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Atentado em Boston 

Dzhokhar Tsarnaev, o suposto co-autor dos atentados de Boston que permanece HBk Jj internado em um hospital, disse aos investigadores que quem promoveu os ataques HHK 5 ^ J 

foi o outro suspeito, seu irmão Tamerlan, publica nesta terça-feira a imprensa ame- ^ í- ricana. Dzhokhar, 19 anos. está se comunicando com os investigadores federais -rl>7V- & WíPir 

por escrito e através de gestos, já que tem lesões na cabeça, pescoço, pernas e HHilL 
uma mão, produzidas aparentemente durante o tiroteio no qual morreuseu irmão BÜÜIBfe. : J * ' 'M~ 
de 26 anos, Tamerlan, na sexta-feira passada. O jovem está entubado no hospital | f Beth Israel de Boston, onde deu entrada na sexta-feira após ser detido pela policia, 
Conhecidos dos irmãos Tsarnaev. de origem chechena, contaram a imprensa que -['.iMAtLj 

cTBTlnSi"dcrtfuUsr:íos3 
dessas bombas, os irmâos usaram 

digital em inglês vinculada à Al-Qaeda, segundo um funcionário americano citado pela rede Fox News, 
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Ativistas jogam 
Criança vivia como 

água em Arcebispo esposa 

Ativistas seminuas do grupo 
feminista Femen invadiram 
uma conferência em uma 
universidade de Bruxelas. 
Durante o ato, manifestantes 
jogaram água no arcebis- 
po de Mechelen-Bruxelas, 
Andre-Joseph Leonard. O 
religioso não reagiu e evitou 
olhar para as ativistas. O 
protesto foi contra a homo- 
fobia, de acordo com agên- 
cias internacionais. No fim 

. da manifestação, o arcebis- 
po beijou uma imagem da Virgem Maria ao deixar a sala. Nascido na 
Ucrânia e com filiais em vários países (incluindo o Brasil e nações de 
maioria islâmica), o Femen costuma fazer campanhas pelos direitos 
das mulheres e de minorias. Uma de suas bandeiras é a defesa do 
casamento gay. O grupo também já realizou atos contra os casos de 
pedofilia na Igreja. 

uinha 

Um homem de 39 anos foi preso 
na madrugada desta terça-feira 
(23) em Candelária, no Vale do 
Rio Pardo, Rio Grande do Sul, 
suspeito de seqüestro e cárce- 
re privado de sua enteada de 12 
anos. Os dois viviam como casal 
em uma casa da cidade há apro- 
ximadamente cinco meses, de 
acordo com a delegada Priscila 

Salgado, da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) 
de Canoas, cidade natal da criança. A mãe da jovem denunciou o desa- 
parecimento do ex-marido e da filha em novembro do ano passado. Se- 
gundo a delegada, vizinhos da casa estranharam a chegada dos dois 
e o fato de a menina não ir à escola. "Eles não tinham semelhança, ela 
não parecia ser filha dele. Então os vizinhos começaram a pesquisar 
informações na internet e encontraram uma reportagem que contava 
que a menina estava desaparecida", explicou. A Policia Civil, que já 
investigava o caso, se deslocou até o local para averiguar a denúncia. 
A vítima disse à policia que aceitou fugir com o padrasto. Ela foi levada 
de volta à família da mãe na Região Metropolitana de Porto Alegre. O 
homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e 
responderá processo. 

Foi 
Enquanto mostrava o protótipo de um carro automático, ao vivo. no Mais Voce, Ana Mana Braga '©vou um 
susto na manhã de segunda-feira. Um dia depois do episódio, a apresentadora fez sua primeira apançao 
direto de sua casa no Rio de Janeiro, de onde curte uma merecida folga. Ela aproveitou para mandar 

recadinho especial aos telespectadores, enfatizando que nesta quarta-feira voltará com tudo ao comando do 
programa. Antes de exibir o depoimento da loira. Louro José fez questão de falar sobre o estado de saúde 
de Ana Maria. "Ela passou por uns exames, está tudo em ordem, mas ela levou cinco pontinhos no lado 
dentro do lábio inferior", contou ele. Em seguida, foi a vez de Ana dar o ar da graça; Oi. gente, tudo benr 
Eu vim agora para dizer para vocês que depois do incidente de ontem, achamos melhor dU® eu flcass® er" 
casa hoje para eu poder estar inteira amanhã. Gostaria de agradecer as palavras de carmho de centenas 

mwf ( _ de pessoas que mandaram mensagens e ligaram. Estou muito bem. quero agradecer a atençao de vocês 

disse ela. "Hoje nôs temos um presente e eu também vou assistir junto com vocês, n6s temos um programa em stand by com matenas especiais, 
e agora, louro, é com você! Obrigada pelo carinho", agradeceu a apresentadora. 

COLUNA □□ SANCHES 

PESCADORES DE IMPERATRIZ 
Os pescadores 
da Colônia Z-29. 
de Imperatriz, 
são o objeto de 
pesquisa para 
livro-reportagem 
e trabalho de 
conclusão de 
curso de James 
Pimentel, jorna- 
lista e acadêmi- 
co do curso de 

Comunicação Social da Universidade Federal do 
Maranhão em Imperatriz. 
O estudante escreve-me: "Sei que você é 
historiador e, além de ter publicado vários livros, 
detém um grande acervo de obras importantes 
para a cidade. // Você pode dar auxílio à minha 
pesquisa? Tens algum documento ou livro que 
possa me ajudar?" 
Respondo ao James Pimentel que "sou jornalista 
(portanto, também pesquisador) que gosta dos 
aspectos históricos da cidade, mas não sou his- 
toriador. // Não tenho algo especifico acerca da 
Colônia. // Do que me lembro tenho um raro livro 
sobre peixes do Tocantins (rio). Talvez servisse 
para alguma referenciação / contextualização," 
Desejo a ele; "Boa pesquisa. Boa sorte. Muito 
esforço. Erncidadeem que Poderes Públicos 
não prestigiam a pesquisa científica/acadêmica 
acerca dos vários aspectos da realidade do mu- 
nicípio (com apoio, publicação, divulgação, so- 
cialização), todos temos de começar e às vezes 
recomeçar do zero, com a pesquisa primária." 

Quem puder contribuir com o trabalho do jornalis- 
ta James Pimentel. favor entrar em contato com 
ele. E-mail; james@palavracomunicacao.com.br 
RIBAMAR SILVA 

O escritor 
e educador 
imperatrizense 
Ribamar Silva 
[foto] divulga re- 
centes trabalhos 
seus em prosa 
(científica) e em 
versos (livres). 
O texto "Res- 
ponsabilidade 

e cuidado paternos: Condição indispensável ao 
pleno desenvolvimento de crianças e jovens" 
está no endereço eletrônico; http://fenomenolo- 
giadasolidariedade.wordpress.com/2013/04/17/ 
responsabilidade-e-cuidado-paternos-a-narrativa- 
-do-pai-ribamar/ 
Já a "Poesia do marinheiro Rib/ajmar", que 
menciona a "a Imperatriz que vive no muro 
branco dos seus sonhos", está no endereço; 
http;//fenomenologiadasolidariedade.wordpress. 
com/2013/04/16/poesia-do-marinheiro-ribamar/ 
Ribamar Silva tem diversos livros publicados • 
em prosa e verso e é um dos mais estudiosos 
e consistentes escritores de Imperatriz, além de 
experiente técnico em assuntos da Educação. 

MASSACRE DE ALTO ALEGRE 
Recebo a seguinte mensagem: "Sr. Edmilson 
Sanches; // Sou o professor Nelson Lima Pessoa 
mestre e Doutorando em História pela Universi- 

Edmilson Sanches 

dade do Vale do Rio do Sinos - RS. Venho lhe 
solicitar ajuda para a minha pesquisa de tese. 
// Estou estudando as Missões Religiosas no 
Maranhão no final do século 19 e início do século 
20. //A missão de Alto Alegre dos frades capu- 
chinhos menores em Barra do Corda faz parte 
do meu tema. Assim como a Revolta de Alto 
Alegre, // Venho lhe solicitar ajuda, pois o vídeo 
sobre o "Massacre de Alto Alegre" produzido e 
exibido pela DOCTV [foto] eu não tenho mais, 
teve um problema no meu notebook e ele não foi 
recuperado. // Caso o senhor possa me ajudar 
para que eu consiga o vídeo (DVD), ficaria muito 
grato... // De já. muito obrigado. (Nelson Lima 
Pessoa)". 
AO NÉLSON: Também estou à procura de um 
exemplar do documentário, E irei encontrá-lo. 
(...) // Tenho um exemplar do "Livro de Tombo", 
do frei italiano AristidesArioili (já falecido), que 
me procurou à época em Fortaleza (CE) para eu 
editá-lo, o que fiz. O frade trabalhava em Montes 
Altos e reservou algumas páginas em seu livro 
para o assunto "Alto Alegre", inclusive nominan- 
do pessoas que foram mortas no ataque. // Há 

também uma extensa 
reportagem de um jor- 
nalista --Antônio Carlos 
Lima -- sobre o tema, 
disponível em blogs.// 
Qualquer coisa, volte a 
contatar-me. 
Quem puder auxiliar o 
professor Nelson Pessoa, 
escreva para; prof.nel- 
son2008@hotmail.com : mm 

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

- RAPIDiNHA 
A sessão da Câmara de Vereadores 
desta terça-feira (23) foi a mais rá- 
pida dos últimos tempos. Em pauta, 
um único projeto de votação; O pro- 
jeto de reajuste salarial de 6% para 
os professores do ensino munici- 
pal. Mesmo com o barulho causa- 
do pelos professores que lotaram a 
galeria, os vereadores da mesa di- 
retora insistiram em dar continuida- 
de com a discussão do projeto. Os 
próprios vereadores e imprensa mal 
podiam escutar o que estava sendo 
discutido, e mesmo assim o projeto 
foi votado. A relação, digo, a sessão 
foi tão rápida que os vereadores 
não tiveram nem tempo de pergun- 
tar uns aos outros: E aí, foi bom pra 
você?! (Risos), brincadeiras a parte, 
o presidente da Câmara encerrou a 
sessão logo após a votação, sem ao 
menos dar chance de quem foi con- 
tra poder expor seus argumentos. 
Assim não dá presidente, e aquele 
papo bom? E aquele chamego se- 
guido de cafuné? Tudo muito rápi- 
do! Depois foi cada um para seu 
lado, sem dizer uma palavra. Eita 
consideração... 

- DEU BRIGA 
Logo após a rápida e tumultuada 
sessão de votação do reajuste sa- 
larial dos professores o grupo de 
grevistas se aglomerou na porta 
da Câmara de Vereadores para sa- 
írem em caminhada pelas ruas da 
cidade. Um servidor municipal insa- 
tisfeito com a revolta dos professo- 
res proferiu palavras grosseiras ao 
grupo de manifestantes. Erronea- 
mente, algumas pessoas do grupo 
tentaram partir para a agressão que 
rapidamente foi controlada pela pre- 
sença da Polícia Militar. 

- NA BRIGA 
O servidor da Prefeitura, é um já 
conhecido cabo eleitoral do prefeito 
da cidade. Quem ouviu toda a con- 
fusão diz que ele estava chamando 
os professores de vagabundos. Na 
hora da briga, voaram capacetes, 
mãozadas, e pasmem, até berimbau 
na direção de Wanderley que não 
ficou nem vermelho, pois nada con- 
seguiu acertá-lo. E mesmo assim o 
servidor se dispôs a prestar queixa 
na delegacia, no papel foi registra- 
do, mas nem o exame de corpo de 
delito pode ser feito, já que Wander- 
ley não tinha nenhuma marca pelo 
corpo. Tudo passou de raspão por 
ele. Ah povo ruim de mira!! Nessa 
quem se deu bem foi só o Wander- 
ley, que começou a discussão e 
ainda saiu de pobre coitado... Mirou 
no que viu e acertou o que não viu! 

- NOTIFICAÇÃO PÚBLICA 
Depois da aprovação do Projeto de 
Lei 001/2013, pela Câmara de Ve- 
readores, a Procuradoria Geral do 
Município de Imperatriz, recomen- 
dou que o Secretário Municipal de 
Educação, Zesiel Ribeiro, proce- 
desse a notificação pública de todos 
os servidores em greve para, ime- 
diatamente, retornarem ao trabalho, 
sob pena de serem alvo de proces- 
so administrativo, por falta grave, 
decorrente de abandono de em- 
prego. A PGM requisitou o aponta- 
mento das faltas e o corte do ponto 
de todos os grevistas e opinou pela 
realização de Processo Seletivo 
Simplificado, de caráter emergen- 
cial e temporário, para contratação 
de servidores para garantir o fun- 
cionamento das escolas afetadas 
pela greve, caso a paralisação não 
cesse imediatamente. 
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►FLACONETES DE COCAÍNA 

mm 

Ex-tenente do 50 BIS é apresentado na Delegada 

O uniforme do ex-tenente também foi apreendido Junto com os flaconetes 

Antônio Pinheiro 

A Policia Militar apresentou na tarde de 
ontem, terça-feira (22), o ex Tenente 
do 50 Bis, Bruno Emilio Ramos, ele foi 

detido por uma guarniçâo da PM comandada 
pelo Tenente Renan, na Rua Jose Bonifácio, 
Bairro Jardim São Luís. Com ele os policiais 
encontraram cinco flaconetes com substan- 
cia assemelhada a cocaína e mais quatros 
flaconetes vazios. 

Além da droga os polícias apreenderam 
três notbooks, uma máquina digital, três ce- 
lulares e o fardamento de Bruno de quando 

ainda pertencia ao 50 Bis, o ex militar não 
chegou na Delegacia algemado e nem no 
camburão da viatura. Bruno foi conduzido 
sentado no banco de trás do carro. 

Por volta das 17 horas. Bruno Emilio foi 
levado para a Delegacia de Entorpecentes 
que funciona no Complexo do IML. Ao ser in- 
terrogado pelos repórteres sobre a substân- 
cia que havia dentro dos flaconetes, Bruno 
respondeu que era remédio pra matar rato. 

Bruno já teve uma passagem pela polícia 
tendo inclusive ficado preso por vários me- 
ses, e o motivo foi justamente o mesmo que 
o fez retornar para a delegacia ontem. 

PM prende assaltante e 

traficante em Bacabal 
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Josemar de Sousa Jansen suspeito de assaltos • tráfico de drogas 

O Serviço de Inteligência do 15° BPM, em 
Bacabal, efetuou a prisão de Josemar de Sou- 
sa Jansen, conhecido por Mazo, 43 anos, na 
manhã desta terça-feira (23), no povoado Mo- 
rada Nova do Deusdete, naquele município. 
De acordo com a polida, ele é apontado como 
sendo autor de diversos assaltos na região e, 
ainda, ter envolvimento com o tráfico de dro- 
gas. 

Mazo vinha sendo monitorado desde o dia 
16. Com ele foram apreendidos um receptor 
para antena parabólica; um aparelho de TV 
14"; um aparelho de DVD; ventilador; a quan- 

tia de R$ 17,50; 19 frascos de lança-perfume; 
25 pedras de crack e aproximadamente 200g 
de maconha. 

No local foram apreendidas, também, duas 
motocicletas, sendo uma Pop preta, de pla- 
cas NHG 2161, e uma Biz, com o chassi n0 

9C2JA04208R091998, além de documentos 
de uma Honda CG 125, KSE, ano 2000, licen- 
ciada em nome de Francisco Alves da Silva. 

Mazo foi conduzido à 16a Delegada Regio- 
nal em Bacabal, onde foi autuado em flagrante 
delito pelo delegado Jader José Alves. Mazo vai 
permanecerá detido à disposição da Justiça. 

1 

8° BPM apreende adolescente com 

arma de fogo em escola em São Luís 

Uma guarniçâo do 8o Batalhão da Poli- fato a alguém. Segundo as informações, ele 
cia Militar efetuou a condução de um menor teria utilizado uma arma de fogo durante o 
de 14 para a Delegacia do Adolescente In- ato infracional. 
frator (DAI), após denúncias de que ele teria Em averiguação ao adolescente, os mi- 
cometido um ato infracional na Unidade In- litares conseguiram aprender um revólver 
tegrada Aidê Chaves localizada no Angelim. calibre 38, marca Taurus, número 1931360 

A direção do colégio entrou em contato 'com seis tiros, que estava escondida na sua 
com a PM que imediatamente se deslocou mochila escolar. Ele informou aos policiais 
ao local, e constatou que o menor havia que já tinha vendido o celular roubado para 
subtraído um celular de marca LG de outro outro adolescente. Todos foram apresenta- 
aluno da mesma escola, e inclusive estaria dos na DAI e o adolescente infrator foi apre- 
ameaçando a vítima, caso comunicasse o endido em flagrante delito. 
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Policia Militar apreende 

maconha prensada 
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A droga prensada valia aproximadamente 1.800 reais 

Antônio Pinheiro 

A guarniçâo da Polícia Militar de Davinó- 
polis, comandada pelo Sargento de Oliveira 
fez a apreensão de 01 kg de maconha pren- 
sada e 60 gramas de crack. Toda a droga 
foi encontrada dentro de uma mochila que 
estava com dois indivíduos, um menor das 
iniciais N.S.L, 16 anos, e Reginaldo Ferreira 
de Sousa, 33 anos, os dois estavam em uma 
bicicleta quando foram abordados. 

O menor confessou que parte da droga 
seria entregue para Reginaldo e o restante 
para outras pessoas. Ainda de acordo com o 
menor, o valor da droga era de R$ 1.800,00. 
Sobre a prisão, o Sargento de Oliveira disse 
que obteve informações de que um menor 
estava vindo de Imperatriz para fazer distri- 
buição de drogas nas bocas de Davínópolis. 

O menor disse que essa foi a primeira vez 
tentou trazer essa quantidade de droga para 
a cidade, e não quis revelar à policia quem 
seria o mandante dessa distribuição. O ado- 
lescente teria se deslocado de Imperatriz, 
primeiro, por meio de um táxi e em seguida 
de van até a cidade de Davínópolis. 

O Cel. Edeilson Carvalho que esteve em 
Davínópolis no momento que estava fazendo 
a apresentação dos dois na Delegacia da- 
quele município, disse que a Policia Militar já 
teria identificado quem seria o responsável 
pela distribuição. A droga seria do traficante 
conhecido por Douglas, também conhecido 
por Gongo. De acordo com a policia ele re- 
side em Imperatriz, mas sua mãe é de Daví- 
nópolis. 

A Polícia estava no encalce dele inclusive 
sabendo onde ele reside, o Cel. Informou que 
ele é bastante temido no mundo do tráfico, 
no momento em que o menor estava sendo 
apresentado, o celular do mesmo tocou e do 
outro lado da linha alguém falou que estava 
esperando pela 'grana' (sic). 

Os dois foram trazidos para Imperatriz 
onde foram apresentados na Delegacia de 
Entorpecentes. Reginaldo foi autuado por 
tráfico de drogas e para o menor foi feito 
um O.A.I ( Ocorrência de Ato Infracional) e 
em seguida foi entregue ao responsável, en- 
quanto o maior foi levado para Regional de 
Segurança onde ficará aguardando decisão 
judicial. 

Presos suspeitos de execução de 

rival na feira do Bairro de Fátima 
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Foram presos Relnaldo Costa Araújo, Ronaldo Carvalho, Grlclelton Uma Costa e Janllson Pereira Ramos 

Uma ação conjunta da Superintendência 
Estadual de Investigações Criminais (Seic), 
Polícia Militar, Grupo Tático Aéreo (GTA) e 
militares do 24° BC do Exército resultou na 
prisão quatro suspeitos de serem os autores 
do homicídio que vitimou Luiz Gustavo Pinto 
Sousa, 26 anos, ocorrido dentro da feira do 
Bairro de Fátima.Sâo Luis, na manhã desta 
segunda-feira (22). 

Segundo a polícia, Luiz Gustavo teria en- 
volvimento com o tráfico de drogas naquela 
região. Os quatro suspeitos empreenderam 
fuga logo após o crime. 

Foram presos Reinaldo Costa Araújo, co- 
nhecido como "Chocolate". 23 anos; Ronaldo 
Carvalho, o "Neguinho", 23; Gricleiton Lima 
Costa, o "Pinóquio", 22, e Janilson Pereira 
Ramos, o "Lombra", 30 anos. Com eles foram 
apreendidos dois revólveres, um pistola cali- 
bre 380 e outro calibre 38 cano longo e, ainda, 
um colete a prova de balas. 

O bando é suspeito de integrar uma qua- 
drilha conhecida como "Grupo dos 40", que 
estariam tomando as bocas de fumo da capital 
maranhense. 

De acordo com o delegado André Gos- 
sain, da Seic, o crime teria sido motivado por 
um possível acerto de conta de dividas com o 
tráfico de drogas. 

"Os quatro são soldados do tráfico, que 
são aqueles que matam a mando dos trafi- 
cantes. Todos responderão pelo crime de for- 
mação de quadrilha, porte ilegal de armas e 
homicídio", contou o delegado. 

Ainda de acordo com o delegado, eles es- 
tavam em uma casa próximo ao 24° BC. 

"Ao perceberem a movimentação policial, 
o grupo pulou o muro do Batalhão, onde foram 
cercados e capturados por policiais do exérci- 
to na mata fechada", completou o delegado. 

Além do envolvimento no homicídio des- 
ta segunda-feira, o bando já tinha passagem 
pela polícia e a Delegacia de Homicídios já 
investigava um deles, conhecido como "Cho- 
colate". 

O superintendente de Estadual de Inves- 
tigações Criminais, delegado Augusto Barros, 
informou que a polícia continuará trabalhando 
na elucidação rápida dos homicídios na Re- 
gião Metropolitana. 
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►GREVE CONTINUA 

Câmara aprova reajuste salarial 

Hyana Reis 

Com gritos, vaias e apitos os professores 
protestaram contra a proposta de reajus- 
te salarial de 6% aprovada pela maioria 

dos vereadores na sessão desta terça-feira 
(23). Dos 20 parlamentares presentes, apenas 4 
votaram a favor dos servidores públicos: Carlos 
Hermes Ferreira, Aurélio Gomes, Rildo Amaral 
e Marco Aurélio. 

"Agreve continua!", gritavam os professores, 
indignados com a decisão da Câmara. Desola- 
dos, alguns chegaram até a chorar. Os verea- 
dores que votaram a favor do reajuste saíram 
imediatamente do local, sem explicações. A ses- 
são foi encerrada logo após a votação. Ao sair, 
muitos dos legisladores foram vaiados pelos 
manifestantes. "Traidora", "covarde", gritaram 
algumas pessoas para a vereadora Caetana. 

"Esta votação foi uma vergonha para a Câ- 
mara de Vereadores. Os trabalhadores, mais 
uma vez, foram humilhados", lamentou Aurélio 
Gomes, que votou contra a proposta, "mas a 
greve continua e meu apoio também", garante. 
"Eu lamento bastante que o Executivo tenha en- 
viado esta proposta para a Câmara sem o de- 
bate com as classes, sem que haja consensso. 
Infelizmente, fomos votos vencidos, mas estou 
satisfeito em defender o que eu sou: eu sou pro- 
fessor e estou vereador", afirma Marco Aurélio. 

"Fomos traídos", é o que afirma a vice-pre- 
sidente do Sindicato dos Trabalhadores em Es- 
tabelecimentos de Ensino de Imperatriz (Steei). 
Ela reclama que o posicionamento dos vereado- 
res mostrou que eles não são representantes do 
povo. Mas garante que o movimento segue: "es- 
taremos mais fortes do que nunca, porque além 
dos professores, convocamos toda a sociedade, 
porque isto foi uma perda para toda a socieda- 
de. Vamos mobilizar pais e alunos que se senti- 
ram ofendidos e traídos pelos vereadores". 

A confusão continuou ainda maior do lado 
de fora da Câmara, quando um homem identi- 
ficado como funcionário da Prefeitura chamou 
os professores de "vagabundos". Indignado com 
o insulto, um dos professores agrediu o funcio- 
nário com um soco e com um capacete. Foi 
necessária a intervenção do GOE, que depois 
do ocorrido, acompanhou toda a manifestação, 
"apenas para evitar conflitos", explica um dos 
policiais. 

Logo após, a categoria se organizou em fi- 
las e seguiu pelo meio das ruas do Centro até 
a Prefeitura, em protesto contra a proposta 
aprovada. "A greve continua sem previsão de 
encerrar, principalmente depois dessa decisão. 
Vamos montar acampamento na Prefeitura até 
sermos ouvidos", garante Wilas Moraes, presi- 
dente do Steei. 

Para tentar imoedir aue o novo reajuste pas- 
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Os professores protestaram com valas, cartazes e faixas contra a aprovação do reajuste salarial 

se a vigorar, o Steei entra na justiça, pedindo a gias. Entramos na justiça contra esta votação e 
anulação da votação. "Professores estarão se 
reunindo em breve para elaborar novas estraté- 

estamos esperamos a posição do desembarga- 
dor", conta o presidente. 

Multinacional construirá Centro 

de Serviços para atender Suzano 

Trabalhadores denunciam vendas de senhas 

na Delegacia Regional do Trabalho 

O investimento tem como objetivo trazer 
agilidade a prestação de serviços e reparos 
de peças sobressalentes da nova planta de 
1,5 milhão de toneladas/ano de celulose de 
eucalipto da Suzano. O novo centro de ser- 
viços será construído no distrito industrial da 
cidade de Imperatriz (MA). 

O empreendimento será construído em um 
terreno de aproximadamente 40.000m2 e será 
destinado a atividades de fabricação. Conta- 
rá também com área para estocagem de pe- 
ças, onde será mantido estoque de itens de 
consumo como vestimentas para máquinas, 
peças sobressalentes para enfardamento e 
selagens, entre outros itens, essenciais para 
a continuidade operacional da fábrica. O Cen- 
tro de Serviços deverá entrar em operação em 
setembro deste ano. 

O lançamento da pedra fundamental será 
realizado no dia 25 de abril e contará com a 
presença do secretário do desenvolvimento 
do estado do Maranhão, Maurício Macedo, 
prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, 
secretários da cidade de Imperatriz, além de 
representantes da Suzano e da Metso. 

"A idéia é otimizar dando total suporte à 
nova unidade da fábrica da Suzano. O novo 
centro será de fácil acesso, pois ficará a ape- 
nas 16km da planta de celulose. Com isso, 
reduziremos custos logísticos e operacionais 

para realizar manutenções na fábrica após o 
start-up", explicou ÉlioKrummenauer, diretor 
de serviços da divisão de Celulose, Papel e 
Energia na América do Sul. 

O executivo afirma que haverá grande me- 
lhora da logística, pois procedimentos que po- 
deriam levar semanas, se os reparos fossem 
realizados nas unidades da Metso, em Arau- 
cária (PR) ou em Sorocaba (SP), deverão ser 
realizados em poucos dias: "Acreditamos que 
a recuperação de rolos da secadora será um 
bom exemplo disso, já que a realizaremos no 
Maranhão e não no nosso Centro de Serviços 
de Sorocaba", diz. 

A construção do novo centro iniciou-se em 
fevereiro, a primeira etapa compreenderá a 
obtenção de licenças ambientais, levantamen- 
to topográfico, terraplanagem, estruturação 
da rede de energia elétrica, esgoto e canteiro 
para o inicio dos trabalhos de obra civil. "Esse 
projeto será muito importante e contribuirá di- 
retamente para que a nova fábrica da Suzano 
se torne uma referência mundial no mercado 
de celulose", acrescentou Krummenauer. 

A Metso é um fornecedor mundial de tec- 
nologias e serviços sustentáveis para minera- 
ção, construção, geração de energia, automa- 
ção e para as indústrias de celulose e papel. 
Temos cerca de 28.500 funcionários em mais 
de 50 países. 

BURITIRÂNA: 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Após a noticia publicada por.parte da im- 
prensa de Imperatriz, sobre a manifestação de 
alguns funcionários públicos a respeito de atra- 
so no pagamento dos seus salários, a prefeitu- 
ra de Buritirana (MA),por meio da sua asses- 
soria jurídica,prestou esclarecimento dos fatos. 

AnovagestãodacidadedeBuritirana,realizou 
no mês de Janeiro/2013,através da Secreta- 
ria de Educação,um recadastramento de to- 
dos os funcionários públicos municipais.com 
a finalidade de se conhecer a realidade do 
município,devido a lei de transição não ter sido 
cumprida pelo ex-prefeito,e pelo levantamento 
realizado,nos editais dos concursos feitos an- 
teriormente e nas listas de aprovados e clas- 
sificados. 

A Prefeitura de Buritirana,tem 
atualmente,segundo projeções modestas,pelo 
menos 100 portarias falsas,o que significa 
dizer que 100 pessoas tiveram sua entrada 
no quadro de servidores públicos municipais 
chanceladas por meio de decretos no miniipo 
duvidoso. 

E.até que tudo seja esclarecido,na for- 

ma da lei,o prefeito municipal, Vagtonio 
Brandão,baixou um decreto determinando que 
a procuradoria geral do município apurasse os 
fatos em questão.A suspensão dos pagamen- 
tos dos salários.é decorrente,que hoje esses 
supostos funcionários, não estão na condição 
de efetivados e nem de contratados,e também 
não estão trabalhando,como foi alegado. 

A Prefeitura esclarece ainda,que no muni- 
cípio de Buritirana,não existem salários atrasa- 
dos de nenhuma categoria profissional,sejam 
concursados ou comissionados,informa ain- 
da que foi pago todos os salários atrasados 
dos meses de outubro, novembro e dezem- 
bro/2012 e mais o 13°,deixados pela gestão 
passada,e,com caixa atual da prefeitura,já que 
não houve a preocupação e nem o compromis- 
so do ex-prefeito(Zé Do Mundico) de sequer 
deixar dinheiro em caixa. 

A Prefeitura informa também, que,assim 
que for tudo esclarecido,todos os direitos se- 
rão garantido a quem realmente e legalmente 
os tem. 

Buritirana-Ma,23 de Abril de 2013. 

Hyana Reis 

Vagas no início da fila na Delegacia Regio- 
nal do Trabalho (DRT) estariam sendo vendi- 
das no valor de R$70. segundo denúncia de 
alguns trabalhadores que chegam a passar 
madrugadas à porta do órgão para conseguir 
uma senha. Para agravar a situação, o atendi- 
mento foi reduzido para 30 pessoas. 

"Tem gente vendendo vagas nesta fila. Nós 
chegamos às 4 horas da manhã e gente que 
chegou às 8 estão sendo atendidas primeiro 
que a gente", revela Leudimar da Silva. Ele 
também reclama do pequeno número de se- 
nhas distribuídas diariamente, que não atende 
a demanda. "Reduziram o número de atendi- 
mento para 30 pessoas por dia: 15 de manhã e 
15 à tarde. Um absurdo, já que chegam quase 
200 pessoas aqui todo dia". 

Arnold Schwarzenegger afirma que enfren- 
ta a fila há 5 dias seguidos e nunca conseguiu 
ser atendido. "Eu moro a 72 quilômetros de 
distância daqui, no Campestre. Não tenho nin- 
guém aqui. Estou há dias sem ter lugar para 
banhar, para comer e, mesmo assim, não con- 
segui ser atendido ainda". Ele afirma que, ao 
longo desses dias, observou a venda e com- 
pra de senhas: "Eu vi três mulheres colocando 
alguns nomes em uma lista, eu chego aqui e já 
tem uma lista de atendimento". 

Os trabalhadores garantiram que elabo- 
ram sua própria lista de atendimento para o 
dia seguinte, baseado na ordem de chegada. 
Afirmaram que se alguém furar a fila no atendi- 
mento de hoje (24) "vai haver o maior quebra- 
-pau aqui". 

A gerência da Delegacia informou que esta 

Toda manhã, forma-se uma imensa fila de trabalhadores 

prática deve ser denunciada à policia, e que 
não é de sua competência averiguar estas 
questões. Explica que a redução no atendi- 
mento se deve aos vários processos que se 
acumularam devido à alta demanda da região. 
Afirmam ainda que os transtornos são causa- 
dos porque o órgão é o único em Imperatriz 
responsável por expedir seguro desemprego. 

Além de atender o município, a DRT de Im- 
peratriz é responsável pelas cidades vizinhas 
e de outros estados, como Tocantins e Pará. 
A gerência afirma que a situação das filas só 
poderá ser resolvida quando o Sine Municipal 
voltar a funcionar, já que o órgão atendia até 
80 pessoas por dia, o que diminuía considera- 
velmente o fluxo. Mas, desde o ano passado, o 
Sine Municipal está fechado, e os antigos fun- 
cionários foram dispensados. Não há previsão 
para que volte a funcionar. 

Vendedor ambulante reclama 

após ficar sem a mercadoria 

Hemerson Pinto 

Na manhã de ontem (22), vendedores am- 
bulantes que costumam ocupar a área do Cal- 
çadão receberam a visita de agentes da Se- 
cretaria de Meio Ambiente, acompanhados de 
homens da Polícia Militar. O objetivo, segundo 
informou um dos vendedores, era a retirada 
dos profissionais que trabalham com a venda 
de lanche em bicicletas, e outros produtos, vi- 
sando a liberação do espaço físico da área. 

"Fomos avisados. Eles vieram ontem (se- 
gunda-feira) e disseram que hoje a gente não 
podia mais ficar aqui. Como o local é bem mo- 
vimentado e sempre a gente vende aqui, eu 
e mais dois vendedores voltamos hoje. Eles 

chegaram e levaram nossas caixas térmicas 
com salgados e sucos", conta o vendedor Car- 
los Alberto, acrescentado: "perguntei aonde eu 
ia buscar minhas coisas e eles não responde- 
ram. Agora é isso que eu quero saber: ou as 
coisas ou o dinheiro, que vale uns R$ 120, só 
os lanches". 

Nossa reportagem entrou em contato com 
o secretário de Meio Ambiente, Cleto Vascon- 
celos, e ele informou que todos os produtos 
apreendidos durante a operação serão devol- 
vidos aos vendedores, mediante pagamento 
de uma multa. O secretário comunicou, que 
ainda no dia de ontem, a Sepluma foi procura- 
da por ambulantes, como seu Carlos Alberto, 
que teve as suas mercadorias apreendidas. 
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►PRESERVAÇÃO DO LOCAL DE CRIME 

ICRIM ministra palestra no 30BPM 

Carla Dutra 

Com objetivo de orientar as forças de se- 
gurança pública de Imperatriz e tentar 
padronizar a situação de isolamento e 

preservação de local de crime, na manhã desta 
terça-feira (23), o Diretor do Instituto de Crími- 
nalista e Medicina (ICRIM), Eduardo Soares, 
ministrou uma palestra para as polícias Militar, 
Civil e Federal, Bombeiros e Defesa Civil. O 
encontro continua nesta quarta-feira (24). 

De acordo com Eduardo Soares, manter 
todos os vestígios do crime é fundamental 
para que possa resguardar as provas materiais 
para realizar a investigação. "O local de crime 
é único. Se eu adulterar o local de crime, vai 
perder o que é fundamental na investigação, 
que são as provas. Muitos elementos que po- 
dem esclarecer a situação se perdem, a perícia 
fica comprometida e lá na frente a investigação 
fica prejudicada. Consequentemente, o Poder 
Judiciário não vai ter condições de condenar 
uma pessoa porque não tem prova contra ela", 
garante o diretor. 

O motivo da qualificação é criar a cultura 

de preservar o local de crime, tanto para os 
órgãos de segurança da cidade como também 
para própria população. Segundo Eduardo So- 
ares, as pessoas acabam prejudicando o tra- 
balho da polícia, pois entram no local do crime: 
"Eles mexem na vitima, pisam no sangue, jun- 
tam os estojos de munição que estão no local. 
Isso acaba prejudicando a investigação", recla- 
ma o diretor. 

Na palestra, Eduardo focou principalmen- 
te no momento em que os policiais chegam 
ao local do incidente. As primeiras medidas a 
serem tomadas, segundo ele. no momento em 
que o policial chega ao local, são; isolar o lu- 
gar e tirar a população do ponto do crime, para 
assim, a polícia e a perícia terem as condições 
necessárias para trabalhar, reunindo a maior 
quantidade de provas que puderem. 

Para o Tenente Coronel Edeilson Carvalho, 
comandante do 3° Batalhão da Policia Militar, 
essa palestra vai servir para um ajustamento 
de conduta de sua equipe. "Vamos ajustar os 
procedimentos, que eu acredito, por serem er- 
rados, estavam comprometendo para o bom 
trabalho policial, no tocante, na preservação 
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Csrc* de 150 pessoas, policias Militar, Federal e CM/, Bombeiros, entre outros, participaram da palestra 
do local do crime", afirma. Ele acrescenta que. 
a partir de agora, vai providenciar algumas me- 
didas para o âmbito administrativo e passar al- 
gumas informações para os policiais, com base 
na palestra do diretor do ICRIM e do represen- 
tante do Ministério Público. 

O Promotor de Justiça Criminal. Telmaro 
Cerejo, garante que essa iniciativa, que reúne 
todos os órgãos de segurança da cidade, tem a 

intenção de trazer um novo olhar da sociedade 
no que tange a segurança pública. "Todos nós 
queremos que a investigação iniciada sobre os 
delitos cometidos na cidade tenha uma repos- 
ta, no sentido de preservar e combater á vio- 
lência", afirma Teimo, acrescentando que para 
isso acontecer, precisa-se ter um novo olhar da 
sociedade e das instituições nesse processo 
de investigação, com a contribuição de todos. 

Bombeiros intensificam fiscalização a 

em estabelecimento comercial 

Carla Dutra 

Em virtude da demanda de certidão de 
segurança, que é necessário para o funcio- 
namento dos estabelecimentos que atuam 
no comércio de Imperatriz, o 3o Grupamen- 
to de Corpo de Bombeiros tem intensifican- 
do vistoria nesse setor econômico da cida- 
de, tanto no Centro como nos bairros. 

A medida visa verificar as condições 
estruturais dos estabelecimentos, como 
saldas de emergência, a validade dos ex- 
tintores e a necessidade ou não de colocar 
esse item de segurança no local. Além de 
resguardar a segurança dos clientes, fun- 
cionários e proprietários, a iniciativa pre- 
tende regularizar as condições de funcio- 
namentos desses lugares. 

"Tivemos que dar uma Intensificada, 
pois as empresas estão também solicitan- 
do para poderem se regularizar junto aos 
órgãos competentes. Eles precisam des- 
sas vistorias, então fizemos esse mutirão 
para poder dar uma diminuída no processo 
requisitado", explica o Tenente Gonçalves 
Dias, acrescentando que para poder rea- 
lizar esse trabalho, precisou buscar apoio 
de militares de São Luis, para participarem 
da equipe. 

VISTORIA - Nessas vistorias, anali- 
sam-se o espaço físico, a carga de incên- 
dio, a necessidade de extintores, a exis- 
tência de sinalização de emergência e etc. 
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Sefe equipes percorreram a cidade fazendo vistoria 

"A gente se preocupa com sistema de in- 
cêndio e pânico (quando há princípio de in- 
cêndio) e se há uma saída rápida. Então, a 
gente faz isso para poder regularizar esses 
locais", explica o tenente. 

Quando são verificadas irregularida- 
des, a empresa é notifica e precisa se re- 
gularizar no prazo de 30 dias, atendendo 
todas as indicações de modificação que 
foi solicitado. Depois disso, o proprietário 
dessa empresa solicita a visita do Corpo 
de Bombeiros, e assim, a equipe faz a vis- 
toria. Caso tenha seguido todas as indica- 
ções, só então é liberada a documentação. 
"Se ele cumprir com todas as indicações 
do Corpo de Bombeiros, al sim, é emitido 
o certificado de segurança", assegura o mi- 
litar. 

Fecoimp 2013 inova e cria 

espaço para construção civil 

Um espaço que reunirá imobiliárias, correto- 
res de imóveis, construtoras, arquitetos, deco- 
radores, agentes financeiros, cartórios, segura- 
doras e lojas de materiais de construção. Este 
é o Habita Sim, o mais novo diferencial da 13" 
edição da Feira do Comércio e Indústria de Im- 
peratriz (Fecoimp). 

A coordenadora do Habita Sim. Carolina Si- 
mari, explica que o espaço surgiu de uma per- 
cepção do crescimento do mercado imobiliário 
no Brasil e em Imperatriz. "Percebemos que o 
governo federal tem estimulado muito nos últi- 
mos anos o setor da habitação. Em Imperatriz, 
por exemplo, durante 20 anos você não via o 
lançamento de um prédio, e hoje é o que mais 
vemos! Fora os loteamentos, residenciais, ho- 
téis, entre outros. Ou seja, a cidade passa por 
um verdadeiro boom no setor imobiliário. A partir 
desta realidade é que surgiu o Habita Sim. E nós 
viemos para ser um elo entre os fornecedores 
que estão vendendo e construindo casas e as 
pessoas que buscam adquirir sua moradia ou 
melhorar a que já tem", disse. 

Realizado pela Associação Comercial e In- 
dustrial de Imperatriz (ACM) em parceria com 
a empresa Interface Marketing, o Habita Sim 
comportará cerca de 30 estandes em formato de 
"L" na parte interna do Centro de Convenções. 
Também o espaço apresentará uma sinalização 
diferenciada e uma programação com palestras 
e rodadas de negócios voltadas para o segmen- 
to da construção civil e habitação. 

Os estandes do Habita Sim, tendas do salão 
do automóvel e os demais espaços da Fecoimp 
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4 Fecoimp 2013 ocorrerá entre os dias 18 e 21 de setembro 

já estão sendo comercializados e as reservas 
podem ser feitas pelo telefone: (99) 3525-3400 
de segunda-feira à sexta-feira em horário comer- 
cial. É interessante destacar que os associados 
da ACII possuem descontos nos estandes da 
feira. 

A Fecoimp 2013 ocorrerá entre os dias 18 e 
21 de setembro, no Centro de Convenções. Para 
esta edição, a ACII estima que seja gerado du- 
rante os quatro dias um volume de negócios de 
2.5 milhões de reais, que mais de 33 mil visitan- 
tes passem pelo evento e que 120 expositores 
participem da feira. 
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Maria da Salada 

"Faço salada e venho vender todos os dias aqui no centro da cidade" 

Hemerson Pinto 

Mais uma mulher que batalha diariamente com aparência 
incansável para garantir o sustento de casa ou simplesmente 
ajudar na renda da família. Moradora do bairro Vila Nova, Ma- 
ria da Salada, encara o sol, o trânsito e outros desafios para 
levar a salada de frutas que, segundo ela. tem um segredo: 
"Apenas fazer a salada bem feita e atender bem a clien- 
tela". 

Outra arma que garante o sucesso de vendas da salada da 
Maria, de acordo com um cliente que observava a entrevista, é 
um grito que ela solta a cada vez que anuncia o produto. Pedi- 
mos para que ela revelasse a estratégia, mas Maria negou-se. 
"Não posso. Se eu fizer, algá m pode ouvir e aprender". 

O que Maria também não aceitou revelar foi o nome com- 
pleto. "Me chame só de Maria mesmo, ou Maria da Salada. 
É assim que eu sou conhecida desde quando comecei 
vender salada de frutas", há cinco anos. Antes, Maria tra- 
balhava como empregada doméstica. "O tempo passou, eu 
fui ficando sem condições de fazer esse tipo de serviço. 

Entendi que era hora de fazer uma coisinha pra mim". 
Natural de uma cidade do estado de Pernambuco, que não 

fez questão de revelar, a vendedora de salada conta que che- 
gou em Imperatriz aos 12 anos de idade. Hoje tem 55. "De- 
pois que terminei de trabalhar nas casa alheias, eu fiz uma 
horta pra mim. Era um trabalho pesado e eu não estava 
dando conta de mexer nos canteiros e arrastar a manguei- 
ra pesada para aguar de um lado pro outro". 

Outra opção foi vender cheiro verde na calçada da casa 
onde mora. Foram poucos dias. Apostou na mistura de frutas 
e na disposição para pedalar boa parte do dia até o centro da 
cidade. Arrumou a bicicleta, guarda-sol. caixa térmica, com- 
prou frutas e outros ingredientes e virou Maria da Salada. 

"No primeiro dia que vim para a rua vender salada, cair 
e derramei a salada toda no meio da rua". Não desistiu. Fez 
tudo novamente e retomou no dia seguinte. Persistiu, gritou e 
começou a vender os primeiros copos. Por falar em vender. 
Maria atendeu cerca de quatro clientes no curto espaço de 
tempo em que falava com a nossa reportagem. 

Para garantir o negócio que acabara de inaugurar, procu- 
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rou logo o SEBRAE e se inscreveu no programa Empreende- 
dor Individual, contribuindo com a Previdência Social, garan- 
tindo direitos como uma profissional autônoma. 

"Chego bem cedo, venho pra rua. Se acaba cedo vou 
embora cedo. Se demora acabar, vou pra casa só no fim 
da tarde". 
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Oficina de trabalho e planejamento e realizada 

K 

Sema mobiliza municípios para a IV 

Conferência Estadual do Meio Ambiente 

Subsecretário de Saúde, José Márcio Leite, com técnicos da SES durante a Oficina de Trabalho 

Técnicos de todos os departamentos da 
Secretaria de Estado de Saúde (SES) 
participaram, nesta segunda-feira (22), 

em São Luís, da "Oficina de Trabalho sobre 
Instrumentos de Planejamento". O encon- 
tro serviu para discutir o detalhamento das 
ações de saúde para este ano, previstas no 
Plano Plurianual de Saúde (PAS) 2012-2015. 

O Plano Plurianual é o instrumento básico 
que, em cada esfera, norteia a definição da 
Programação Anual das ações e serviços de 
saúde prestados, assim como da gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é a base , 
para a definição e a implementação de todas 
as iniciativas no âmbito da saúde. 

O subsecretário de Estado de Saúde, 
José Márcio Leite, disse que é importante 

que reuniões como esta sejam desenvolvi- 
das para que os recursos possam ser geren- 
ciados de forma a atender as ações progra- 
madas. "Precisamos refletir sobre a situação 
e programar ações que venham a melhorar 
as ações de saúde no estado", justificou. 

A chefe da Assessoria de Planejamento 
e Assuntos Estratégicos da SES, Francisca 
Nogueira, lembrou que o planejamento é 
uma construção coletiva para que a gestão 
aconteça. "As ações aprovadas no Conse- 
lho Estadual de Saúde (CES) e constantes 
no Sistema de Informação de Planejamento, 
Controle e Avaliação (SISPCA) 2013 serão 
discutidas e planejadas para este ano, de 
acordo com a Lei 141 do Ministério da Saú- 
de", disse ela. 

Governadora Roseana recebe 

visita de comitiva do PT 

A governadora Roseana Sarney rece- 
beu a visita de cortesia de uma comitiva do 
Partido dos Trabalhadores (PT), no fim da 
manhã desta segunda-feira (22). Entre os 
presentes, o vice-governador Washington 
Luiz Oliveira: o ex-deputado e ex-ministro 
José Dirceu e o secretário do Trabalho e 
Economia Solidária, José Antônio Heluy. 

No encontro, foram destacados temas 
como a força da parceria institucional entre 

os governos estadual e federal, visando o 
crescimento do Maranhão. O vice-governa- 
dor Washington Luiz, integrante do PT, foi o 
anfitrião de José Dirceu no estado. 

"O compromisso em São Luís não é 
na área da política. O ex-ministro profere 
palestra na cidade e cumpre uma agenda 
de visitas, e estamos acompanhando esse 
roteiro", observou Washington Luiz após o 
encontro. 

Governadora Roseana e prefeito Luciano 

Leitoa discutem parcerias e ações para Timon 

Governadora Roseana Sarney conversa com prefeito Luciano Leitoa, ao lado do secretário Hildo Rocha 

A governadora Roseana Sarney e o prefei- 
to de Timon, Luciano Leitoa, reuniram-se no 
fim da tarde desta segunda-feira (22), no Pa- 
lácio dos Leões. No encontro, que durou mais 
de uma hora e teve presença do secretário de 
Assuntos Políticos e de Cidades e Desenvol- 
vimento Urbano, Hildo Rocha, foram tratadas 
propostas de parcerias institucionais entre a 
Prefeitura e o Governo do Estado. 

Luciano Leitoa apresentou demandas do 
município de Timon á governadora Roseana. 
A principal delas foi a construção do Distrito 
Industrial, cujo terreno já está sendo regula- 
rizado pela Prefeitura. "Esse projeto é muito 
importante porque o governo tem interesse 
em garantir a instalação de novas empresas 
em Timon. As demandas recebidas foram en- 
caminhadas às secretarias e órgãos para que 
seja dado o devido encaminhamento", relatou 
o secretário Hildo Rocha. 

De acordo com Hildo Rocha, na reunião 
foram tratados temas relativos à legalização 
de terras, educação, infraestrutura e cidada- 
nia. O prefeito timonense também solicitou a 
doação ao Município de área pertencente ao 

Estado; de recursos para obras de pavimenta- 
ção asfáltica e propôs assumir a totalidade do 
ensino fundamental na cidade. 

"O governo prioriza os projetos elaborados 
dentro do planejamento traçado para o Esta- 
do, com base nas demandas apresentadas 
durante os Seminários Regionais de Integra- 
ção. Não importa a coloração partidária do 
prefeito, mas a importância do projeto para os 
maranhenses", observou o secretário. 

No encontro, segundo informou Hildo Ro- 
cha, foi garantida a continuidade de convênio 
de manutenção do Centro da Juventude, no 
valor de R$ 1,350 milhão. Entre outras ações, 
a entidade oferece a crianças e jovens ativida- 
des nas áreas do esporte e das artes, como 
cursos de dança, percussão, violão, além de 
manter uma orquestra. 

"O governo continuará apoiando esse pro- 
jeto, que é bastante amplo e contribui para 
melhorar a vida dos jovens timonenses, pois 
o município de Timon sempre foi merecedor 
de ações do governo estadual e essas obras 
na cidade terão continuidade", declarou Hildo 
Rocha. 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais do Maranhão (Sema) está 
mobilizando todos os municípios maranhenses 
para que participem da IV Conferência Estadu- 
al do Meio Ambiente, que será realizada, de 3 
a 5 de setembro, em São Luís. O processo é 
coordenado pelo órgão em conjunto com uma 
Comissão Organizadora Estadual (COE), com- 
posta por 16 órgãos públicos e 15 entidades da 
sociedade civil. 

O tema central da IV Conferência Estadual 
do Meio Ambiente é "Resíduos Sólidos", tendo 
quatro eixos de discussões: Produção e Con- 
sumo Sustentáveis: Redução dos Impactos 
Ambientais: Educação Ambiental e Geração de 
Emprego e Renda. 

O evento terá etapa preparatória, compos- 
ta por Conferências Regionais, que serão re- 
alizadas em 11 cidades do estado, no período 
de maio a julho. As sedes das Conferências 
Regionais serão Bacabal, Balsas, Barra do Cor- 
da, Chapadinha, Caxias, Imperatriz, Itapecuru- 
-Mirim, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Inês e 
São José de Ribamar. 

As primeiras Conferências Regionais acon- 
tecerão nos municípios de Chapadinha e de 
Itapecuru-Mirim, nos dias 8 e 10 de maio, res- 
pectivamente, a partir de 7h30. Em Chapadinha 
a conferência será no auditório central da Uni- 
versidade Federal do Maranhão (Ufma), loca- 
lizado na BR-222, KM 04, s/n0, Boa Vista. Já 
em Itapecuru-Mirim será no espaço Henrique's 
Eventos, localizado na Rua Santa Cruz, n0 5 - 
bairro Malvinas. 

São objetivos das conferências regionais, 
promover e articular as discussões sobre resí- 
duos sólidos com pessoas de todo o estado e 

eleger os delegados que participarão da IV Con- 
ferência Estadual do Meio Ambiente, no período 
3 a 5 de setembro, no Centro de Convenções 
Governador Pedro Neiva de Santana, em São 
Luís. 

Durante a IV Conferência Estadual do Meio 
Ambiente haverá a sistematização das propostas 
eleitas nas 11 conferências regionais e a eleição 
dos 40 delegados. Estes, serão os representan- 
tes (poder público, sociedade civil e empresaria- 
do) que levarão as propostas do Maranhão para 
serem discutidas, juntamente com as propostas 
dos outros estados brasileiros, na Conferência 
Nacional do Meio Ambiente, em Brasília, no perí- 
odo de 24 a 27 de outubro de 2013. 

O evento oportuniza a organizações não-go- 
vernamentais, movimentos sociais, entidades, 
empresas, instituições de ensino e pesquisa, 
representantes dos poderes executivos, legis- 
lativos e judiciários, entre outros, que realizem 
um fórum para discussão, avaliação, comparti- 
lhamento de responsabilidades e proposição de 
ações que aprimorem a política ambiental do 
país. 

O tema "Resíduos Sólidos" vem sendo dis- 
cutido pela Sema desde dezembro de 2011 com 
a realização do seminário de apresentação do 
Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos 
(PEGRS).,Em agosto de 2012 a Sema consoli- 
dou o plano após consultas públicas, audiências 
públicas regionais e um fórum técnico. A discus- 
são do Plano contou com a mobilização de ór^ 
gãos públicos, organizações da sociedade civil 
organizada, instituições de ensino e pesquisa, 
empresas e comunidade geral. O PEGRS-MA 
está disponível no site da Sema (www.sema. 
ma.gov.br). 
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Farmácias de Plantão 

DROGARIA SOCORRÂO (RUA PARA, 732 A-CENTRO) 

DROGARIA MARCIA (AV.LIBERDADE.715 - V. JOÃO CASTELO) 

DROGARIA MASTER FARMA (R. CEARA, 1007-N.IMP) 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Esperteza caipira 

Em uma caçada pelo interior, um homem bem-vestido (da cidade grande) mira 
e derruba um pato selvagem. Mas a ave cai no terreno de uma fazenda, e o fazen- 
deiro diz que é dele. 

- O pato é meu - protesta o cidadão. 
Como ninguém cede, o fazendeiro sugere resolver o problema à moda antiga: 
- Com o pontapé caipira. 
- O quê? 
- Eu lhe dou um chute bem forte na virilha, depois você faz o mesmo comigo. 

Quem de nós dois gritar menos leva o pato. 
O homem da cidade concorda. Então o fazendeiro se prepara e dá um pontapé 

daqueles no saco dele, que cai no chão e fica ali por uns vinte minutos. Quando 
consegue se levantar, diz, ofegante: 

-Agora é minha vez. 
- Nada disso - diz o fazendeiro, se afastando - Desisti... pode ficar com o pato! 

www,coquetel com,br/jogos 
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NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Sal despista Vítor e inventa para o irmão que está 
no Sul do país. Orelha convida Leandro para a estreia de seu 
filme com Morgana. Ju se preocupa com a situação entre Lia e 
Vitor. Patinha convida Nélio, Rasta e Bruno para a grande estreia. 
Todos se preparam para o lançamento do filme de Orelha e Mor- 
gana. Gil aconselha Lia a se afastar de Vitor. O filme é projetado 
no Misturama e todos se divertem, menos Morgana, que deixa a 
sessão revoltada com Orelha. Tizinha e Rita incentivam Morgana 
a aproveitar o sucesso do filme. Morgana não cede aos apelos de 
Orelha. Lia insiste em se aproximar de Vitor e Kika observa tudo. 
Patinha pede para dançar com Bruno, mas ele resiste e deixa a 
festa. Leandro consola Orelha. Vitor tem uma idéia para fazer Lia 
se afastar de vez. Nélio e Rasta incentivam Bruno a ficar com 
Patinha e o rapaz volta ao Misturama. Vitor beija Patinha na frente 
de Lia e Bruno. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Alberto pede a Dom Rafael que o ajude a tirar 
Cassiano de seu caminho. Hélio tenta fazer as pazes com Tais. 

Donato se veste de palhaço para animar Lipe e fazê-lo feliz. De 
forma ameaçadora, Cassiano avisa a Hélio para não fazer Tais 
sofrer. Dom Rafael conta a Alberto que Duque é um falsário. Am- 
paro pede a Alberto para levar uma carta a Cristal, sem que Dom 
Rafael perceba. Cassiano alerta Ester para ter cuidado com Al- 
berto. Guiomar pendura uma foto sua, com o marido falecido e 
Alberto, na parede da casa de Dionísio e lembra o sogro do seu 
direito como herdeira. Dom Rafael consegue com o delegado um 
mandato de busca e prisão imediata para Cassiano. 

Guerra dos Sexos 
Globo, 19h30 - Juliana tenta se explicar para Nando. Vânia se 
irrita com Ulisses. Otávio se enfurece quando Charlô o chama de 
Dominguinhos. Nando abandona Juliana. Nieta se desespera ao 
saber da prisão da filha. Carolina fica intimidada com as presas. 
Fábio receia que Manoela use Ciça para afetá-lo. Vânia consola 
Juliana. Nando reclama de Juliana para Ulisses. Frô teme ficar 
sozinha. Charlô recebe a notícia de que ganhou a aposta, e Otávio 
fica furioso. Nando lamenta ter deixado Roberta. Charlô volta para 
a loja e todos a saúdam. Frô se declara para Kiko. Carolina sofre 

na cadeia. Manoela pega Ciça. e Fábio se desespera. Roberta re- 
solve viajar para tentar esquecer Nando. Dino desconfia que Nieta 
esteja grávida. Felipe decide abrir uma empresa de consultoria. 
Dalete é escolhida para participar do desfile inaugural da loja, e 
Frô fica com inveja. Charlô se declara para Otávio, e os dois se 
beijam. 

Salve Jorge 
Globo, 21h00 - Wanda fica apreensiva com Mustafa, que disfarça 
a hostilidade. Morena se despede da mãe e vê Théo de longe, 
antes de ir para o aeroporto. Áurea reclama de o filho não ir atrás 
de Érica. Morena vê Rosângela embarcando novas vítimas e se 
esconde. Ciro conta para Théo que ouviu Élcio passar informa- 
ções sobre seu voo para Lívia. Rosângela é elogiada por Lívia e 
é promovida. Mustafa manda Wanda devolver a joia que ganhou 
de Aisha. Lívia repreende Wanda. Nunes avisa a Érica para tomar 
cuidado com Lívia. Aída pede para Stenio ajudá-la a retirar Carlos 
da presidência da empresa. Aisha descobre que Mustafa pegou 
de volta a joia de Wanda e fica transtornada. Lívia não deixa Wan- 
da atender o telefonema de Aisha. Lurdinha pede para Rayanne e 
Samantha não darem notícias de Pescoço para Delzuite. 
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^ Áries 21-03/19-04 
Conflitos de cunho ideológicos podem prejudicar 
suas relações mais íntimas, pois a Lua passa por 
sua área de relacionamentos e se opõe a Mercú- 
rio. A harmonia com Júpiter lhe aconselha a evitar 
embates e a buscar o diálogo! 

b Touro 20-04/20-05 
Desafios podem deixar sua mente exaurida, nes- 
te momento em que a Lua passa por suas sexta 
casa e forma oposição com Mercúrio. A harmonia 
com Júpiter indica que a melhor solução é agir de 
maneira prática. Pare de se lamentar! 

ÜQÈ meos 21-05/21-06 
Sua popularidade tende a ficar em baixa, pois 
Lua e Mercúrio se opõem em sua área social. A 
harmonia de Júpiter em seu signo lhe aconselha 
a evitar atividades em grupo, priorizando sua vida 
pessoal até as coisas melhorarem! 

q2 Câncer 22-06 / 22-07 
Lua, Mercúrio e Júpiter, aspectados, indicam pro- 
blemas em conciliar a vida familiar e o trabalho. 
Não deixe que isso lhe tire o sossego, procuran- 
do para isso agir de maneira prática e racional. 
Não se deixe levar pelas emoções! 

Si Leão 23-07 / 22-08 
Você se sente dividida entre o desejo por diver- 
são e as responsabilidades, neste dia em que 
Lua e Mercúrio se opõem. A harmonia com Júpi- 
ter lhe aconselha a não se cobrar demais, procu- 
re conciliar estas tendências! 

TT? Virgem 23-08/22-09 
Ao se oporem. Lua e Mercúrio lhe deixam con- 
fusa, sem saber se prioriza os aspectos práticos 
ou subjetivos da vida. A harmonia com Júpiter lhe 
aconselha a não perdera objetividade, mas reflita 
também sobre o meio a sua volta! 

£!b Libra 23-09/22-10 
A Lua passa por seu signo e se tenciona com 
Ptutão, trazendo à tona aspectos emocionais que 
precisam ser elaborados. Evite agir de maneira 
dramática em suas relações, a harmonia com Jú- 
piter lhe aconselha a não ser tão dura! 

Escorpião 23-10/21-11 
Ainda que você se mostre avessa às conversas 
mais sérias, elas estarão bastante presentes 
hoje. Lua e Mercúrio opostos lhe aconselham a 
adiar compromissos importantes e a manter o 
centramento. Busque harmonia nas relações! 

Sagitário 22-11/21-12 
A tensão de Lua e Mercúrio indica que as difi- 
culdades em lidar com divergências podem levar 
a conflitos em sua vida social. A harmonia com 
Júpiter sugere que as relações íntimas e de con- 
fiança devem lhe trazer bem-estar! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Você busca nos prazeres e na vida familiar um re- 
fúgio para os problemas do trabalho. Lua e Mer- 
cúrio opostos lhe pedem mais paciência neste 
caminho de busca por soluções e lhe aconselha 
a descansar. Relaxe um pouco! 

^Aquário 20-01/18-02 
A oposi çâo Lua-Mercúrio traz uma instabilidade 
emocional que se reflete em sua comunicação 
e argumentos. A harmonia com Júpiter indica o 
sentimento de insatisfação com suas atividades. 
Que tal rever seus interesses? 

K Peixes 19-02/20-03 
Seus planos podem ser prejudicados por impre- 
vistos, pois Lua e Mercúrio se opõem hoje. Per- 
ceba que isto lhe mostra que é preciso conter os 
instintos e organizar a vida. Que tal ficar recolhida 
e refletir sobre seus hábitos? 
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"Faz dias que essa água está entpoçada e a cada chuva a rua alaga ainda mais. Prejudica 
moradores e quem tem negócios aqui perto". Nilton Rodrigues, serralheiro. 

* 

A voz da comunidade 

Godof redo Viana: lama toma conta da rua 

Hemerson Pinto 

Aserralheria de Nilton Rodrigues funciona 
no mesmo quarteirão que se transformou 
em uma 'lagoa', como dizem os morado- 

res e comerciantes mais próximos. Segundo 
quem vive por perto, ou passa diariamente no 
trecho localizado entre as ruas São Paulo e 
Brasil, Nova Imperatriz, o transtorno começou 
com um buraco pequeno. 

"Com o passar dos dias. foi aumentando 
com o peso de caminhões que passam toda 
hora. Apareceu mais buraco e, com aumento 
das chuvas, a água não some mais", explica 
Nilton, enquanto observa a água empoçada na 
calçada da serralheria. "Fica difícil até para os 
clientes encostarem", observa. 

Um motociclista que arriscou encarar a 
água, que cobria parte do pneu do veiculo, por 
pouco não perdeu o equilíbrio ao passar per- 
to de uma cratera. "É um buraco grande. Se 
a gente que anda de moto não tomar cuidado, 
pode cair, como ia acontecendo comigo", diz 
Roberto dos Santos. Nilton afirma que alguns 
motociclistas já chegaram a cair por não obser- 

varem o buraco que fica encoberto pela água. 
Para evitar os riscos, a atendente comer- 

cial, Luana Maria, prefere trafegar pelas cal- 
çadas quando chega no quarteirão pelo qual 
passa todos os dias. Para chegar ao trabalho e 
na volta para casa, é o caminho que ela encon- 
tra para driblar o transtorno sem precisar dar a 
volta por outra rua e aumentar a distância que 
percorre todos os dias. "Mesmo assim, tem ou- 
tro perigo: bater em alguém que caminha na 
calçada ou até mesmo tomar um banho, se for 
passando algum carro e jogar lama em mim", 
comenta a vendedora. 

De volta à oficina de Nilton, o serralheiro 
informa que já viu funcionários da Prefeitura 
realizando operações de tapa buracos no lo- 
cal, que ficam a poucos metros do muro da Se- 
cretaria de Infraestrutura. "Mas depois de dois 
dias, se chover, o buraco volta e é ainda maior. 
Não adianta, o que poderia servir era uma ga- 
leria". Um vizinho de Nilton diz que foi cons- 
truída uma passagem para a água pela rede 
de esgoto, que está entupida. "Se chover e a 
gente usar o banheiro, a água volta toda pelos 
ralos", revela o comentário. 
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Buraco toma conta de parle da via, que liga o Centro a bairros periféricos de Imperatriz 
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Para fugir do perigo, motociclista arrisca passar pela calçada 

... 

A égua está empoçada há vários dias e aumenta o volume a cada chuva 

sf WREJTOS DO CONSUMIDOR .M 

Centro Universitário é condenado por cancelamento de bolsa do Prouni 

O Juiz de Direito Substituto da 2* Vara Cível de Ceilân- 
dia confirmou a decisão que determina que a Uniseb (União 
dos Cursos Superiores) proceda a matricula de estudante no 
curso de Ciências Contábeis, arque com suas mensalidades 
até a conclusão do curso e abstenha-se de inscrever o nome 
da autora nos cadastros de proteção ao crédito, declarando 
a inexigibilidade das cobranças referentes às mensalidades. 
A aluna era beneficiária do Prouni, mas teve o benefício can- 
celado em virtude da não entrega de um documento que não 
foi solicitado. 

A autora relatou que é estudante de graduação do cur- 
so de Ciências Contábeis em instituição de ensino mantida 
pela UNISEB, tendo sido beneficiada com bolsa integral do 
programa PROUNI. Entretanto, em 15 de fevereiro de 2011, 
recebeu correspondência da ré informando-lhe que não en- 
tregou cópia de seu CPF, dos seus três últimos contrache- 
ques, dos comprovantes de residência e de renda de algum 
membro de sua família, bem como declaração de recebimen- 
to de pensão, e que tais documentos deveriam ser entregues 
até 3 de fevereiro de 2011. 

Como recebeu a correspondência com atraso, enviou e- 
-mail para a ré, informando-lhe sobre o problema, anexando 
todos os documentos exigidos. Em resposta, recebeu a in- 
formação que todos os documentos foram enviados por e- 
-mail e pelo correio, no dia 5 de julho de 2011, ao Prouni, 
ressaltando que todos foram entregues dentro do prazo, que 
se encerraria em 22 de julho de 2011. Salientou que em 9 de 
julho de 2011 a ré atestou que a autora entregou todos os 
documentos necessários para a inscrição no PROUNI, razão 
pela qual conseguiu renovar a sua matricula. 

Contudo, a autora afirmou que em outubro de 2011 re- 
cebeu novo e-mail da ré. informando-lhe que havia perdido 
a sua bolsa e que se tivesse interesse em continuar deveria 
ser como aluna pagante, devendo pagar os meses de setem- 
bro a dezembro de 2011. Em contato com a UNISEB, soube 
que sua bolsa foi cancelada em virtude da não entrega de 
declaração autenticada em cartório, comprovando que seus 
irmãos e filhos não trabalhavam, documento que em nenhum 
momento foi solicitado. Em razão do cancelamento da bolsa, 
a aluna está recebendo cobranças em relação à mensalidade 

do 2o semestre de 2011, bem como foi impedida de realizar 
matrícula para o 1o semestre de 2012. 

Foi deferida a liminar para que a UNISEB providencias- 
se a matricula da autora sem contrapartida financeira até o 
deslinde da causa. Devidamente citada, a UNISEB não apre- 
sentou contestação. 

O juiz decidiu que "a ausência de contestação importa 
o decreto de revelia. No caso, presumem-se verdadeiros os 
fatos articulados na inicial. Dos autos consta cópia de e-mail, 
em que se lê a confirmação de que a autora encaminhou os 
documentos solicitados no prazo exigido e que todos foram 
encaminhados via e-mail e por correio ao Prouni no dia 5 
de julho de 2011. Assim, haja vista que foram encaminhados 
todos os documentos exigidos dentro do prazo, e que não 
consta dos autos comprovação de que a autora foi informada 
tempestivamente da necessidade de encaminhar outro docu- 
mento (declaração de renda dos demais membros da famí- 
lia), deve a ré suportar o ônus de sua desídia, ou seja, deve 
responsabilizar-se pelos pagamentos das mensalidades do 
curso freqüentado pela autora até sua conclusão". 
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Aberta conferência na região sul do Maranhão 
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Pedro Fernandes destaca metas para elevar Indicadores educacionais 

Com a participação de prefeitos, secretá- 
rios de educação, vereadores, gestores 
escolares, trabalhadores em educação, 

estudantes e segmentos da sociedade civil or- 
ganizada de 11 municípios da região sul do 
Maranhão, foi iniciada, nesta segunda-feira 
(22). na cidade de Balsas, a Conferência In- 
termunicipal de Educação. O evento foi aberto 
pelo secretário de Estado da Educação (Se- 
duc), Pedro Fernandes. 

Essa é 11a conferência de um total de 27 
que acontecerão em todo o estado até o mês 
de junho, organizadas pela Seduc, em conjun- 
to com o Fórum Estadual de Educação, com- 
posto por representantes de órgãos públicos, 
autarquias, entidades e movimentos sociais. 

Ao abrir o evento, o secretário Pedro 
Fernandes destacou a importância das con- 
ferências como espaços de debates de forma 
democrática e transparente sobre as questões 
que envolvem o sistema estadual de educa- 

ção. 
Ele também frisou que a Seduc estabele- 

ceu um planejamento estratégico, com metas 
definidas para melhorar os índices educacio- 
nais do Maranhão: melhorar o nível de apren- 
dizagem; universalizar o ensino médio; im- 
plantar o regime de colaboração; e combater 
o analfabetismo. 

A conferência de abertura do evento foi mi- 
nistrada pela Supervisora de Currículo da Se- 
duc. Rainilde Gomes Campos, que discorreu 
sobre o "Plano Nacional de Educação na Ar- 
ticulação do Sistema Nacional de Educação: 
Participação Popular, Cooperação Federativa 
e Regime de Colaboração' - tema das confe- 
rências. 

O foco das conferências é a construção de 
propostas norteadoras para o Plano Estadual 
de Educação, visando a Conferência Mara- 
nhense, que acontece em agosto deste ano, 
em São Luís. 

Escola realiza projeto 

de combate à violência 
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Alunos em manifestação contra a violência, no Bairro do Joáo Paulo 

Com o tema "Educando contra a violên- 
cia em busca da paz", foi realizada, nesta se- 
gunda-feira (22), a terceira edição do projeto 
"Caxias da Leitura", promovido pela Unidade 
Integrada Duque de Caxias, escola da rede 
estadual de ensino, localizada no João Paulo, 
em São Luís. Centenas de estudantes, pes- 
soas da comunidade escolar e do entorno do 
colégio participaram das atividades, como a 
I Caminhada da Paz, que percorreu ruas do 
bairro. 

A ação teve o apoio da Secretaria de Esta- 
do de Educação (Seduc), por meio do progra- 
ma Gestão Nota 10, e do 24° Batalhão de Ca- 
çadores do Exército. Contou com a presença 
de diversas autoridades, entre as quais, o 
comandante, tenente-coronel Flávio Botelho 
Peregrino, e da banda da corporação. 

Para a diretora da escola, Bárbara Costa, 
foi uma mobilização contra a violência porque 
a U.l. Duque de Caxias está em um bairro 
que registra elevado índice de criminalidade. 
Ela informou que a maioria dos alunos é de 
família com baixa renda, residente no bairro 

e em comunidades vizinhas. "É um momento 
de reflexão com o envolvimento de toda a co- 
munidade escolar". 

O projeto 'Caxias da Leitura' é realizado 
para que os alunos possam entender, de for- 
ma dinâmica, teorias ensinadas em sala de 
aula. "Com isso, eles encontrarão facilidades 
para elevar a compreensão das interpreta- 
ções apresentadas pelos autores". 

Para o representante do secretário de Es- 
tado de Educação, Pedro Fernandes Ribeiro, 
o assessor especial da Seduc, Carlos Sam- 
paio, o projeto é um exemplo para as escolas 
localizadas em comunidades que enfrentam 
problemas semelhantes. Ele disse que es- 
colas que ficam em bairros considerados de 
risco que seguirem o exemplo da Unidade 
Integrada Duque de Caxias terão o apoio do 
secretário. A indicação da Seduc é que as 
iniciativas sejam colocadas em prática em 
parceria com empresas da iniciativa privada, 
organizações não governamentais e institui- 
ções sociais. "É uma importante ferramenta 
de combate à criminalidade", afirmou. 

Comissão da Verdade do Maranhão vai 

agir com cautela e zelo', diz presidente 

O Maranhão foi o sétimo estado a ins- 
talar uma comissão da verdade local. Na 
semana passada, o presidente do colegia- 
do, deputado Bira do Pindaré (PT), assinou 
acordo de cooperação com a Comissão 
Nacional da Verdade (CNV) para apurar 
violações de direitos humanos no estado 
durante a ditadura. "Vamos trabalhar com 
cautela para evitar questionamentos", diz o 
parlamentar. 

A comissão maranhense tem cinco in- 
tegrantes. Além de Bira, já eleito presiden- 
te, Othelino Neto (PPS, que passará a se 
chamar MD após fusão com o PMN), Carlos 
Amorim (PDT). Dr. Pádua (Antônio de Pá- 
dua Ferreira Barros, do PSDB) e Fábio Bra- 
ga (PMDB). Nesta quarta-feira, será esco- 
lhido o relator para que então comecem as 
atividades públicas. O primeiro passo será 
organizar uma reunião com representantes 
da sociedade civil para coletar possíveis 
nomes de depoentes. "A partir daí. vamos 
traçar um roteiro de oitivas de pessoas que 
foram vítimas da ditadura e familiares. E 
assim tentar desvendar essa teia", afirma o 
deputado. 

Um caminho óbvio será o da investiga- 
ção de crimes relacionados a trabalhadores 
rurais. "Naquele período, os movimentos 
mais intensos eram na área rural. Mas a 
gente não está antecipando nomes. Todo o 
procedimento terá o máximo de zelo e de 
cuidado, para não haver direcionamentos." 
O prazo para as atividades da comissão é 

de 180 dias, prorrogáveis por igual período. 
Na avaliação do deputado, o Maranhão 

ainda não superou a etapa do coronelismo. 
"O estado é marcadamente sofrido em sua 
democracia, devido à concentração de ri- 
queza e do poder. Ainda não conseguimos 
virar essa página." Mesmo a formação da 
polícia reflete "esse impacto doloroso da di- 
tadura", acredita Bira do Pindaré. "Já está 
muito fora da concepção contemporânea 
das polícias, com foco na cidadania." 

Ele também acredita que não haverá em- 
pecilhos no acesso a documentos. "Estamos 
confiantes que não vai haver embaraço em 
relação a isso. Mas a comissão nacional nos 
dará suporte. O Arquivo Nacional é mais or- 
ganizado em relação ao estadual. Acredito 
que não teremos dificuldades." 

Quanto às atividades de uma comissão 
da verdade em um estado ainda com estigma 
de violência, Bira do Pindaré, também pre- 
sidente da Comissão de Direitos Humanos 
da Casa. diz estar preparado para situações 
adversas. "Por enquanto, aqui no Maranhão 
não há esse clima em relação à Comissão 
da Verdade, que também não começou seus 
trabalhos. Mas estamos acostumados com 
determinadas tensões", observa. 

A CNV já assinou 20 acordos com comis- 
sões estaduais e organizações da sociedade 
civil. Além do Maranhão, já organizaram co- 
missões o Espírito Santo, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e São Paulo. 

CÂMERAS DE SEGURANÇA 

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

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

0 sistema deve ser completo, ou seja. todas suas câmeras devem possuir gravação, serem monitoradas e estarem 
em pleno íuncionamenlo, para que quando necessitem das imagens, estas possam ser utilizadas. 0 registro e a visualização 
dos pontos estratégicos ampliam sobremaneira a segurança de uma propriedade, permite reconheomenlos e registra fatos e 
atos de como e quando ocorreram. Podendo ser usado como prova criminal. 
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Para ter um bom sistema de segurança através de càmeras é necessário um analise de todo o local por técnicos 
especializados. Com avaliação dos pontos vulneráveis e dentro dessas características, os profissionais realizaram a 
instalação do sistema de monitoramento 0 circuito de CFTV TV Digital permite melhorias na segurança do ambiente. A 
visualização das imagens captadas pelas càmeras. podem ser feitas no local ou remotamente através da internet. Conta 
ainda, com a facilidade do seu funcionamento, qualquer pessoa ou funcionário treinado poderá monitorar um grande número 
de câmeras. 
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Indústria automotiva deve aumentar capacidade produtiva em 25% até 2017 

O novo presidente da Associação dos Fa- 
bricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
Luiz Moan Yabiku Júnior, anunciou nesta se- 
gunda-feira (22) que a indústria automotiva na- 
cional deverá aumentar sua capacidade produ- 
tiva em cerca de 25% até 2017. A estimativa da 
entidade é que a capacidade de produção, que 
hoje é 4,5 milhões de veículos por ano, chegue 
a 5,6 milhões. 

Yabiku, que é executivo da General Motors, 
e tomou posse na segunda-feira à frente da en- 
tidade, vê, no entanto, que o maior desafio está 
na qualidade dos carros que serão produzidos 
e não apenas na quantidade. "O nosso gran- 
de desafio é passarmos a produzir dentro de 
padrões internacionais de produtividade e com- 

petitividade, com produtos de maior valor agre- 
gado, uma indústria mais inovadora, mais tec- 
nológica e o fundamental, com uma indústria de 
autopeças forte", disse em entrevista coletiva. 

De acordo com o executivo, a Anfavea de- 
fende a criação de um programa de incentivo à 
indústria de autopeças, visando a produção de 
elementos tecnologicamente avançados, hoje 
importados. Todos os componentes eletrônicos 
avançados utilizados nos veículos atualmen- 
te, segundo Yabiku, vêm do exterior. "Quando 
se fala em altemador de alta capacidade, não 
há fabricação aqui no Brasil. No entanto, para 
qualquer montadora atingir o índice de eficiên- 
cia energética do Inovar Auto [Programa de In- 
centivo à Inovação Tecnológica e Adensamento 

da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores] 
vai precisar colocar esse tipo de altemador", 
destaca. 

O novo presidente da Anfavea informou 
que pretende mais que dobrar, a médio prazo, 
a exportação de veículos, hoje em 420 mil uni- 
dades por ano. Em 2005, esse número era 900 
unidades por ano. "No próximo triênio, o gran- 
de desafio nosso será a exportação. Estamos 
conversando com o governo e pretendemos 
lançar o exame de uma nova política automoti- 
va voltada para a exportação. Quem sabe criar 
aqui o exportar auto, uma política voltada á co- 
mercialização de exportação. Devemos buscar 
o número de 1 milhão de veículos exportados 
por ano". 

Governolança plano para desonerar o etanol 

O governo anunciou, nesta terça-feira (23), 
um pacote de estímulos aos produtores de ál- 
cool combustível. A idéia é reforçar o caixa do 
setor. Falou-se também sobre a concessão de 
um crédito tributário de R$ 1 bilhão. Os produ- 
tores poderão abater esse valor do pagamento 
do PIS/Cofins (Programa de Integração Social/ 
Contribuição Social para o Financiamento da 
Seguridade Social), um mecanismo de com- 
pensação. 

Além disso, entra no pacote a redução dos 
juros em linhas de financiamento para a reno- 
vação dos canaviais e estocagem do álcool. 
Esse reforço de caixa atende a uma reclama- 
ção do setor, que enfrenta queda na produção 
e prejuízos causados pelo clima. 

Os produtores alegam que o álcool está 
menos competitivo porque o governo reduziu 
impostos da gasolina, mas não fez o mesmo 
com o álcool. Hoje, o peso dos tributos sobre o 
etanol é de 31%. Segundo o governo, o objeti- 
vo desse novo pacote não é reduzir o preço do 
álcool ao consumidor, mas garantir a produção 
em níveis que atendam a demanda do merca- 
do. 

A presidente Dilma Rousseff se reuniu no 
fim da tarde desta segunda-feira com repre- 
sentantes do setor de etanol, de acordo com 
agenda oficial divulgada pelo Palácio do Pla- 
nalto. "No limite, a desoneração do PIS/Cofins 
representaria alguma coisa entre 9% e 10% do 
preço líquido atual do hidratado", disse o presi- 
dente da consultoria Job Economia. Júlio Maria 
Borges, á agência Reuters. 

O etanol hidratado é o que compete direta- 
mente com a gasolina, sendó vendido individu- 

almente nas bombas para abastecer os carros 
bicombustíveis, ao contrário do etanol anidro, 
que é misturado obrigatoriamente à gasolina. 

"É provável que nestes primeiros meses de 
safra, devido à pressão de oferta natural que 
existe, que se transfira este benefício para o 
consumidor final, o que vai dar uma atratividade 
muito grande para o etanol na bomba", avaliou 
Borges. 

Um tempo mais favorável para colheita de 
cana neste início de safra no Centro-Sul já fez 
com que os preços do hidratado recuassem no 
final da semana passada. Borges lembrou que 
atualmente, pelas condições de paridade com 
a gasolina, o etanol é atrativo praticamente em 
apenas quatro Estados do país, porque nos ou- 
tros casos o preço fica acima do limite 70 por 
cento do preço do combustível fóssil. "Com a 
desoneração, e se isso for repassado para o 
consumidor, todos os Estados vão poder co- 
mercializar o hidratado", acrescentou. 

Ele explicou que, em um primeiro momento, 
a usina vai ganhar muito mais em termos de ve- 
locidade de comercialização da safra do que no 
preço, mas este cenário tende a mudar poste- 
riormente. "A partir do segundo semestre, com 
a natural concentração da oferta nos grandes 
grupos, é muito provável que a usina se apro- 
prie deste benefício", explicou. 

CUSTOS PRESSIONAM 
O setor vem pedindo a desoneração em 

meio aos custos maiores de produção (que in- 
clui mão de obra e mecanização) e perda de 
espaço na concorrênda com a gasolina. 

A partir de meados do ano passado, o go- 

verno começou a sinalizar que poderia deso- 
nerar o PIS/Cofins para o setor de etanol, na 
tentativa de dar fôlego ao setor. 

O presidente da Cosan, Marcos Lutz, res- 
saltou que o etanol vem sofrendo uma pressão 
em meio ao aumento dos custos de produção. 
"Desonerar ajuda, mas isso já estava meio 
computado pelo setor. Há bastante tempo que 
a cadeia vive um aumento de custos e inflação 
de maneira geral. Então, isso ajuda a melho- 
rar a competitividade para esta cadeia", disse o 
Lutz à agência Reuters no intervalo de evento 
em São Paulo, nesta segunda-feira. 

Ele também considerou que a desoneração 
eventualmente será repassada ao consumidor, 
resultando em algum aumento de participação 
do etanol no mercado. Ele não apontou um per- 
centual de redução. 

"Na prática, o que está se falando é que (a 
medida) vai diminuir marginalmente o preço do 
etanol; e quando isso acontecer, o consumo vai 
crescer", disse o executivo da Cosan, que é a 
maior produtora individual de açúcar e etanol 
do Brasil. 

Ele acrescentou que, com a medida, vê es- 
paço para o setor recuperar parte da rentabili- 
dade neste ano. Mas ponderou que a indústria, 
de modo geral, ainda pode ter rentabilidade 
mais baixa neste ano ante 2012, por conta das 
cotações pressionadas do açúcar. 

IMPACTO DOS CORTES 
Para o presidente da consultoria Datagro, 

Plinio Nastari, a medida deverá beneficiar prin- 
cipalmente a rede de revenda e distribuição e 
um pouco menos as usinas produtoras. 
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Dos mais de 10 mil calouros que passaram 
no vestibular da Fuvest e entraram na Universi- 
dade de São Paulo (USP) neste ano. 28,5% es- 
tudaram em algum momento da vida em escola 
pública. Essa porcentagem vem crescendo há 
quatro anos, segundo dados divulgados nesta 
segunda-feira (22) pela Pró-Reitoria de Gradua- 
ção. mas ainda não superou os 30,2% registra- 
dos em 2009. No último ano, o crescimento foi 
pequeno, de 28% para 28,5%. 

De acordo com a pró-reitora de graduação, 
Telma Zom, há uma série de fatores que influen- 
dam os resultados do programa de indusâo 
oferecido pela instituição (Inclusp). O aumento 
do número de vagas oferecidas pelo Programa 
Universidade para Todos (Prouni), do governo 
federal, é uma das questões dtadas pela pro- 
fessora para afastar estudantes da rede pública 
da USP. "Às vezes o capital social da família não 
é sufidente para entender a diferença entre se 
formar na USP e se formar em universidades 
particulares", explicou ela em entrevista nesta 
segunda. 

O número absoluto de estudantes de esco- 
la pública inscritos no vestibular da Fuvest tem 
crescido de maneira consistente nos últimos 
anos. Em 2013, 53.241 participantes do Inclusp 
fizeram a avaliação, e 43.636 compareceram à 
prova. 

O Inclusp é voltado a estudantes que fizeram 
o ensino médio na rede pública. Já o Programa 

de Avaliação Seriada da Universidade de São 
Paulo (Pasusp) foi criado para atender aos es- 
tudantes que fizeram todo o ensino básico em 
escola pública. Segundo a pró-reitora, o número 
de participantes do Pasusp na Fuvest cresceu 
de 3.479 em 2010 para 22.531 em 2013. Desse 
grupo, 16.481 fizeram a prova da primeira fase 
do vestibular. 

Bônus 
A USP oferece bônus de até 8% sobre a nota 

do vestibular para os estudantes do Inclusp. 
Para quem participa do Pasusp, o bônus é de 
10% aos estudantes do terceiro ano do ensino 
médio. 

Os alunos do segundo ano que optem por 
fazer o vestibular como treineiros do Pasusp 
recebem um bônus de 5%, que fica guardado 
no sistema da Fuvest. Portanto, candidatos que 
fizerem a prova no segundo e no terceiro ano 
do ensino médio poderão acumular um bônus 
sobre a nota do vestibular de até 15%. 

Entre 2010, quando este sistema foi criado, 
e 2013, o número de treineiros do Pasusp que 
se inscreveram e fizeram a prova da Fuvest au- 
mentou de 313 para 4.723. 

PROCESSO DE REESCOLHA 
A pró-reitora de graduação afirmou que a 

criação do processo de reescolha na Fuvest 
contribuiu para a redução do número de vagas 
nâo-preenchidas no vestibular. O sistema per- 

mite que um candidato inscrito em uma carreira 
e não convocado nas três primeiras chamadas 
possa optar por outra que ainda tenha vagas em 
aberto. 

Em 2013, após as oito chamadas da Fuvest, 
apenas 79 das 10.093 vagas oferecidas no pro- 
cesso seletivo não foram ocupadas. A porcenta- 
gem (0,71 %) é a menor em cinco anos, segundo 
os dados divulgados pela USP. "A reescolha de 
fato conseguiu o preenchimento quase total de 
vagas", afirmou Telma Zorn. As vagas remanes- 
centes serão remanejadas em processos de 
transferência interna e externa. 

Embora não tenha divulgado o levantamento 
oficial, Telma afirmou que boa parte dessas va- 
gas está na USP Leste, principalmente no curso 
de licenciatura em ciências da natureza. Segun- 
do ela, a maioria dos cursos de formação de pro- 
fessores tem entre 40 e 60 vagas, mas, preven- 
do o aumento da demanda por professores no 
país, a USP decidiu abrir 120 vagas neste curso. 

Há quatro anos, porém, a média de ocupa- 
ção dessas vagas é de cerca de 40%. Telma ex- 
plica que o curso tem professores "de excelente 
qualidade", mas não tem tanto foco em pesqui- 
sa quanto outros cursos, e "exige uma vocação 
muito grande" dos estudantes. Ela disse ainda 
que os governos municipal e estadual já atua- 
lizaram seus editais de vagas para professores 
para incluir os candidatos formados em ciências 
da natureza. 
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EXCESSO DE GORDURA NA 
ALIMENTAÇÃO É FATOR DE RISCO 

PARA A SAÚDE DO FÍGADO 

Uma nova semana se inicia e mui- 
ta gente começa a se preocupar em se 
recuperar dos excessos na alimentação 
do fim de semana. Porém, esse exa- 
gero pode trazer conseqüências sérias 
para diversas partes do corpo, como o 
coração e o fígado. No coração, pode 
ocorrer um entupimento das artérias, o 
que pode levar a um infarto; já no fíga- 
do, a gordura pode se acumular e pro- 
vocar a esteatose hepática, como ex- 
plicou o cirurgião do aparelho digestivo 
Fábio Atui. 

Porém, como alertou o hepatologis- 
ta Mario Kondo, o maior problema de 
quem tem doença no fígado é o volume 
de comida em geral - não só de gordu- 
ra. Por isso. é importante se preocupar 
com a quantidade e qualidade das re- 
feições. A dica é evitar, além das gor- 
duras, também os carboidratos, como 
farinha branca e batata, e preferir sem- 
pre porções menores. De acordo com o 
cirurgião Fábio Atui, um estilo de vida 
com alimentação saudável e a prática 
regular de exercícios físicos é um fator 
positivo de prevenção contra problemas 
hepáticos. 

Em situações mais graves, o exces- 
so de gordura no fígado pode levar à cir- 
rose, câncer no fígado ou também a es- 
teato-hepatite, doença tão séria quanto 
a hepatite C. Porém, entre o diagnóstico 
da esteatose e da esteato-hepatite, há 
um intervalo de 10 a 20 anos. De acor- 
do com o hepatologista Mario Kondo, as 
duas doenças não costumam dar sinto- 
mas e, por isso, as pessoas acabam 
tendo o diagnóstico tardio, o que pode 
aumentar a necessidade até mesmo de 
um transplante de fígado. Se diagnos- 
ticada, a esteatose pode ser tratada à 
base de medicamentos, mas em geral, 
a dieta saudável e a prática de atividade 
física já são suficientes para reverter o 
quadro, como explicou o hepatologista 
Mareio Dias na reportagem da Marina 
Araújo. Essa mudança de hábitos foi, 
inclusive, a recomendação dada para 
a berçarista Adriana Roque, que des- 
cobriu a esteatose hepática através de 
exames de rotina. 

Adriana engordou 10 quilos nos últi- 
mos 3 anos por causa dos maus hábitos 
alimentares e o resultado não demorou 
a aparecer - uma esteatose de grau 
leve, com 30% de gordura no fígado. Os 
médicos alertam, portanto, que o exces- 
so de peso é o fator de risco principal 
para a doença, e o paciente precisa ter 
consciência de que a alimentação sau- 
dável e os exercícios físicos são essen- 
ciais não só para resolver o problema, 
mas também para preveni-lo. 

COLECISTITE 
A repórter Michelle Barros foi conhe- 

cer a história da Camila que, há 2 anos 
e meio, começou a sentir os sintomas 
da colecistite, uma inflamação da ve- 
sícula biliar. O principal incômodo era 
uma dor muito forte na barriga. Segun- 
do o cirurgião Fábio Atui, esse sintoma 
é bastante característico da doença 
que, na maioria dos casos, começa com 
uma pedra na vesícula que acaba infla- 
mando. 

Além da dor, a pessoa pode ter en- 
joo, sensibilidade a comidas gordura- 
sas e perda de apetite. Porém, como 
lembrou o hepatologista Mario Kondo, 
muitas pessoas podem ter a pedra, mas 
não ter dor na vesícula - por isso, é im- 
portante fazer o exame de ultrassom 
regularmente para detectar o quanto 
antes a colecistite. 

Em relação à cirurgia para retirar a 
vesícula. os médicos disseram que de- 
pende do caso - a dica é sempre pro- 
curar orientação médica para avaliar 
melhor. De acordo com o hepatologista 
Mario Kondo, o organismo se adapta e 
geralmente a vesícula não faz falta - o 
que pode acontecer, em alguns casos 
raros, é o paciente ter diarréias freqüen- 
tes, mas isso pode ser controlado com 
remédios. 
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Verdào tem o pior desempenho entre os 12 grandes 

Com a derrota para o Ituano neste do- 
mingo (21), o Palmeiras será visitante 
na partida de quartas de final do Cam- 

peonato Paulista. Caso passe pelo Santos, 
tem grandes possibilidades de ser visitante 
novamente. Apenas um jogo contra o Botafo- 
go-RP faria o Palmeiras decidir em casa. Já 
em uma possível final, o Verdão só decidiria a 
taça em casa contra o Penapolense. Apesar 
de não haver vantagem no Campeonato Pau- 
lista, decidir vaga fora de casa não parece ser 
algo positivo para o Palmeiras. 

Dentre os 12 considerados grandes do fu- 
tebol brasileiro, o Verdão é o clube com pior 
desempenho como visitante na temporada 
2013. O clube fez 12 partidas fora de casa, 
com apenas duas vitórias e um aproveitamen- 
to de 30,5% dos pontos disputados. Além do 
mais, o Palmeiras perdeu cinco vezes (três 
delas na Copa Libertadores, em que o time 
tem 0% de aproveitamento como visitante, 
sem marcar nem um gol). 

No Campeonato Paulista, o desempenho 
é mais equilibrado. Em nove partidas, são 
duas vitórias, cinco empates e duas derrotas, 

Contra o Ituano, Palmeiras perdeu sua quinta partida como visitante no ano 

com 16 gols a favor e 18 contra, pesando nes- 
sa conta a derrota de 6 x 2 sofrida contra o 
Mirassol. Com apenas essas duas vitórias, o 
clube é o que menos venceu como visitante. 

A campanha do Verdão só se aproxima 

com a do Grêmio. O clube de Porto Alegre 
tem um aproveitamento de 33,3%, com ape- 
nas três vitórias em 12 partidas. Na Copa 
Libertadores, foi apenas uma vitória em qua- 
tro jogos, com 3x0 sobre o Fluminense. No 

Gaúcho, foram duas vitórias em oito partidas 
fora de casa. Ao lado do São Paulo, o Tricolor 
Gaúcho é o clube que mais perdeu como visi- 
tante no ano. São seis derrotas para cada um. 

EM CASA, A HISTÓRIA É OUTRA 
Se como visitante a campanha do Palmei- 

ras é péssima, como mandante, o clube tem 
um desempenho muito bom no "amaldiçoado" 
Pacaembu. Em temporadas passadas, o Ver- 
dão de Luiz Felipe Scolari mandou partidas 
na Arena Barueri e no Canindé só para fugir 
do estádio, mal visto pelo treinador na época. 
Tanto que o título da Copa do Brasil foi con- 
quistado com a maioria dos jogos na Arena 
Barueri. 

Neste ano, com jogos disputados apenas 
no Pacaembu. o Verdão apresenta um desem- 
penho de 82% de aproveitamento dos pontos 
disputados. Na Copa Libertadores, o clube 
está com uma campanha 100%, enquanto, 
no Paulista, o time venceu sete das 10 par- 
tidas disputadas, com apenas uma derrota, 
para o Penapolense, logo na terceira rodada 
do torneio. 

Diretor de Competições da CBF se 

surpreende com o estádio Castelão 

n ■ 

Visita feita ao estádio na tarde de sábado (20) 

A cúpula do futebol brasileiro que veio 
prestigiar a final do Campeonato Brasileiro 
da Série D, entre o Sampaio e o CRAC/GO, 
surpreendeu-se com a beleza do estádio 
Castelão. "Com a magnitude deste estádio, 
não temos dúvida que o Sampaio Corrêa es- 
tará preparado para fazer um bonito espetá- 
culo na Série C", enfatizou Virgílio Elísio. 

O público da final bateu recorde desde 
a criação do campeonato, em 2009, fato 
que não surpreendeu Virgílio Elísio. "Para 
mim, presenciar essa festa apoteótica não 
é surpresa. Aqui, vislumbramos a soma de 
esforços para promover a ascensão do fute- 
bol maranhense e, assim, aproveito o ensejo 
para parabenizar o trabalho desencadeado 
por Antônio Américo, presidente da FMF, 
bem como Sérgio Frota", disse Elisio. 

Contudo, Elisio não deixou de salientar 
que na Série C, o Sampaio Corrêa enfren- 
tará uma nova realidade. "A experiência vi- 
vida pelo Sampaio na Série D foi uma; na C, 
será bem diferente. Lá, na primeira fase, o 
time maranhense jogou apenas 9 partidas. 
Em 2013, será 18, apenas na primeira fase, o 
que dará uma média de um jogo por semana, 
mas não tenho dúvida que o público fará sua 
parte", finalizou Elísio. 

O vice-presidente da Região Nordeste da 
CBF, Fernando Sarney, também não mostrou 
surpresa com o público no Castelão. "O ma- 
ranhense ainda é apaixonado por futebol, por 
isso não tinha dúvida do grandioso espetácu- 
lo preparado pelo torcedor em prol do Sam- 
paio Corrêa, consequentemente, do nosso 
futebol", disse Fernando Sarney. 

Cobiçado: Cleber Santana tem a 

propostas de Avaí e Joinville 

Vinculado ao Flamengo até o dia 31 de 
maio de 2014, o meia Cleber Santana pode 
estar de saída do Rubro-Negro. O jogador, 
de 31 anos, tem conversado constantemen- 
te com a diretoria do Avaí para acertar seu 
retorno ao clube catarinense. Ciente desta 
negociação, o Flamengo, inclusive, admite 
perder o atleta para o Leão. 

"Nós temos conversado com o Cleber 
Santana, sim. O Flamengo aceitou negociar 
o jogador conosco", disse João Zunino, pre- 
sidente do Avaí. Ele acredita que o jogador 
voltará a atuar pelo clube catarinense nos 
próximos meses. "Eu tenho muita vontade de 
contar com o jogador novamente. A passa- 
gem dele pelo Avaí foi ótima para nós e para 
ele. Tenho esperanças e acredito fielmente 
que ele irá vestir a nossa camisa em breve". 

JOINVILLE TAMBÉM DE OLHO 
Além do Avaí, outro clube catarinense 

está atrás de Cleber Santana. O jogador re- 
cebeu neste fim de semana uma proposta do 
Joinville. Segundo Leonardo Franco, gerente 
de futebol do clube, o meia afirmou que ana- 
lisará antes de dar uma resposta. 

"Tivemos um contato com o Cleber San- 
tana, quando apresentamos uma proposta. 
Ele ficou de estudar e nos dar uma resposta 
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Cleber Santana estar sa amengo 

em breve, até porque tem que resolver a situ- 
ação contratual que possui com o Flamengo", 
afirmou o dirigente do Joinville. 

Através de mensagem de texto, o diretor 
executivo de futebol do Flamengo, Paulo Pe- 
laipe, informou que o clube não foi procurado 
por ninguém para tratar uma possível trans- 
ferência do meia Cleber Santana. Já o em- 
presário do jogador, Guilherme Miranda, não 
atendeu às ligações. 

Amistosos da Seleção 
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ASFALTO, 

LIMPEZA URBANA, 

MELHORIAS 

NA EDUCAÇÃO 

E NA SAÚDE, 

OBRAS POR TODA 

A CIDADE. 

Pague seu IPTU em cota única até 6 de maio 
com 20% de desconto ou parcele em até 6 

vezes com 10% de desconto pagando as 
parcelas em dia. Caso o seu carne não chegue 
pelo correio, procure a Receita Municipal ou 

acesse: www.imperatriz.ma.gov.br 
Portal do Contribuinte e imprima. 
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COTA ÚNICA OU 
1a PARCELA - 06/05, 

2a PARCELA - 05/06 

3a PARCELA-08/07 
4a PARCELA - 06/08 

5a PARCELA-06/09 
6a PARCELA - 07/10 

IPTU: Você contribui, a Prefeitura retribui. 
Imperatriz é nossa. Vamos cuidar bem dela. 


