.P. A decisão, proferida 
na segunda-feira (27/05), teve como relator o juiz André Aguiar 
Magalhães. 

Segundo os autos, em novembro de 2011, os clientes adqui- 
riram da Be Happy um pacote para cruzeiro marítimo, no valor 
de R$ 7.616,32. A compra se deu por meio de uma agência. Eles 
deram R$ 1.142,45 de entrada e dividiram o restante em seis par- 

celas de 1.078,97. 
A viagem familiar estava marcada para janeiro de 2012, mas, 

em outubro de 2011, os clientes souberam, pela imprensa, que a 
agência estava com o escritório fechado. 

Diante do prejuízo, os clientes ingressaram na Justiça pedin- 
do a restituição da quantia paga e indenização por danos morais. 
Na contestação, a Be Happy alegou inexistência de responsabili- 
dade e de dano a ser reparado. 

Em agosto de 2012, decisão do 9o Juizado Especial Cível e 

Criminal de Fortaleza determinou a restituição dos valores e o pa- 
gamento de R$ 5 mil por danos morais. Inconformada, a empresa 
interpôs recurso (n0 032.2012.907.885-6), defendendo, mais uma 
vez, ausência de responsabilidade e culpa exclusiva de terceiros. 

Ao julgar a apelação, a 3a Turma Recursal manteve a decisão 
do Juizado. Segundo o relator, "o que se percebe na conduta da 
promovida [empresa] é a negligência e o descaso no trato com o 
consumidor, que teve frustrada sua expectativa de usufruir dos 
serviços pelos quais pagou". 
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MAGAZINE LILIANI S/A 
CNPJ/MF N0 11.590.296/0001-64 

NIRE 21300008144 

■ATA DAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12/04/2013" 
DATAos?rdiasLdo mès de abril de 2013, às 10:00 (dez) horas, na Sala de Reuniões da sede social da Companhia, á Av. Getúlio Vargas, n0 974, Centro, município de Imperatriz/MA. 
CO'convoMdos diretamente e em prazo hábil, dispensadas as formalidades do edital de convocação, na conformidade do que dispõem o parágrafo 4o do artigo 124 da Lei 6404/76, com a presença de todos os acionistas, conforme assinatura no respectivo livro. 
QU A presente Assembléia instalou-se com a presença de todos os acionistas, (conforme assinatura no livro competente), em especial dos acionistas Srs. Antonio Paulo Marques de Souza, Edmilson Limeira de Souza e Luís Wanderlei Santana da Silva, que juntos compõem o capital 

votante da Companhia. 
COpresidente?Luís Wanderlei Santana da Silva, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Montanha/ES, portador do CPF n0 251.773.203-59 e RG n0 035881372008-9 SSP/MA, residente e domiciliado em Imperatriz/MA, 

Secretário: Antônio Paulo Marques de Souza, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Anápolis/GO, portador do CPF n0 253.406,788-57 e RG n0 29.235.037-5 SSP/SP, residente e domiciliado em Imperatnz/MA. 
ORDENS DO DIA: 
I) Alteração do artigo 3o do Estatuto Social, que trata da composição dos objetivos econômicos da Companhia. 
II) Deliberar sobre alteração de endereço e atividade econômica da filial 25 (Loja 26), na cidade de Marabá, Estado do Pará. 

Deliberar sobre alterações de atividade econômica de filiais no Estado do Tocantins. "'l Consolidação do Estatuto Social da Companhia: 
' iTOI zLIBERAÇOES TOMADAS NAASSEMBLEIAGERAL: _ ^ , .BAnÃr,e As deliberações tomadas nesta Assembléia foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes, de acordo com o que determina o artigo 129 da Lei 6.404/76, como seguem. .. . . qc)„_híhq\- aii^HqHac rio iotormoHiarân o anonciamento 

I - Foi aprovado e deliberado alterar o Estatuto Social da empresa, em seu artigo 3o, com a indusão dos objetivos: Serviços de Corretores e agentes de seguros, de planos complementar(intermediação de contrato de garantia estendida), Atividades de intermediação e agenciamento 
de serviços e negódos em geral, exceto imobiliários (remuneração pelo serviço de angariação de seguro), passando o mesmo a possuir a seguinte redação; 
acessórios 
de Muro;OTmérdovarSsta de jo^s.relóg^se bijuten^as; comércio irarejistade m^eriais de ranstm^o em geral, materiais elétri^ artigos de iluminação; comércio varejista de fe.agens femamentas e 
fotooráficos e cinematográficos; comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios, discos e fitas; comérdo varejista em lojas de conveniência; comércio varejista de livros (livros eletrônicos) atacadista distnbuidor de otooarticia fotográficos e cinematográficos; comércio varejista de instrumentos musicais e acessónos, discos e fitas 

artigos importados 
em 
e fitas 
móveis eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, máquinas e aparelhos domésticos, equipamentos de informática, artigos importados, artigos rotograncos, instrumentos musicais e acessonos, aparemos e equipamentos pa.a oomumuav^, 
Serviços de Corretores e agentes de seguros, de planos complementar, (intermediação de contrato de garantia estendida); Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negocios em geral, exceto imobiliános ( Remuneração pelo serviço de anganação de seguro), podendo, 
ainda, participar de outras atividades como sócia ou acionista 

I - Fica alterado o endereço da ' ' " "" filial n°. 25 (LOJA26), devidamente registrada na JUCEPAsob NIRE n0. 15900182892, por despacho em 03/07/1997, com CNPJ/MF N0. 11.590.296/0026-12 e Inscnçâo Estadual n0.15.193.931-4 situada à Folha 31, Quadra 06, 0^^'™ ^ova 
Marabá CEP 68.501-535, município de Marabá, Estado do Pará, para à Avenida Espirito Santo, n°, 959 - Bairro São Félix II. CEP 68,513-810, município de Marabá Estado do Pará, e atividade econômica pnnapal de Comérao varejista de móveis- CNAE 47.54-7-01, para Comércio varejista 
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo- CNAE 47.53-9/00, e inclusão de atividade secundária de Comércio varejista de móveis- CNAE 47 54-7-01; confoiroe previsto no Estatuto SoaaF Art 3 - Cap.1. , 0 1Q. . . .., . nQ . r/.nBnn II - Fica alterada a atividade econômica principal da filial n° 20 (LOJA 21), devidamente registrada na JUCETINS sob NIRE n0 1790003549-2, por despacho em 26/03/1997 inscnla no CNPJ N° 11.590.296/0021-08 e Inscnçâo Estadual n . MJD58J9^1. lOMlizada na Av.Cônego João 
Lima n° 1917, Quadra 18, Bairro Setor Central. CEP 77804-010, na cidade de Araguaina, Estado do Tocantins, da atividade de Comérao varejista de moveis- CNAE 47.54-7-01, Comerão varejista especializado de eletrodomésbc^ e equ^ 47.53-9/00 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intemacional-49.30-2/02; Preparação de documentos e serviços espeaahzados de apoio adrranistrativo nâo espedficados47 slTm 
prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente- CNAE 82.99-7/99; para atividade principal de; Comerão varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo- CNAE 47.53-9/00, e secundárias. Cor^itfo varejiste^ 47^4-7-01 
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (malas, secador, pranchas...)- CNAE 47.59-8/99; Transporte rodoviano de carga, exceto produtos pengosos e mudanças intermumapal, 
Corretores e agentes de seguras de planos complementar(intermediação de contrato de garantia estendida)- CNAE 66.22-3/00; Atividades de intermediação e agenaamento de serviços e negocios em geral, exceto imobilianos (remuneração pelo serviço de anganação de seguro)- CNAE 
74.90-1/04; conforme previsto no Estatuto Social- Art. 3o - Cap. I. 
SEI 
vídeo- prOQUtOS pcnyuauo c iiiuuauyao, iiiioiiiiuilimpai, nk/w*., ww. «lyww ww — --o- r- i Tiõ • i '« . «n s\y i 

Savâo n0 1340 Lote 13 - Quadra 04. Bairro Centro, CEP 77602-970, na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, da atividade de Comérao varejista de móveis- CNAE 47.54-7-01; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e e^u P®^®n]°® ^e
o
á

>^
l° e „ 

47 53-9/00; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (malas, secador, pranchas)- CNAE 47.59-8/99; para atividade pnnapal de: Comerão varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentosdeáudioeyideo-Ct^E 4 93- 
9/00; e secundárias: Comércio varejista de móveis- CNAE 47.54-7-01; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (malas secador pranchas )-CNAE 47.59-8/99; Transporte rodoviano ^rga. exceto produtos peng^ 
intermunicipal, interestadual e intemacional-49.30-2/02; Serviços de Corretores e agentes de seguros, de planos complementar(intermediaçâo de contrato de garantia estendida)- CNAE 66.22-3/00; Atividades de intermediação e agenaamento de serviços e negóaos em geral, exceto imo- 
biliários (remuneração pelo serviço de angariação de seguro)- CNAE 74.90-1/04; conforme previsto no Estatuto Social- Art. 3o - Cap. I. 

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

Artgoí- Sob a denominado de MAG^INE^ÚAN^S/A^Im cõntftuída uma Sociedade Anônima fechada, de Capital Autorizado, nos termos da Lei 6.404/76, que se regerá pelos presentes estatutos e pelas disposições legais pertinentes à sociedade ou a qualquer dos seüs opjetivos^ 
Artigo 2 - A sociedade terá sede na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Av. Getúlio Vargas n° 974, centro, CEP 65901-550, onde tem foro. podendo criar e instalar filiais, escntónos, agências ou representações em qualquer parte do temtório naaonal, por deliberação do 

COnSAl|ligo 3-Constituem3objetivos da sociedade a exploração das atividades de comércio varejista de móveis, artigos de colchoaria, tapeçaria e de decoração; comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos para escritórios para(
us° e 

acessórios; comércio varejista de aparelhos e equipamentos para comunicação, peças e acessórios; comércio varejista de equipamentos de informática, peças e acessórios; coméroio varejista de máquinas e aparelhos de uso doméstico; coméfdp var^lrtadê brinquedos e artigo^r^^vos. 

fotooráficos e cinematográficos; comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios, discos e fitas; comércio varejista em lojas de conveniência; comércio varejista de livros (livros eletrônicos), atacadista distnbuidor de mercadonas em geraL comércio atacaaista ae move s, anigos ae 
colchoaria tapeçaria e de decoração; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para escritórios, para uso comercial, técnico e profissional, peças e acessónos; comérao atacadista de aparelhos e equipamentos para comunjcaçâo, peças e acessonos, comerão a acad s a 
de equipamentos de informática, peças e acessórios; comércio atacadista de máquinas e aparelhos de uso doméstico; comércio atacadista de brinquedos e artigos recreativos peças e acessónos: comerão atacadista de artigos desportivos, de caça. pesca e Mmp^ 
de artigos importados; comércio atacadista de tecidos e artefatos de tecidos, roupas e acessórios do vestuário e artigos de armarinho; comércio atacadista de calçados e artefatos de couro; comérao atacadista de jóias, relógios e bijulenas; comérao atacadista de matettels de ronstro^o 
em geral materiais elétricos p/ construção, material para pintura, artigos de iluminação; comércio atacadista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; comercio atacadista de artigos fotográficos e cinematográficos; comérao atacadista de instramen os mus^s e 
e fitas- comércio atacadista de livros (livros eletrônicos); fabricação de móveis de madeira e artefatos de colchoaria; serviços de transporte rodoviário de carga em geral; exploração das atividades de agropecuária e aquicultura, importação e exportação exploração de p^teçâo de serviços 
de habilitação de telefone celular; exploração de locação de bens imóveis, bens móveis e equipamentos em geral; reparação e manutenção de máquinas e aparelhos eletrodomésticos; comerão de veículos de duas rodas motonzadas. Comércio varejista pela 1 n"®^®'J. ■ d® 
móveis eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, máquinas e aparelhos domésticos, equipamentos de informática, artigos importados, artigos fotográficos, instrumentos musicais e acessónos aparelhos e equipamentos para comunicação, artigos desportivos, bnnquedos e artigos recreativos, 
Serviços de Corretores e agentes de seguros, de planos complementar, (intermediação de contrato de garantia estendida); Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negóaos em geral, exceto imobiliános (remuneração pelo serviço de anganação de segura), podendo, 
ainda, participar de outras atividades como sóda ou acionista, ... , . r , 

Artigo 4-0 prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, cabendo à Assembléia Geral alterar sua constituição, modificar sua finalidade, ou promover sua dissolução legal. 
Capitulo II-DO CAPITAL e AÇÕES , ' _ _ _ ..... .     ... ... . r- r\ r,r\r\   «nllk.Xv.nN maXar ra > nr nm-nimAl O C 4 nn /iirv* r/i-i \ Aorli i irrso 

anco i 
ações, 
totalmente integralizado nesta data. Artigo 6-Somente as ações ordinárias terão direito a voto, 1 (um) para cada ação, nas Assembléias Gerais. ^ ... , .... u.        . mr-nri.-i., 

Parágrafo Io- Os acionistas detentores de ações preferenciais nominativas sem direito de voto não poderão vender suas ações por valor supenor ao apurado com base no patnmômo liquido da Companhia, conforme o ultimo balanço se a venda ocorrer no primeiro semestre do exercício 
social ou por via de balanço especial, realizado com a assistência dos interessados, se o acontecimento se verificar no segundo semestre do exercido sodal, havendo direito de preferênda dos adonistas detentores de ações ordmanas. • . j • „„,w „ ,0 

Parágrafo 2o - Os adonistas detentores de ações preferenciais nominativas sem direito de voto. que sejam fundonários regularmente contratados da Companhia, em caso de demissão por justa causa ou de pedido voluntáno e espontâneo de demissão, deverão vender suas ações ao 
acionista majoritário pelo valor apurado com base no patrimônio liquido da Companhia, conforme o último balanço se a venda ocorrer no primeiro semestre do exercido social, ou por via de balanço especial, realizado com a assistênda dos interessados, se o aconteamento se venncar no 
segundo semestre do exercido social. 

Artigo 7 - As ações poderão ser representadas por títulos múltiplos ou cautelas, assinados por 2 (dois) diretores, 
Artigo 8 - Dentro do limite do Capital Autorizado, a sociedade poderá emitir e colocar ações por deliberação do Conselho de Administração ou da Assembléia Geral. 
Parágrafo 1° - A deliberação de emitir ações do Capital Sodal Autorizado constará de Ata de Reunião do Conselho de Administração ou da Assembléia Geral, indicando o numero de ações a serem emitidas e as condições de colocação, subscrição e integranzaçao. 
Parágrafo 2o - Os adonistas terão sempre o direito e preferênda para a subscrição de ações. 
Parágrafo 3o - Dentro de 30 (trinta) dias de cada emissão, o Conselho de Administração registrará o aumento de capital na Junta Comercial competente. 
Parágrafo 4o- Na subscrição de ações, o mínimo de integralização inidal será o fixado por Lei, e as respectivas importâncias serão recebidas pela sociedade, independente de depósito bancano. 
Parágrafo 5o - A sodedade poderá emitir ações para integralização em bens móveis, imóveis ou créditos, por deliberação do Conselho de Administração. 
Parágrafo 6o - A ação é indivisível em relação à Sociedade. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exerddos pelo representante do condomínio. 
Artigo 9 - AAssembleia Geral, poder máximo de decisão da sociedade, reunir-se-á ordinariamente, até 4 (quatro) meses do término do exercício social, para os fins previstos em Lei, e extraordinariamente, sempre que qs interesses sodais o exigirem. . . . , 
Parágrafo Io - A convocação será feita na forma da Lei, pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, podendo, ainda, ser convocada pelo Conselho Fiscal, se em funaonamento, ou pelos adonistas, nos casos previstos nas letras b e c . do parágrafo umco, do artigo 123, oa Lei 
Parágrafo 2° - A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, ou por acionista com direito a voto por ele designado, cabendo ao dirigente da assembléia a escolha de um secretário dentre os acionistas presentes.  . . 
Parágrafo 3o - O quórum estabeleddo para a instalação das Assembléias Gerais será a metade mais um dos acionistas com direito a voto. Contudo, para as dedsões contidas no art. 122, indsos I, V. VII e IX, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, será sempre necessano o voto 

favorável de 2/3 (dois terços) dos sócios com direito a voto, em qualquer convocação. 
Parágrafo 4o- Cada ação ordinária dará direito a 1 (um) voto em qualquer Assembléia Geral. 
Artigo 10-PA sociedade^será^adminis^a^0por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros, residentes no País, eleitos pela Assembléia Geral e por ela destitulveis a qualquer tempo, O prazo de gestão do Conselho de Administração será de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. j «j ■ ■ . .. 
Parágrafo único - Ós membros do Conselho de Administração serão investidos nos cargos mediante termo lavrado no Livro "Atas das Reuniões do Conselho de Administração . 
Artigo 11 - Os honorários dos Membros do Conselho de Administração serão fixados anualmente pela Assembléia Geral Ordinária. 
Artigo 12 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração presidir as reuniões deste órgão. Parágrafo único-O presidente do Conselho de Administração em suas faltas ou impedimentos indicará um dos Conselheiros para substituí-lo. . J . , .. , .... . , , . , 1 ,,,, H-nim rninrUnntn rnm nn 
Artigo 13 - Em caso de renúncia ou impedimento permanente de um dos Membros do Conselho, as atribuições do mesmo serão dislnbuidas entre os remanescentes, até a realização da Assembléia Geral que escolherá o substituto, cujo mandato terá seu término coincidente com os 

demais membros. , . ., . 
Parágrafo Io - Se ocorrer o impedimento ou vacánda da maioria dos cargos, remanescendo apenas um Conselheiro, este convocará a Assembléia Geral para o provimento dos cargos vagos. 
Parágrafo 2o - No caso de impedimento ou vacância de todos os cargos do Conselho de Administração compete à Diretoria convocar a Assembléia Geral para a eleição dos novos membros. 
Artigo 14 - Compete ao Conselho de Administração: 
a)- Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade; 
b)- Eleger e destituir os Diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições; 
c)- Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou a celebrar e quaisquer outras atos; 
d)- Convocar as Assembléias Gerais; 
e)- Manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria; 
f)- Deliberar sobre a emissão de ações; 
g)-Autorizar os atos de incorporação, fusão e cisão, alienação de bens do Ativo Permanente da sociedade, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obngações de terceiros; 
h)-Contratar e destituir Auditores Independentes. „ L . , , .... . . . .   
Artigo 15-0 Conselho de Administração reunir-se-á na sede da sociedade, sempre que os interesses sociais exigirem, por convocação de seu Presidente, ou seu substituto legal. As resoluções serão tomadas por maiona absoluta de votos. Parágrafo único - Na hipótese de empate, a matéria de votação será decidida através do voto de qualidade do Presidente do Conselho. , , a mk ^ 
Artigo 16-0 Conselho de Administração se instala com mais da metade dos seus membros e das suas deliberações serão lavradas alas, as quais deverão ser arquivadas na Junta Comercial competente e publicadas sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir eteitos 

perante tercei^ros^ ^ cornposta por 02 (d0|S) Diretores, sendo um Diretor Presidente, e um Diretor sem designação especifica, acionistas ou não, residentes no Pais, eleitos e destituiveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração. O prazo de gestão da Diretoria será de 
3 (três) anos, permitida a reeleição. 

Parágrafo único - Os Diretores cujos mandatos hajam expirados permanecerão nos cargos até a posse dos novos eleitos. 
Artigo 18 -À investidura dos componentes da Diretoria dar-se-á mediante termo lavrado em livro próprio. Artigo 19-AAssembléia Geral Ordinária fixará anualmente os honorários da Diretoria.   ..... . ... . , . . . . . . , . io a^^kiai»/-orai 
Artigo 20 - A Diretoria administrará a sociedade com plenos poderes, de conformidade com as leis vigentes e com o presente estatuto, competindo-lhe a prática de todos os atos necessános ao funcionamento da sociedade, que não sejam da competência da Assembléia Gerai ou ao 

^0nSArtigo 21 - A alienação ou oneração de bens do Ativo Permanente e a prestação de garantias a favor de terceiros serão precedidas da autorização do Conselho de Administração e os atos deverão ser praticados por dois Diretores, em conjunto. Artigo 22-A representação ativa e passiva da sociedade nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais competirá a qualquer um dos diretores, isoladamente. .. . , . . . w a j. 
Parágrafo único- Objetivando auxiliar os Diretores na gestão ordinária dos negócios sociais, representar a sociedade em Juizo e perante as autoridades, repartições públicas, entidades da Administração Publica direta e indireta e entidades financeiras, incluindo bancos, poaera a 

Diretoria representada por um Diretor, nomear procuradores para agirem em conjunto, ou isoladamente, em atos e operações que serão expressamente mencionados no respectivo instrumento de mandato, que, excetuando o caso de mandato judicial, será sempre por prazo determinado. 
Artigo 23 - Ao Diretor Presidente compete, além das funções inerentes ao cargo de Diretor, convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria, cabendo-lhe o voto de qualidade em todos os casos de empate 
Artigo 24 - A Diretoria reunir-se-á, por convocação de seu Presidente, sempre que os interesses sodais o exigirem, ou por pedido de qualquer um de seus membros. As reuniões realizar-se-âo na sede social, sendo lavrada de todas as deliberações uma Ata no livro competente. 
Capítulo V - DO CONSELHO FISCAL Artigo25-AsociedadeteráumConselhoFiscal, não permanente, composto de 3 (três) membro se efetivos e igual numero de suplentes.    L, , _ , , lu , . „ . , , inn„i nn „Hinn ipi 
Parágrafo 1o - Os membros do Conselho Fiscal devem ser pessoas naturais, adonistas ou não, residentes no País, que preencham os requisitos legais. Serão eleitos pela Assembléia Geral, a qual lhes fixara a remuneração, com observanaa ao mínimo legai previsto no artigo toz, 

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

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

iela lados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem 
da reserva 

Artigo 32 - Do saldo restante dos lucros, feitas as deduções e destinaçôes referidas nos artigos antecedentes, será distribuído aos adonistas um dividendo obrigatório não inferior a 25% (vinte dnco por cento), observado o disposto nos artigos 201 e 202 da Lei n 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 O referido dividendo será pago no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua declaração, ressalvada a hipótese de deliberação em contrario da Assembléia Geral, caso em que o pagamento deverá ser efetuado dentro do exerclao em que for deaaraao. 

Parágrafo único - Inexistindo oposição de qualquer acionista presente à Assembléia Geral, pode esta deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo, bem como a retenção de todo o lucro, conforme estabelece o artigo 2o, parágrafo 3o, da Lei n 6.404, de 15 de 
deZe Artígo^S1-/^Assembléia Geral decidirá sobre o destino do saldo dos lucros remanescentes, os quais poderão ser total ou parcialmente distribuídos como dividendos suplementares aos acionistas, atribuídos a fundo especial de reserva para futuro aumento de capital, ou deixados em 
contas de lucros suspensos. . , ^ ,, .. .. a . ■ . 

Parágrafo único - A constituição da reserva acima mencionada não poderá ultrapassar em cada ano a 25% (vinte cinco por cento) do lucro liquido e lera por limite o montante do capital social.. 
Artigo 34 - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em beneficio da Sociedade. Artigo 35-A Diretoria é facultado providenciar o levantamento de balanços semestrais, dos quais dará conhecimento aos acionistas mediante publicação na forma prevista em lei. ^ , U1 , _ .nn,. nmnn tnn n nn,,n 
Parágrafo único - De conformidade com o resultado do balanço semestral, a Diretoria poderá, com base em parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento, distnbuir aos aaomstas, ad referer.dum da Assembléia Geral Ordinána, observadas as disposições ao anigo zui e seus 

parágrafos, da Lei n0 6.404, de 15 de dezembro de 1976. . 1 ne mi a ie a a í. a 
Artigo 36 - A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, de acordo com o artigo 204, paragrafo 2o, da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de ia/b. 
Artigo"37^'A ^ciedadePenírarâ em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação de acionistas que representem a maioria do Capital Sodal, reunidos em Assembléia Geral espedalmente convocada para este fim, a qual estabelecerá o modo e o prazo da liquidação, 

competindo-lhe nomear o liquidante. 
Capitulo Vlll - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 38 - Os documentos emitidos pela sodedade que mendonarem o valor do Capital Autorizado deverão indicar o montante Subscnto e o montante Integralizado. 
Artigo 39 - Aos casos omissos neste Estatuto aplicam-se as disposições da Lei Federal n0 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais leis e regulamentos que se aplicam á sodedade ou a qualquer de seus objetivos sodais. 
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, que foi lida e aprovada, e devidamente assinada pelo Presidente, pelo Secretário, e no Livro de Presença por todos os acionistas que se encontram nesta 

Assembléia para as formalidades legais. 
Adonistas: Luis Wanderlei Santana da Silva, e Antônio Paulo Marques de Souza. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro própno. 
Imperatriz-(MA), 12 de abril de 2013. ......... 
Certificado o registro em 18/04/2013 sob o n" 20130290629; Protocolo: 13/029062-9; Empresa: 21300008144-Junta Comercial do Estado do Maranhão. 

LUIS WANDERLEI SANTANA DA SILVA ANTONIO PAULO MARQUES DE SOUZA Presidente Secretário 
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Registro tardio de importações de petróleo afeta saldo da balança comercial 

O registro em atraso de compras de petróleo 
pela Petrobras afetou a balança comercial - di- 
ferença entre exportações e importações - em 
maio. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o lança- 
mento da importação de US$ 1,1 bilhão de petró- 
leo feito na semana passada impactou o saldo. 

No mês passado, a balança comercial teve 
superávit de US$ 760 milhões, o pior resultado 
para meses de maio desde 2002. Sem o regis- 
tro tardio, o saldo positivo corresponderia a US$ 
1,860 bilhão. De janeiro a maio, a balança co- 
mercial registra déficit de US$ 5,392 bilhões, o 
pior resultado da história para o período. 

Por causa de uma instrução normativa da 
Receita Federal editada no fim do ano passado, 
as importações de combustível da Petrobras fei- 
tas ao longo de 2012 só começaram a ser re- 
gistradas neste ano. Ao todo, foram US$ 4,589 
bilhões que impactaram o saldo da balança co- 
mercial em 2013. De acordo com a secretária de 
Comércio Exterior do MDIC, Tatiana Prazeres, a 
eliminação dos resíduos fará a balança comer- 

cial retomar os superávits nos próximos meses. 
"Todo o resíduo de importação referente ao 

ano passado está integralmente registrado. A 
partir de agora, há um fluxo regular de opera- 
ções e não há mais motivos para gerar acúmu- 
los que gerem distorções nos dados divulgados", 
disse a secretária. 

Para os próximos meses, segundo Tatiana, 
a perspectiva para a balança comercial é favo- 
rável. Ela, no entanto, admitiu que os resultados 
não serão tão expressivos como em 2012. "Se- 
guimos com expectativa de encerrar o ano com 
saldo positivo, mas inferior ao do ano passado". 

Em relação às exportações, que caíram 4% 
em 2013 e somam US$ 93,291 bilhões no acu- 
mulado do ano. a secretária disse que a queda 
deve-se principalmente à redução nos embar- 
ques de petróleo para o exterior. Apesar disso, 
ela destacou que as vendas continuam em ní- 
veis expressivos. 

"Foi a terceira melhor média diária da histó- 
ria, só perdendo para 2011 e 2012, que foram 
anos recordes. Na verdade, ocorreu apenas uma 

retração sobre um volume que já era elevado, 
mesmo em tempos de crise intemacional", ava- 
liou Tatiana. No entanto, ao contrário de outros 
anos, o MDIC continua sem fixar uma meta de 
exportações para 2013. 

Além do atraso no registro das operações 
da Petrobras, a secretária informou que o petró- 
leo e os derivados estão impactando a balança 
comercial em 2013. "Por um lado, o país está 
exportando menos petróleo por causa da que- 
da da produção provocada pela manutenção de 
plataformas. Por outro, o aumento na demanda 
doméstica por combustíveis aumenta as impor- 
tações e também reduz as vendas externas", 
explicou. 

De acordo com o MDIC, se o petróleo e os 
derivados fossem excluídos da balança comer- 
cial, as exportações teriam aumentado 3,7% em 
2013 pela média diária, em vez de caírem 2,8% 
e seriam recordes para os cinco primeiros meses 
do ano. Sem esses produtos, a balança comer- 
cial registraria superávit de US$ 5,636 bilhões no 
acumulado de 2013. 

Banco Central lança aplicativo que ajudará turistas a trocar moeda no Brasil 

Aplicativo lançado no domingo (02) pelo 
Banco Central (BC) ajudará os turistas a loca- 
lizar, por meio de smartphones e tablets, cerca 
de 12 mil pontos de atendimento de instituições 
credenciadas para fazer operações de câmbio. 
Inicialmente, o aplicativo Câmbio Legal está 
disponível apenas para aparelhos que usem 
os sistemas IOS (iPhone e iPad, da Apple) e 
Android (software gratuito usado por diferentes 
marcas de aparelhos). O download desses apli- 
cativos é gratuito e pode ser feitos na App Store 
e no Google Play. 

A opção por aplicativos para essas plata- 
formas deve-se ao fato de serem elas respon- 
sáveis por mais de 90% do mercado brasileiro. 
"Dependendo da expansão, poderemos futu- 
ramente disponibilizá-los também para outras 
plataformas", disse o secretário executivo do 
BC, Geraldo Magela. Segundo ele, existe po- 

tencial para aumentar dos atuais 12.187 para 
100 mil o número de pontos de câmbio registra- 
dos no aplicativo. Para que isso aconteça, será 
necessária a colaboração das 184 instituições 
financeiras credenciadas pelo Banco Central. 

Ao lançar o aplicativo, o BC pretende aju- 
dar, inicialmente, os turistas que visitarão o país 
para a Copa das Confederações, que começa 
no próximo dia 15, e a Jornada Mundial da Ju- 
ventude, de 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro. 
Após esses eventos, o aplicativo ficará como 
legado. 

Magela disse que, apesar de não apre- 
sentar a cotação das moedas estrangeiras, o 
aplicativo permitirá o acesso aos sites dos pon- 
tos de câmbio que dispõem de tal informação. 
"Não terá as cotações porque elas variam mi- 
nuto a minuto. Os turistas terão acesso a infor- 
mações como localização, telefone, horários de 

atendimento e sen/iços oferecidos por cada um 
dos postos autorizados pelo BC. Mas, se eles 
quiserem saber a cotação, poderão acessar o 
site dessas instituições a partir do próprio apli- 
cativo", acrescentou o secretário. 

A iniciativa faz parte de uma campanha 
mais ampla, focada nos turistas estrangeiros, 
que tem também o objetivo de apresentar a 
eles as cédulas do real e os elementos de se- 
gurança nelas contidos, além de esclarecer as 
regras do país para o câmbio de moedas es- 
trangeiras. 

O BC disponibilizou também um site espe- 
cial com dicas sobre onde os turistas poderão 
comprar reais antes de viajar, os documentos 
necessários para fazer câmbio e o uso do car- 
tão internacional, além de apresentar os limites 
de compra e a lista de instituições financeiras 
autorizadas. 

EDUCAÇÃO 

Maioria das escolas brasileiras tem infraestrutura básica 
A maior parte das escolas brasileiras (84,5%) 

apresenta uma estrutura elementar ou básica. 
Isso significa que tem apenas água, banheiro, 
energia, esgoto, cozinha, sala de diretoria e equi- 
pamentos como TV, DVD, computadores e im- 
pressora, Na outra ponta, 0,6% das escolas apre- 
senta uma infraestrutura considerada avançada, 
com sala de professores, biblioteca, laboratório 
de informática, quadra esportiva, parque infantil, 
além de laboratório de ciências e dependências 
adequadas para atender a estudantes com ne- 
cessidades especiais. 

é a informação que está no estudo dos pes- 
quisadores José Soares Neto, Girlene Ribeiro de 
Jesus e Camila Akemi Karino, da Universidade de 
Brasília (UnB), e Dalton Francisco de Andrade, da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Uma Escala para Medir a Infraestrutura Esco- 
lar. Os pesquisadores utilizam dados do Censo 
Escolar 2011 do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O 
estudo foi feito com dados de 194.932 escolas, 
incluindo públicas e privadas, rurais e urbanas. 

O estudo mostra que mais de 44% das es- 

colas da educação básica brasileiras ainda apre- 
sentam uma infraestrutura escolar elementar, 
apenas com água, banheiro, energia, esgoto e 
cozinha. 

Os pesquisadores se dizem surpreendidos 
com os resultados. "Há um percentual alto de es- 
colas que não têm requisitos básicos de infraes- 
trutura, como sala de diretoria, sala de professor 
e biblioteca. Assim, fica transparente a necessi- 
dade de políticas públicas que visem a diminuir 
as discrepâncias e promover condições esco- 
lares mínimas para que a aprendizagem possa 
ocorrer em um ambiente escolar mais favorável", 
diz o estudo. 

"A criança, quando chega à escola, tem que 
ter equipamentos, conforto do ambiente para se 
concentrar, se dedicar aos estudos e ao aprendi- 
zado. O professor precisa de equipamento para 
desenvolver o trabalho dele, assim como a esco- 
la", explica em entrevista à Agência Brasil um dos 
autores do estudo, José Soares Neto. "O Brasil 
está passando por um momento em que é con- 
senso que se deve investir em educação. A pes- 
quisa traz uma perspectiva de como orientar esse 

investimento para resolver um problema que não 
é simples". 

Dividindo-se por região, o Nordeste apresen- 
ta a maior porcentagem de escolas com estrutura 
elementar: 71%; e apenas 0,3% com estrutura 
avançada. A maior porcentagem de escolas com 
estrutura avançada está na Região Sul; 1.6% - na 
região, 19,8% das escolas têm estrutura elemen- 
tar. 

Levando-se em consideração a administra- 
ção, mais da metade das escolas públicas fede- 
rais (58,1%) têm uma infraestrutura adequada, ou 
seja. além dos itens básicos, como água, energia 
e cozinha, têm sala de professores, biblioteca, 
laboratório de informática, quadra esportiva e 
parque infantil. Essas escolas têm uma estrutura 
melhor do que as estaduais ou municipais e até 
mesmo que as particulares, cuja maioria (58,4%) 
têm uma estrutura básica. Outro dado destacado 
pelos pesquisadores é a diferença entre as esco- 
las urbanas e rurais. "Enquanto 18,3% das esco- 
las urbanas têm infraestrutura elementar, o opos- 
to ocorre em relação às escolas rurais: 85,2% 
encontram-se nesta categoria", diz o estudo. 
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Bem Estar 

ESPECIALISTAS INDICAM 
CONTROLE ALIMENTAR E 

TRATAMENTO PSICOLÓGICO 
PARA CRIANÇAS COM OBESIDADE 

MÓRBIDA 

A obesidade infantil pode ser con- 
siderada uma epidemia no Brasil. A 
avaliação, feita no dia da Conscien- 
tização contra a Obesidade Mórbida, 
é do psiquiatra assistente do Instituto 
de Psiquiatria do Hospital das Clíni- 
cas da Faculdade de Medicina da Uni- 
versidade de São Paulo (USP), Marco 
Antônio Abub Torquato Júnior. Pelos 
dados do Instituto Brasileiro de Geo- 
grafia e Estatística (IBGE), uma em 
cada três crianças entre 5 e 9 anos 
tem obesidade no país. 

Para o pediatra, hematologista e 
oncologista pediátrico do Hospital Si- 
rio-Libanês em São Paulo e do Institu- 
to da Criança do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da USP, 
Paulo Taufi Maluf Júnior, a criança é 
considerada obesa quando tem mas- 
sa corporal acima de 30. Ele infor- 
mou que não adianta visar somente 
à criança, mas fazer uma reeducação 
do ponto de vista alimentar na família 
inteira. "Tem que modificar os hábi- 
tos de vida de toda a família. Então 
a primeira atitude a fazer diante de 
uma criança com obesidade mórbida 
é promover uma grande reestrutura- 
ção da vida familiar. Em alguns casos 
se usa medicamentos para controlar 
o apetite, mas na realidade a base do 
tratamento é a reeducação alimen- 
tar", explicou. 

O médico disse que a obesidade 
muito acentuada, chamada de mór- 
bida, prejudica a capacidade respira- 
tória da criança e pode desenvolver 
algumas conseqüências metabólicas 
como aumento de colesterol e surgi- 
mento de diabetes tipo 2. Ele explicou 
que não há estudos suficientes que 
indiquem segurança na utilização de 
cirurgias bariátricas em crianças com 
este tipo de doença. "Em crianças a 
gente não tem nenhuma evidência de 
que o método seja seguro e que seja 
eficaz. A gente não tem meios para 
poder avaliar e instituir este tipo de 
tratamento", completou. 

Segundo Abub Torquato Júnior, a 
doença é complexa e tem vários fa- 
tores que podem influenciar no seu 
desenvolvimento. "A medicina ainda 
está entendendo como esses fatores 
se somam para causar a obesidade. 
Porém, a gente sabe que a obesidade 
pode ser influenciada, sim, por muitos 
fatores psicossociais", disse. 

O psiquiatra informou que alguns 
comportamentos podem apontar 
uma dificuldade da criança enfrentar 
a obesidade. "Em geral, as crianças 
mais jovens expressam menos o so- 
frimento psíquico. Elas não falam que 
estão sofrendo, que estão tristes. 
Normalmente expressam por meio do 
comportamento. Perder o interesse 
por coisas que gostavam antes. Mui- 
tos medos que ela não tinha mais co- 
meçam a voltar", ressaltou. 

De acordo com o médico, "crian- 
ças que têm muita ansiedade e recu- 
sam para ir à escola é um sinal para 
os pais que algo não está legal". Além 
disso, segundo ele, as alterações de 
sono, muitas dores pelo corpo, de ca- 
beça e de barriga, os pais levam ao 
médico e não tem nada de errado, 
mas as dores continuam; isso tam- 
bém é um indicativo de que a criança 
pode estar passando por um sofri- 
mento psíquico", disse. 

Para o psiquiatra, problemas psi- 
cológicos nas crianças podem estar 
associados tanto às causas da obesi- 
dade infantil, como ser uma conseqü- 
ência da doença. "As crianças obesas 
sofrem em relação à adaptação social 
e na escola, e isso pode levar a uma 
série de sintomas psíquicos e psiquiá- 
tricos", completou. 
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Agente chega da Europa com ofertas por Paulinho 

Paulinho em amistoso contra a Inglaterra no Rio 

Paulinho está com os dias contados no 
Corinthians. Giuliano Bertolucci, empre- 
sário do volante, retornou da Europa na 

última sexta-feira (31) com uma nova proposta 
da Inter de Miâo (ITA) e uma sondagem oficial 
do Monaco (FRA) na bagagem. 

A diretoria alvinegra já se prepara para 
vendê-lo, mas afirma que ainda não recebeu 
nenhum documento dos clubes, diferentemen- 
te do que ocorreu em janeiro, quando a Inter 
enviou uma oferta de cerca de 12 milhões de 
euros diretamente ao Timão. 

Hoje, o Corinthians acredita que consegue 
arrecadar 20 milhões de euros (cerca de R$ 
56 milhões), que é o valor da multa rescisória, 
no negócio pelo camisa 8, cujos direitos estão 
divididos entre o Timão (50%) e o Audax-SP 
(50%). As boas atuações do jogador nas de- 
cisões da temporada e, agora, com a camisa 
da Seleção Brasileira, são a esperança de va- 
lorização. 

Além de Inter e Monaco. o clube já ouviu 
sobre o interesse do Shakhtar Donetsk (UCR) 
e PSG (FRA). Aos seus empresários, o jogador 

já avisou que quer sair apenas para um dos 
grandes da Europa. 

O jogador tem uma promessa de liberação 
da diretoria do Timão caso uma oferta vantajo- 
sa chegasse após a participação do time na Li- 
bertadores. Após a conquista do título paulista, 
o diretor Roberto de Andrade admitiu que ele 
deve ser vendido. "Caso chegue uma coisa boa 
para o clube, boa para o atleta, ele vai querer 
ir, tenho certeza disso. A gente vai conversar 
e acabar liberando, se isso acontecer", disse. 
Em agosto do ano passado, o Corinthians de- 
sembolsou 4 milhões de euros (R$ 11 milhões) 
para adquirir o percentual do Banco BMG. 

Atualmente, Paulinho está concentrado 
com a Seleção Brasileira, que se prepara para 
o inicio da Copa das Confederações. No último 
domingo, na reestreia oficial do Maracanã, ele 
foi o autor do gol que assegurou o empate do 
Brasil em 2 a 2 com a Inglaterra. A intenção 
do volante e seu estafe é não desviar o foco 
da competição. Portanto, qualquer negociação 
pode ser encaminhada, mas dificilmente será 
concretizado antes de julho. 

Ingressos já estão à venda para jogo 

da primeira final do Estadual 

Carla Dutra 

Está chegando o grande dia esperado pela 
torcida "Cavalina". Nesta quinta-feira (06), o Ca- 
valo de Aço entra em campo para realizar o pri- 
meiro jogo da final do Campeonato Maranhense 
contra o time do Maranhão. Concentração, trei- 
nos e pensamento positivo impulsionam os jo- 
gadores a irem à competição confiantes. Para o 
reforço do time, a equipe do Cavalo conta com o 
12° jogador: que é a torcida. 

Segundo Edvaldo Cardoso, presidente do 
Cavalo de Aço, a torcida vai fazer a diferença no 
jogo. "Precisamos que torcida seja o 12° jogador, 
com o seu apoio, para conquistarmos o objetivo, 
que é a vitória, com todo respeitos ao adversá- 
rio", espera. Ele acrescenta que dentro de casa, 
o Cavalo tem que fazer valer o valor da bandeira 
e a tradição do "Mais Querido" na cidade. "Nosso 
clube chegou à final não foi à toa, foi pelo jogo 
apresentado em campo", assegura. 

Os jogadores foram, nessa segunda-feira 
(03). para a concentração no Shalom Haras 
Clube e ficam em regime de concentração até 

o dia do jogo. Vão sair do local somente para 
os treinos, que ocorrem em dois horários, ma- 
nhã e tarde, na academia e treino com bola em 
campo. "O time está fazendo uma boa prepara- 
ção e acreditamos que vai fazer uma ótima par- 
tida", afirma Edvaldo. Já que o adversário tem 
a vantagem de jogar por dois resultados iguais, 
os jogadores do Imperatriz se preparam para 
saírem com a vitória no primeiro jogo. "Cabe a 
nós vencer o jogo e reverter essa vantagem, ter 
a condição do empate no jogo de volta", revela. 

Na intenção de incentivar e mobilizar os tor- 
cedores a irem prestigiar esse grande momento 
do Cavalo e da cidade de Imperatriz, Edvaldo 
Cardoso revela que a diretoria está fazendo um 
plano de mídia e, hoje à tarde, vai ser realizado 
uma carreata pelas ruas da cidade. Foram dispo- 
nibilizadas nesta terça-feira (04) as vendas dos 
ingressos para o jogo. O torcedor pode comprar 
seu ingresso na Antena 1, na portaria do estádio 
Frei Epifânio, na loja Top Sport, e na Boa Forma 
e Play Áudio Estúdio. Os ingressos para as ar- 
quibancadas custam R$ 20 e para o setor cober- 
to custam R$ 40. 

Samuel é sondado, mas pedida alta do 

Fluminense emperra negociação 

As revelações das divisões de base do 
Fluminense estão em alta no Leste Europeu. 
O clube também foi consultado por agentes 
ligados a clubes da Ucrânia e Rússia para 
saber os valores para uma transferência do 
atacante Samuel. Porém, a alta pedida do 
Tricolor pelo atacante acabou fazendo com 
que os interessados recuassem. 

O nome de Samuel ganhou força nes- 
tes mercados, devido ao estilo de jogo e 
porte físico. Pelo menos dois interessados 
estariam dispostos a pagar valores abaixo 
da multa rescisória do atacante, o que fez 
o Tricolor rechaçar qualquer tratativa para a 
negociação. 

O próprio jogador se mostrou interessa- 
do em uma transferência para Europa, caso 
surja algo oficial. A diretoria tricolor segue 
em compasso de espera para saber se pode 
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Samuel foi sondado por clubes do Leste Europeu 

vender o atacante, usado freqüentemente 
quando Fred não pode atuar. 

Santos comunica DIS que vendeu 

Neymar por cerca de R$ 47 milhões 

O Barcelona (ESP) aumentou a descon- 
fiança que o grupo DIS tinha do Santos com 
relação aos valores da transferência de Ney- 
mar. A empresa diz que foi comunicada pelo 
Peixe, em reunião na semana passada, de 
que a negociação foi fechada em 17 milhões 
de euros, cerca de R$ 47,2 milhões. Valor mui- 
to abaixo do divulgado pelo clube espanhol na 
apresentação do craque no Camp Nou. 

O vice-presidente do clube espanhol, Jo- 
sep Maria Bartomeu, informou que foram 
gastos 57 milhões de euros, cerca de R$ 160 
milhões, na operação. Do total, 10 milhões de 
euros (cerca de R$ 27,7 milhões) teriam sidos 
adiantados ao atleta. 

Portanto, na visão da DIS, caberia ao Pei- 
xe fazer o repasse de 47 milhões de euros 
(cerca de R$ 130 milhões) e não 17. O clube 
tinha 55% dos direitos econômicos do craque, 
a DIS, 40%, e a Teisa, investidores ligados ao 
Peixe, os outros 5%. 

A DIS aguarda a apresentação dos docu- 
mentos, mas está convicta de que pode ter 
de acionar a Justiça se considerar irregulari- 
dades. 

Perguntado sobre as divisões dos valo- 
res, o vice-presidente do Barcelona disse que 
não poderia falar por questão de contrato. "Há 
cláusulas para não revelar qual porcentagem 
cada um leva. Não é por nós, pois não terí- 
amos problemas, mas pelas empresas. Exis- 
te um acordo e não podemos dizer. Se nos 
permitirem algum dia, diremos estes valores", 
afirmou. 

No Santos, o vice-presidente Odílio Rodri- 
gues questionou a atitude do cartola espanhol 
e negou falta de transparência do Alvinegro. 
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Barcelona anunciou que pagou R$ 160 milhões por Neymar 

"Foi um contrato assinado pelas duas partes. 
A assinatura dele está aqui. Então todos con- 
cordaram. O Santos não quebraria. Prestamos 
conta ao Conselho Fiscal", diz. 

O Alvinegro, no entanto, tomou medidas 
para dar um chapéu no investidor, com o qual 
tem longa briga, inclusive na Justiça-; Neste 
ponto, marcou dois amistosos e negociou com 
o Barça uma preferência de compra de três jo- 
gadores das categorias de base. 

Perguntado quais jogadores foram esco- 
lhidos, o vice-presidente do Barça disse que 
havia esquecido. O Santos não divulga. 
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