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W. ■ A primeira partida da final do Campeonato 

% Maranhense terminou assim: CAVALO 1X0 

I BODE. O gol foi do atacante Lindoval, camisa 09, 

S aos 24 minutos do primeiro tempo. Os passes, — ■■« aos ^ minutos ao primeiro tempo, us pass 

lifís? dribles e jogadas você confere na edição 

. . ' ^ sábado em nossa página de esportes. 

ABERTURA DO 32° JOGOS ESCOLARES 

DE IMPERATRIZ ACONTECE HOJE .go3 
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ASSALTANTES MANTÊM 

FAMÍLIA EM CÁRCERE PRIVADO 

ENQUANTO ROUBAM LOJA ■.« 

VEREADOR SOLICITA 

EMANCIPAÇÃO DO POVOADO 

LAGOA VERDE 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTIRÁ 

REGRAS DE CARGA E DESCARGA 
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NOVAS UNIDADES DO SAMU SERÃO 

EM LOCAIS ESTRATÉGICOS ^ 

CRATERA NA RUA LUIS DOMINGUES 

PODE CAUSAR ACIDENTES 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

Precisa-se de recepcionista com experiência para 

trabalhar em clinica médica. Interessados devem 

deixar currículo na Rua Godofredo Viana, 142, ao lado 

do Jornal Correio Popular. Contato: (99) 3075-8610. 
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Bueiro causou acidente 

A Sabesp, responsável pelo saneamento básico de São Paulo, assumiu a culpa do 
acidente com o humorista Eduardo Sterblitch, do programa "Pânico na Band", na ma- 
drugada desta quinta-feira (6). Sterblitch bateu o carro, por volta da meia-noite, na 
marginal Tietê, na alça de acesso á rodovia dos Bandeirantes, por causa de um bueiro 
sem tampa. 
A Sabesp afirmou ainda que vai indenizar por todos os danos ás pessoas envolvidas na 
ocorrência. A Companhia disse ter providenciado o conserto do tampão que causou o 
acidente e que o deslocamento ocorreu "devido ao intenso fluxo de veículos pesados". 
"Os bombeiros disseram que num acidente como esse nunca falaram com as vitimas, 
que não entenderam como estávamos vivos. Minha vida passou inteira na minha cabe- 
ça, nasci novamente", contou Sterblitch, 

POPULAR 

Insatisfação 

Tirado do SBT a paso de ouro em junho de 
2009 para ser o principal artista da Record, 
Gugu Liberato não suportou a pressão e o 
corte de verbas de seu programa, realizados 
nos últimos meses. Decidiu deixar a emissora 
do bispo Macedo mais de quatro anos antes 
do fim oficial de seu contrato. O "Programa do 
Gugu" do próximo domingo será o último do 

apresentador, na emissora. Gugu não via mais condições de fazer o 
programa, uma vez que a emissora cortou praticamente toda sua verba 
de produção. Se continuasse, Gugu teria de fazer um programa exclusi- 
vamente de auditório. Procurada, sua assessoria não quis fazer comen- 
tários. Nos últimos meses, Gugu vinha sendo pressionado por bispos da 
Igreja Universal (ligados especialmente ao bispo-tesoureiro Romualdo 
Panceiro) a reduzir os gastos de sua atração e até aceitar uma redução 
no seu salário, estimado em R$ 3 milhões. A pressão vinha sendo feita 
de forma objetiva e também reptícia: por exemplo, semanalmente eram 
ventilados rumores nos corredores da Barra Funda, dando conta do fim 
do programa ou que Gugu teria aceitado reduzir seu salário. O apre- 
sentador chegou ao limite da paciência e optou por aceitar "ser saído". 
Gugu foi instado a deixar o SBT com uma série de promessas. Ele teria 
um programa dominical com uma superprodução, verbas incríveis para 
fazer externas e também poderia fazer um talk show na RecordNews. 
Especula-se na Record que Gugu será substituído a partir do domingo, 
dia 16, por Rodrigo Faro. 

Campanha bizarra 

Hulher aprisiona filho 

Um menino de 7 anos foi deixado tran- 
cado em casa pela mãe, em Rio das 
Pedras. Jacarepaguá, Zona Oeste do 
Rio, durante os quatro dias do feria- 
do de Corpus Christi. Cleidiana Maria 
Cardiais da Silva, de 33 anos. foi visi- 
tar a namorada em Quintino, no Su- 
búrbio do Rio, e deixou a criança sozi- 
nha e sem comida. Os vizinhos deram 

lanche para o garoto pelas grades de ferro do imóvel. De acordo com 
a polícia, Cleidiana saiu de casa na quinta-feira (30) ao meio-dia e só 
retornou na segunda-feira (3), quando o menor já tinha sido resgatado. 
A informação foi divulgada nesta quinta (6). Na Delegacia da Criança 
e Adolescente Vitima (Dcav), a mulher disse que havia pago R$ 50 a 
uma senhora para que tomasse conta do seu filho caçula. No entanto, 
a idosa negou ter ficado responsável pelo menino e disse ao delegado 
Marcello Braga, titular da Dcav, que informou à mãe que não poderia 
cuidar da criança porque tem uma neta de 5 anos e precisaria tomar 
conta dela. A polícia foi informada pelo Disque 100 que o menino es- 
tava trancado na casa, que tem grades na janela. "Quando chegamos, 
chamamos um chaveiro, abrimos a porta e encontramos ele, que estava 
assustado, conversamos e acionamos o Conselho Tutelar. O pai dele 
foi encontrado e ele ficará com a guarda provisória da criança", disse 
Braga. Cleidiana se apresentou na delegacia na terça-feira (4) e disse 
ao delegado que achava comum deixar o filho em casa. Ela foi indiciada 
por abandono de incapaz, abandono de material e maus tratos. A pena 
pode chegar a até 8 anos de prisão. 

.»■ 

P 

Em Brunete, uma pequena cidade de 10 mil habitantes a oeste de Madrid, na Espanha, uma campa- 
nha curiosa começou a ser feita voltada para os donos de cachorros que não recolhiam as fezes do 
animal, ao enviar os dejetos do cão para a casa do responsável. A agência Europa Press publicou um 
vídeo em espanhol mostrando a campanha. De acordo com o jornal "La Verdad", a agência McCann 
contou com a ajuda de 20 voluntários, que observaram se a pessoa deixava de recolher o cocô do 
cachorro. Depois disso, os participantes recolhiam a sujeira e colocavam em uma caixa que dizia "ob- 
jeto perdido". O voluntário seguia o dono do cachorro e perguntava o nome e a raça do bicho para que 
pudesse encontrá-lo no banco de dados de animais da cidade. O último passo era enviar as fezes 
pelo correio, que chegaram a 147 responsáveis, junto com um bilhete de explicação, dizendo que, 
no caso de reincidência, poderia haver uma multa de 30 a 300 euros. O jornal aponta que, depois da 
campanha, o número de fezes de cachorro encontradas nas ruas diminuiu em 70%. 

COLUNA DO SANCHES 

AÇAILÂNDIA, 32 E 55 ANOS 

'Zmm 
Xçaiiândia completou 32 anos em 06 de junho, a 

Lei Estadual n0 4.295. Mas Açailândia é bem mais 
velha; completará 55 anos no dia 19 de julho, dia 
em que foi fundada. (Conforme coluna de ontem). 

A LEI - A Lei Orgânica de Açailândia, aprovada 
em 1990, terá de corrigir uma inconformidade exis- 
tente no Artigo 227. Diz esse artigo, textualmente: 
"'ica protegida por esta lei a espécie 'Euterpe edu- 

5* (açafzeiros), que originou nome do Município'. 
O nome científico "Euterpe edulís" é exclusivo da 
palmeira conhecida como juçara. O açaí chama- 
-se, botanicamente, "Euterpe oleracea". 
Embora se diga que no Maranhão "juçara" e "açaí" 
são a mesma coisa, em termos de Lei e de Ciência 
as coisas não são assim - ou, pelo menos, não 
devem ser assim. Juçara e açaí NÃO são a mesma 
coisa, ainda que nelas se misture farinha de um 
mesmo saco.; 

JUÇARA x AÇAÍ - Cientificamente, a juçara é 
palmeira lá da Mata Atlântica, indo da Bahia ao Rio 
Grande do Sul; e o açaí, da Amazônia (Venezuela, 
Colômbia, Equador, Guianas e Brasil, nos estados 
do Amazonas, Amapá, Pará e Maranhão). 
As palmeiras de juçara nascem sozinhas, isoladas, 
cada qual em seu espaço; as palmeiras de açaí, 
não: são multicaulinares, isto é, nascem juntas, em 
touceira, em grupos de 3 a 25 troncos ou estipes 

(em média, seis troncos). 
A juçara cresce a até 12 metros; o açaí vai ao 
dobro, chega a 25 metros. 
Os frutos da juçara são maiores, vão de 2,5 cm a 
até 4 cm; os do açaí, vão de 1 cm a 2,5 cm. 
A juçara gosta de sombra, preferencialmente den- 
tro de mata; o açaí, gosta de espaço mais aberto e 
com mais sol. 
A juçara só resiste à primeira retirada do seu 
palmito e morre em seguida (daí o risco de sua ex- 
tinção); o açaí, por sua vez, rebrota e, alguns anos 
depois, está pronto para nova colheita. 
Creio que as palmeiras que estavam às mar- 
gens do riacho descoberto 

-     8BHL 
à Câmara de Vereadores e/òu à Prefeitura de 
Açailândia estabelecer Isso cientificamente, com 
auxílio de botânicos ou engenheiros florestais ou 
agrônomos e corrigir a imprecisão legal-científica 
do artigo 227. 

AÇAÍ - O NOME CIENTÍFICO - O açaí é conhe- 
cido cientificamente como "Euterpe oleracea". O 
nome "Euterpe" é de origem grega: "eu" significa 
"bom" ou "bem" e "terpe" significa "dar prazer". 
Por sua vez, "oleracea" é termo que identifica as 
plantas que servem como alimento, por exemplo, 
os legumes, as hortaliças e diversas plantas. Em 
latim, a palavra "oleris" (de onde derivou "olera- 
cea") significa "planta". Assim, o nome científico 
do açaí, "Euterpe oleracea", significa literalmente 
"alimento bom, que faz bem. que dá prazer" -- e 
quanto a isso não há qualquer dúvida... 
Euterpe era também o nome de uma das nove 
deusas filhas de Zeus e Mnemósine. Euterpe [na 
ilustração] é a musa da música e da poesia lírica. 
Tem como símbolo a flauta, instrumento que seria 
de sua invenção. 

AÇAILÂNDIA - O NOME - Ter um nome é tudo. 
E o que um nome tem? O que ele significa? Que 
história(s) conta? No caso do topônimo (nome de 
cidade) "Açailândia", você leitor sabe, ele foi dado 

Edmilson Sanches 

em razão da existência, no território do município, 
da conhecida espécie de palmeira chamada "açaí", 
ou "juçara", o outro nome com pelo qual a planta 
e a fruta são identificadas em grande parte do 
Maranhão. 

A ORIGEM DO NOME - O nome "Açailândia" é 
formado da união de dois elementos lingüísticos, 
um bem brasileiro, originado da língua tupi, e outro 
da Alemanha, país do Velho Mundo, a Europa. 
"Açaí" vem do tupi "iwasa'i", com o significado 
de "fruta que chora". Por sua vez, "lândia" vem 
de "land", palavra de uma antiga língua alemã, o 

"pais" "Land" ficou muito popular em inglês e 
francês e foi adaptado pelo latim (de onde veio 
para o português), com o acréscimo do sufixo "-ia", 
servindo para formar muitos nomes em nosso 
idioma. 

AÇAILÂNDIA - A DATA - O registro impresso 
mais antigo da palavra "açaí" data de 1763. Ele foi 
localizado (segundo os lexicólogos Antônio Hou- 
aiss e Mauro de Salles Villar, autores do "Dicioná- 
rio Houaiss") no livro "Viagem e Visita do Sertão 
em O Bispado do Gram-Pará", escrito pelo monge 
beneditino, frei e bispo dom João de São José, 

AÇAILÂNDIA - A OUTRA - A maranhense Açai- 
lândia correu risco de ficar sem este nome. Em 
1932, bem antes da fundação de Açailândia, um 
grupo de homens de origem japonesa desma- 
iou terras no estado do Paraná e constituíram a 
Fazenda Três Barras. Com o povoamento, a área 
passou a ser chamada "Assahiland". Neste caso, 
"Assahi" é expressão da língua japonesa ç ie sig- 
nifica "sol nascente". Em 30 de dezembro de 1943 
a localidade é elevada à categoria de município, 
com o nome Açaí. O habitante ou natural de Açaí 
chama-se "açaiense", ficando "açailandense" para 
o município do Maranhão. (Embora haja grafia 
dupla para a cidade paranaense - Açal e Assai - 
os dicionários só registram "Açaí") 

-ATÉ QUE ENFIM 
Parece que a tão prometida obra de 
duplicação da BR-010 finalmente vai 
sair do papel. A presidenta Dilma 
Roussef autorizou as obras da dupli- 
cação da BR-010, no trecho que com- 
preende do Posto Fiscal do Bananal 
ao povoado Lagoa Verde. Em breve 
será marcada a data da visita do mi- 
nistro dos Transportes, César Borges 
a Imperatriz, acompanhado da go 
vernadora Roseana Sarney, que na 
oportunidade irá anunciar o início das 
obras. 

- RINDO À TOA 
Quem deve estar rindo à toa com a 
notícia da duplicação é o prefeito Se 
bastião Madeira, pois a obra, além de 
transformar visualmente uma parte da 
cidade, também vai dar uma injeção 
de economia em Imperatriz. Só não 
vale dizer que foi ele que trouxe a du- 
plicação para a cidade. 

- MANDANDO VER 

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

A prefeita de Bom Jesus das Selvas, 
Cristiane Damião, tem exercido com 
primor seu trabalho à frente do Con- 
sórcio dos Municípios da Estrada de 
Ferro Carajás (COMEFC). Cristiane é 
presidente do Consórcio e lidera 23 
municípios que estão diretamente en- 
volvidos nesta causa. O consórcio tem 
uma agenda extensa de audiências 
públicas, que estão sendo realizadas 
nos 23 municípios, na capital do es- 
tado e na capital federal. Mesmo com 
a pouca experiência na vida política, 
Cristiane tem mostrado que possui de- 
terminação para conseguir o que quer. 
Já a VALE não tem mostrado compro- 
misso algum, pois não tem compa- 
recido às audiências marcadas para 
resolver as questões socioambientais 
em que está envolvida. Nota 10 para 
0 Consórcio e seus representantes e 
ZERO para a VALE. O diálogo sempre 
é a melhor opção. 

- VOCÊ SABIA? 
A não conservação de via pública 
em razão da omissão ou descaso do 
poder público gera muitos transtornos 
e pode até provocar prejuízos mate- 
riais e causar ferimentos. Você sabia 
que se você se envolver em algum 
acidente causado por buracos na via. 
você tem direito há uma indenização? 
1 sso mesmo, você déve ser réssárcP 
do pelo responsável. Por isso, a víti- 
ma pode recorrer à Justiça. No caso 
do ajuizamento de um processo, são 
necessários alguns procedimentos: 
1) Registrar boletim de ocorrência; 
2) Reunir provas: fotos do buraco, do 
acidente e do veículo: 3) Conseguir 
testemunhas; 4) Realizar no mínimo 
três orçamentos do conserto do ve- 
ículo; 5) Juntar recibos com gastos 
relativos a medicamento e atendi- 
mento médico (se for o caso). O dever 
da administração pública indenizar o 
cidadão decorre da constatação de 
que o Poder Público poderia e tinha o 
dever de agir, mas foi omisso, e dessa 
omissão resultou o dano. Vale lem- 
brar que, se o buraco estava em área 
urbana, a ação deverá ser impetrada 
contra a prefeitura que é responsável 
pela conservação das vias urbanas. 
No caso de rodovias públicas, a ação 
será contra o responsável, que poderá 
ser o governo estadual ou federal. Já 
no caso das rodovias privatizadas, a 
ação deverá ser contra a concessio- 
nária. Não abra mão dos seus direitos! 
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►ENQUANTO ROUBAM 

Assaltantes mantêm família em cárcere privado 

Antônio Pinheiro 

Depois da tentativa de "sapatinho" frus- 
trada, outro assalto foi cometido em 
Imperatriz com as mesmas caracterís- 

ticas daquele. O crime aconteceu na terça- 
-feira (04), às 21h30. Eles mantiveram uma 
família em cárcere privado dentro da própria 
casa, que estava sendo vigiada por alguns ele- 
mentos enquanto outros foram até o estabe- 
lecimento comercial e roubaram uma grande 
quantidade de objetos e jóias. 

Os assaltantes chegaram na residência 
do gerente da Joalheria na rua São Francisco, 

bairro Nova Imperatriz, onde colocaram o ge- 
rente e os familiares dele dentro de um quarto. 
Nesse momento, foram levados cinco apare- 
lhos celulares. Depois, os assaltantes pega- 
ram a chave da joalheria e foram até a loja. 

O estabelecimento comercial fica localiza- 
do na rua Ceará, área central da cidade. O ge- 
rente e familiares só saíram de dentro do quar- 
to três horas depois, após perceberem que os 
ladrões tinham saído da residência. Em segui- 
da, foram até a loja, onde perceberam o rou- 
bo: muitas jóias e cerca de 150 relógios foram 
levados. De acordo com o gerente, o prejuízo 
deve chegar a R$ 10 mil. 

Campanha reúne assinaturas para 

criação da DPCA em Imperatriz 

Entidades e instituições de Imperatriz pe- 
dem a instalação da Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente (DPCA) na cidade. 
A indicação foi feita também na Câmara Mu- 
nicipal, por meio dos vereadores Enoc Sera- 
fim e Eudes Feitosa, durante sessão no mês 
passado. 

"O pontapé inicial está sendo a coleta de 
assinaturas para um documento que será en- 
viado ao Governo do Estado", informa a as- 
sessoria do vereador Enoc Serafim. O projeto 
deve passar ainda pelo secretário de Estado 
de Segurança Pública do Maranhão, Aluisio 
Mendes Filho. (Dominuto) 

Doe sangue: faça da 
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Foto: Divulgação 

Em comemoração ao dia 14 de junho, 
dia mundial do doador de sangue, e, em cli- 
ma de São João, o Centro de Hematologia 
e Hemoterapia do Maranhão (Hemomar) 
lança em Imperatriz a campanha de doa- 
ção de sangue pára o mês junino, com o 
objetivo de aumentar o número de doado- 
res no banco de sangue. 

Segundo informações do diretor-geral 
do Hemonúcleo de Imperatriz, Fernando 
Duarte, a meta é aumentar a quantidade 
de doadores em 20% com a campanha e 
garantir o estoque do banco abastecido. 
"Nosso objetivo é sensibilizar as pessoas 
a ser um doador, proporcionar um espaço 
no clima junino, com apresentações folcló- 
ricas, comidas típicas para os doadores", 
afirma. 

De acordo com o diretor-geral, o Hemo- 
mar tem cerca de quatro mil doadores ca- 
dastrados e faz uma coleta mensal de mil e 
duzentas bolsas de sangue. "Todo tipo de 

sangue é muito bem-vindo, porém o mais 
difícil é o negativo", explica. 

O promotor de vendas Antônio Vander- 
lei, de 36 anos, faz doação trimestral há 
mais de 10 anos e aconselha outras pesso- 
as a se tornarem doadoras. "Fiz a primeira 
doação por vontade própria, para ajudar o 
próximo, e estou até hoje doando. Aconse- 
lho outras pessoas que doe sangue tam- 
bém e ajude a salvar vidas", diz. 

DOAÇÃO 
Para doar basta estar bem de saúde, ter 

peso acima de 50 quilos, idade de 18 a 67 
anos e apresentar documento de identifica- 
ção. Também é preciso estar alimentado; 
dormir, no mínimo, 6 horas na noite ante- 
rior, e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 
horas que antecedem a doação. 

Na hora de doar, a pessoa passa por 
uma entrevista com objetivo de dar mais se- 
gurança ao doador e ao paciente. (Imirante) 

Tribunal do Júri prioriza processos 

de crimes contra a vida 

Para agilizar as sentenças de crimes con- 
tra a vida, começou a temporada de julgamen- 
tos do Tribunal do Júri em Imperatriz. Até o fim 
de junho, o Poder Judiciário vai apreciar seis 
processos criminais. 

Neste primeiro dia, Raimundo Silva Sousa 
sentou no banco dos réus. Ele é acusado de 
matar um homem em janeiro de 2012. Tam- 
bém está previsto o julgamento do ex-prefeito 
de São Pedro DÃgua Branca, lldézio Gonçal- 

ves, acusado de ser o mandante do assassi- 
nato de um ex-secretário de meio ambiente do 
município. 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), estes crimes têm prioridade de julga- 
mento. Compete ao Tribunal do Júri julgar 
acusados em crimes contra a vida, consuma- 
dos ou na forma tentada, como homicídio, in- 
fanticídio e aborto. 

(Dominuto) 

Abertura do 32° Jogos Escolares de Imperatriz 

acontece hoje no Estádio Frei Epifânio DAbadia 

Evento terá a participação de mais dé 7 mil atletas de 100 escolas 

Considerada a maior competição esporti- 
va da região, os Jogos Escolares de Impera- 
triz realiza sua 32a edição em 2013. A exem- 
plo das edições anteriores, a solenidade de 
abertura será realizada no estádio municipal 
Frei Epifânio DAbadia a partir das 18 horas 
de hoje, e contará com a presença do prefei- 
to Sebastião Madeira, secretários municipais, 
vereadores, comunidade e atletas das impe- 
ratrizenses. 

De acordo com o secretário Municipal 
de Esporte e Lazer, Joaquim Quirino Cruz, 
o JEfS 2013 contará com a participação de 
mais de sete mil atletas de 100 escolas, en- 
tre públicas e particulares. "Estamos otimistas 
quanto ao resultado do evento, pois já nas ins- 
crições superamos as expectativas dos anos 
anteriores, pois em 2012 tivemos 92 escolas 
inscritas". 

Os jogos acontecem no período de 08 a 22 
de junho, onde serão disputadas 22 mddalida- 
des, entre coletivas e individuais. Depois da 
cerimônia de abertura na sexta-feira, as com- 
petições já se iniciam no sábado (08) com as 
modalidades de futsal, futebol de campo, fute*- 
bol de areia e judô, conforme explica Kelisson 
Parente, coordenador técnico dos jogos; "Dia- 
riamente durante os jogos serão divulgados 
os boletins informativos com todos os locais 
de competição, modalidades e os resultados 
dos jogos". 

Segundo ele, as demais modalidades se- 
rão divididas de acordo com a faixa etária. "Do 
dia 8 a 15 são as categorias infantil (12, 13 e 
14 anos) e infantojuvenil (15, 16 e 17 anos) e 
entre os dias 16 a 22 são as categorias pré- 
-mirim (7, 8, 9 e 10 anos) e mirim (10, 11 e 12 
anos)". [Da ASCOM] 

Vereador Marco Aurélio defende 

pesquisas científicas nas escolas 
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Vereador Marco Aurélio 

O vereador Marco Aurélio destacou duran- 
te pronunciamento nessa quinta-feira (6) que 
a melhoria da educação não depende apenas 
do governo municipal, dos professores, alunos 
e dos pais. Contudo, defendeu a união de to- 
dos para se construir uma educação de quali- 
dade e que venha atender às necessidades de 
crianças e adolescentes das escolas públicas 
de Imperatriz. 

Ele entende que "é necessário desenvolver 
pesquisas cientificas nas escolas, pois com- 
preende que o aluno que utiliza desse instru- 
mento consegue sair do tradicional siàlema de 
repetição praticado freqüentemente enTvárias 
instituições de ensino em Imperatriz". 

"Imperatriz melhorou muito nestes últimos 
anos no aspecto da pesquisa científica, onde 
temos mais alunos em destaques que a pró- 
pria capital São Luís", reconhece ele, ao assi- 
nalar o potencial dos alunos imperatrizenses 
que participaram da Feira Brasileira de Ciên- 
cia e Engenharia (Febrace) realizada em São 
Paulo. "Temos boas mentes focadas na pes- 
quisa científica, mas que precisam ser estimu- 

ladas", afirma. 
O vereador Marco Aurélio, que também é 

professor em Imperatriz, registrou ainda a par- 
ticipação de alunos na feira internacional da 
Bioset Brasil, e na Mostra Brasileira de Ciên- 
cia e Tecnologia (Mostratec) realizada no Rio 
Grande do Sul. "Esses alunos saem de esco- 
las particulares, municipais e estaduais que 
efetivamente comprovam o êxito das pesqui- 
sas científicas que estão sendo desenvolvidas 
em Imperatriz", frisa. 

Para ele, o aluno que realiza pesquisa 
científica desperta de uma observação, cita 
como exemplo, o projeto "Bacuri Verde" apre- 
sentado recentemente pelos alunos de ensino 
fundamental da Escola Municipal Santos Du- 
mont. "O estudante percebe o problema e pas- 
sa a sistematizá-lo, criando critérios, dando- 
-Ihe caráter científico, ou seja, o aluno passa 
a desenvolver uma nova visão em relação à 
linguagem, produção textual e matemática, 
organizando-o de forma estatística, e mergu- 
lha nas ciências para apontar uma solução ao 
problema", conclui. 
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►MELHORIAS NO TRÂNSITO 

Audiência pública discutirá carga e descarga 

Vereador solícita emancipação 

do Povoado Lagoa Verde 

IIIIBilil 

i. A audiência pretende discutir regras sobre a carga e descarga nas ruas de Imperatriz 

Hyana Reis 

Com o intuito de discutir regras para car- 
ga e descarga de mercadorias nas ruas 
de Imperatriz, o presidente da Câmara 

de Vereadores, Hamilton Miranda, solicitou 
que seja realizada uma audiência pública. 
A indicação foi feita na sessão desta quinta- 
-feira (06), sendo aprovada pela Comissão de 
Transporte, que marcará a data da realização 
da audiência. 

O objetivo é discutir um projeto de lei sobre 
carga e descarga que está em tramitação na 
Câmara de Vereadores, segundo Hamilton Mi- 
randa. "Tem um projeto de lei regulamentando 
transporte, carga e descarga de caminhões 
nas ruas da cidade de Imperatriz. E este pro- 
jeto está em tramitação, mas nós nunca ou- 
vimos as partes sobre o que acham e o que 
pensam". 

Ele afirma que serão convocadas as partes 
interessadas para ouvirem sugestões a respei- 
to da lei; "Nessa audiência, ouviremos o gover- 
no, sindicatos, caminhoneiros e a sociedade 
em geral para que eles deem suas sugestões, 
para que assim a gente possa filtrar essas su- 
gestões e apresentar um projeto de lei acima 
do que foi discutido". 

O vereador conta que durante a audiência 
várias questões devem ser debatidas antes da 
aprovação da lei: "Além do Mercadinho, temos 
carga e descarga na Getúlio Vargas, no Santa 
Rita, Vila Lobão. Então que tipo de caminhão 

vai poder descarregar nesses locais? Somen- 
te caminhão pequeno? Essas e outras ques- 
tões têm que se debatidas". 

OUTRAS INDICAÇÕES - Durante a ses- 
são desta quinta-feira (06) também foi indi- 
cada pelo vereador Richard a conclusão do 
jardim no canteiro localizado entre a Rodovia 
BR-010 e a Praça JK, no Povoado Lagoa Ver- 
de. Enoc Lima Serafim solicitou a descentrali- 
zação do serviço de marcação de consultas e 
exames especializados, bem como o cadastro 
do cartão do Sistema Único de Saúde - SUS. 

O vereador João Francisco Silva pediu 
a regulamentação de estacionamento rota- 
tivo, com tempo de duração de 10 minutos 
na Praça de Fátima, na Av. Dorgival Pinheiro 
de Sousa, no Centro. José Carneiro Santos 
indicou o piçarramento da rua 18, em toda a 
sua extensão, no bairro Parque Anhanguera. 
Enquanto Weudson Feitosa dos Santos pediu 
a drenagem e a pavimentação asfáltica da rua 
da Jaqueira, no bairro Parque Santa Lúcia. 

Marco Aurélio da Silva Azevedo solicitou 
a pavimentação asfáltica de um trecho de 
aproximadamente 100 (cem) metros da rua 
Estreita, entre as ruas Rio Branco e Osvaldo 
Cruz, no bairro Bacuri. Por fim, o vereador 
José Rodrigues da Silva solicitou a instalação 
de semáforos com a devida sinalização na ro- 
dovia BR-010, na entrada que dá acesso ao 
Terminal Rodoviário Jackson Lago, no bairro 
Jardim Tropical. 

Secretarias municipais discutem 

método de atendimento integrado 

Foto: Divulgaçáo 

A Prefeitura de Imperatriz, por meio das 
Secretarias municipais de Desenvolvimento 
Social (SEDES), Saúde (SEMUS) e Educa- 
ção (SEMED), realizou ontem (06), na sede 
do Setor de Inclusão e Atenção à Diversidade 
(SIADI), o segundo encontro estrutural para a 
criação da Rede Integrada de Atendimento aos 
Usuários dos, Serviços Públicos do município 
nas áreas da Assistência Social, Saúde e Edu- 
cação. 

O objetivo é debater o fluxo e a estrutura do 
atendimento disponibilizado aos usuários dos 
serviços públicos, além de propor nova meto- 
dologia de atendimento integrado, a partir do 
apoio matricial. 

Viviane Nóbrega, assistente social da Se- 
des, explica que o matriciamento é um novo 
modo de estabelecer troca de saberes entre 
profissionais de diferentes serviços envolvidos 
no cuidado com a saúde, com a família e com 
desempenho escolar. 

"Hoje, aplicamos o sistema de hierarquia 

vertical, onde a rede de atendimento é centra- 
lizada em cada especialidade. A nossa propos- 
ta é produzir uma política assistencial a partir 
do método matricial no sentido de trabalhar a 
horizontalização das redes de atendimento, 
com a integração dialógica entre as distintas 
especialidades e funções", informou Viviane. 

A diretora da proteção básica, Antônia 
Bastos, ressalta que a implantação desse 
novo projeto ajudará a fortalecer o atendi- 
mento ao usuário do serviço público munici- 
pal, seja na área da educação, saúde ou as- 
sistência social, uma vez que esses três eixos 
irão trabalhar de forma integrada. 

"O atendimento direcionado será a parte 
principal do processo matricial, a partir da in- 
vestigação do tratamento a ser aplicado ao 
usuário que procurar um dos serviços públi- 
cos do município. Porém, toda a rede irá par- 
ticipar formando vínculos entre o usuário e a 
rede, garantindo a integralidade da atenção 
básica", frisou. 

Vereador Richard (DEM) está no seu primeiro mandato 

Durante a sessão desta quinta-feira (06) na 
Câmara Municipal de Imperatriz, o vereador Ri- 
chard (DEM) pediu ajuda aos colegas na luta 
pela emancipação do Povoado Lagoa Verde. 

A proposta de tornar o povoado em municí- 
pio foi reforçada depois da aprovação, na última 
terça-feira (4), do Projeto de Lei Complementar 
416/08, que regulamenta a criação de municí- 
pios. 

O vereador destacou que na região da La- 
goa Verde "já tem um posto de combustível, 
posto fiscal e várias indústrias, portanto, tenho 
certeza que vamos ser emancipados". Richard 
ressaltou ainda que se necessário vai mobilizar 
toda comunidade em prol dessa causa. 

CRITÉRIOS - O Projeto de Lei Complemen- 
tar 416/08 aprovado pela Câmara dos Deputa- 
dos, estabelece alguns critérios para criação 
de novos municípios, por exemplo, viabilidade 
financeira, população mínima e plebiscito do 
qual participará toda a população. 

Alei estabelece ainda requisitos prévios que 
o município a ser criado deve atender. Os no- 
vos municípios e os remanescentes deverão ter 
população ao menos igual ao mínimo regional, 
calculado segundo percentual incidente sobre 
a média nacional de habitantes dos municípios 
brasileiros. Para encontrar essa média, serão 
excluídos os 25% municípios mais populosos e 
os 25% menos populosos. (Dominuto) 

Léo Cunha propõe obra de melhoria 

em via na zona rural de Imperatriz 

Com o objetivo de melhorar o acesso ao 
povoado Bebedouro, na zona rural de Impe- 
ratriz. o deputado Léo Cunha (PSC) solicitou 
que o governo do estado viabilize recursos 
para a realização de obras de melhorias no 
trecho entre aquela localidade e a Avenida 
Pedro Neiva de Santana. 

A iniciativa do parlamentar busca garan- 
tir segurança no tráfego no trecho que serve 
de interligação do povoado à Avenida, garan- 
tindo ainda mais facilidade no acesso. Con- 
forme ele mesmo explica: "Com essa obra, 
o tráfego será facilitado e todas as pessoas 
que precisam dessa via para se deslocarem 
serão diretamente beneficiadas", disse o de- 
putado. 

A via em questão possui a extensão de 
1000 metros. E, segundo a proposta do parla- 
mentar, deverá receber serviços de terrapla- 
nagem e pavimentação asfáltica, benefician- 
do cerca de 1.500 pessoas, entre moradores 
do povoado e demais usuários que trafegam 

diariamente pelo local e que constantemente 
vêm reclamando das condições precárias ali 
apresentas atualmente. 

É importante ressaltar ainda que a obra 
beneficiará diretamente a economia daquela 
região, pois a produção agropecuária, prin- 
cipal fonte de renda dos moradores da zona 
rural, precisa contar com estradas em condi- 
ções favoráveis para que possa ser escoada 
até os pontos de comercialização. 

"Todos os investimentos que são feitos 
em melhorias de estradas na zona rural re- 
fletem diretamente na economia dos nossos 
municípios, que tem na produção agropecu- 
ária um de seus principais pilares de susten- 
tação", afirmou Léo Cunha. 

Após ter sido aprovada pela Mesa Direto- 
ra da Assembléia, a indicação foi encaminha- 
da a governadora Roseana Sarney (PMDB) e 
ao secretário Luis Fernando (Infraestrutura) 
no dia 22 de maio, data em que também foi 
publicada no Diário Oficial da Casa. 
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O Shopping do coração da cidade! 

Segunda à Sábado das 

10:OOh às 22:00h 

Domingos e Feriados das 

12:00h às 22:00h 
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►TRÊS NOVAS BASES DO SAMU 

Geral 

Novas unidades serão em locais estratégicos 

Welbert Queiroz 

Visando o melhoramento do atendimento 
para a comunidade e a velocidade no 
atendimento para as vítimas, o Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 
passa, a partir do mês de julho, a contar com 
três novas bases. A sede central estará locali- 
zada na Avenida Bernardo Sayão e, as outras 
duas bases, na Av. Jacob e bairro Bacuri. 

O novo endereço da sede principal será 
na Av. Bernardo Sayão, próximo ao Banco do 
Brasil. "Esta é uma necessidade que Impera- 
triz tem. Devido ao aumento de acidentes e 
aumento da frota de veículos que Imperatriz 
tem. fez-se necessário descentralizar o serviço 
do SAMU. Essa já era uma intenção da gestão 
municipal e também foi uma recomendação do 
Ministério da Saúde. Assim, só estamos cum- 

prindo o que estava previsto", informou Danilo 
Bílio, coordenador geral do SAMU. 

Em novos locais estratégicos próximos à 
BR-010 e bairros, essa descentralização do 
serviço deverá possibilitar fácil deslocamento 
das ambulâncias para atendimento em toda 
a comunidade. "Vamos funcionar numa base 
central, na Av. Bernardo Sayão, e vamos fun- 
cionar em mais duas bases: uma na Av. Jacob 
com a Av. Pedro Neiva e outra no Bacuri. A in- 
tenção é melhorar a logística do atendimento, 
uma vez que o SAMU estará mais próximo da 
comunidade com essas três bases", afirmou o 
coordenador gerai. 

As obras já estão sendo executadas e a 
previsão é que estejam em pleno funciona- 
mento no mês de julho. "A previsão é para que 
no início de julho já estejamos funcionando nas 
três bases", confirmou Danilo Bílio. 

Nova sede está em fase de construção 

NOVA FROTA 
Além das novas bases do SAMU, a coorde- 

nação informou que o serviço contará, a partir 
do dia 1o de julho, com mais três ambulâncias. 

"Tivemos ainda uma renovação de frota com 
mais três veículos, que também estarão em fun- 
cionamento a partir do dia 10 de julho", concluiu 
o coordenador geral. 

Comissão de Jovens Advogados promove 

HappyHour Jurídico 

Welbert Queiroz 

Nesta quarta-feira (5), o presidente da Or- 
dem dos Advogados do Brasil (OAB) do Mara- 
nhão esteve em Imperatriz para dar boas-vindas 
aos novos membros da ordem de Imperatriz, 
em um evento promovido pela Comissão de 
Jovens Advogados na Cantina San Pietro, por 
volta das 19h. 

A recepção denominada "Happy Hour Ju- 
rídico da Região" teve como objetivo juntar 
jovens e experientes advogados do mercado 
para confraternizar e promover a aproximação 
da classe. "A organização tem realizado esse 
Happy Houor com dois objetivos principais: um 
é estabelecer um diálogo dos jovens advoga- 
dos com os advogados mais experientes, para 
que estes contem sua história profissional e 
seus desafios do início da carreira, para esti- 
mular o jovem a persistir em suas carreiras; e 
o segundo objetivo é criar um ambiente de con- 
graçamento entre os advogados e atraírem os 
jovens a participarem da OAB", declarou Mario 
de Andrade Macieira, presidente da OAB/MA. 

Segundo informações da OAB, o Mara- 
nhão possui hoje cerca de 8.500 advogados 
associados à ordem. "Estamos em uma fase 
de crescimento exponencial. Em três anos, no 
Maranhão, passamos a ter em torno de 8.500 
advogados e, antes, tínhamos pouco mais de 
6.000. Há ainda uma perspectiva que para os 
próximos três anos os advogados que partici- 
pam da OAB do Maranhão aumentem ainda 
mais em, pelo menos, 2 ou 3 mil advogados", 
afirmou o presidente. 

A OAB vem melhorando sua organização, 
mas um dos problemas que a ordem enfrenta 
hoje é a questão salarial dos advogados que 
não vêm sendo valorizados. "Enfrentamos hoje 
um processo de aviltamento da remuneração 

O evento acontece neste sábado 

Diálogo e confraternização foram os pontos marcantes do evento 

dos advogados. A advocacia é uma profissão 
que merece justa remuneração". 

A assessoria do evento informou que. ao 
todo, participam 120 novos advogados associa- 
dos, toda a diretoria e presidência da subseção 
de Imperatriz. No evento, ainda foram entre- 
gues questionários para que os jovens advoga- 
dos avaliassem a prática da advocacia e o que 
estes têm observado no início da carreira. 

O evento ainda contou com um ambien- 
te de descontraçâo, com sorteio de prêmios e 
confraternização. "A finalidade do Happy Hour 
é abordar alguns pontos da classe em geral e, 
por outro lado, proporcionar um ambiente de 
descontraçâo para unir mais a classe. Hoje, 
os advogados mais jovens superam o número 
dos mais antigos. Cada vez mais, entram novos 
profissionais no mercado. A OAB está de bra- 
ços dados com essa comissão para apoiá-los 
nesse e nas próximas realizações que virão", 
finalizou Malaquias Pereira Neves, presidente 
da OAB subsessâo de Imperatriz. 

Fundação Cultural finaliza preparativos 

para Conferência Municipal de Cultura 

A Prefeitura de Imperatriz, por meio da 
Fundação Cultural (FCI), realizará a partir das 
07h30 da manhã deste sábado (08) a III Confe- 
rência Municipal de Cultura, que tem como tema 
"Uma Política de Estado para a Cultura: Desa- 
fios do Sistema Municipal de Cultura". O evento 
acontecerá no auditório da Faculdade Atenas 
Maranhense - FAMA. 

De acordo com o presidente da FCI, Antô- 
nio Mariano de Lucena Filho, as pessoas que 
fizeram suas inscrições devem comparecer ao 
local do evento às 07h30, quando será servido 
um café da manhã. Logo após o café, tem iní- 
cio o credenciamento que deverá encerrar-se 
às 08h30 para iniciar a solenidade com a com- 
posição da mesa e abertura oficial pelo prefeito 
Sebastião Madeira. 

A programação efetiva do evento tem início 
às 09h00, com a palestra explicativa sobre os 
objetivos e dinâmica de funcionamento da III 
Conferência Municipal de Cultura. Em seguida, 
será feita a leitura e aprovação do regimento 
que antecede as discussões dos eixos e prepo- 
sições através dos grupos. 

O primeiro eixo tratará sobre "Implemen- 
tação do Sistema Nacional de Cultura", tendo 
como facilitadora a atriz e poeta Lília Diniz. Tem 
como foco os impactos da Emenda Constitucio- 
nal do SNC na organização da gestão cultural e 
na participação social nos três níveis de governo 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

"Produção Simbólica e Diversidade Cultural" 
é o segundo eixo e tem como facilitador o ator e 
diretor Cláudio Marconcine. Este tem como foco 
o fortalecimento da produção artística e de bens 
simbólicos, da proteção artística e de bens sim- 
bólicos, e da proteção e promoção da diversida- 
de das expressões culturais, com atenção para 
a diversidade étnica e racial. 

A Conferência Municipal de Cultura apre- 

senta como terceiro eixo "Cidadania e Direitos 
Culturais", tendo como facilitador o técnico em 
elaboração de projetos, Vítor Amorim. O eixo 
tem como foco a democratização e ampliação 
do acesso á cultura e descentralização da rede 
de equipamentos, serviços e espaços culturais, 
em conformidade com as convenções e acor- 
dos internacionais. 

O professor universitário, acadêmico e com- 
positor, José Ribeiro de Oliveira, será o facilita- 
dor do quarto eixo que trata sobre "Cultura e De- 
senvolvimento". Este importante eixo tem como 
foco a economia criativa como uma estratégia 
de desenvolvimentos sustentável. Ainda pela 
manhã será feita a revisão das propostas para 
a plenária geral. 

No período da tarde, após as apresentações 
artísticas, tem início a plenária geral com apre- 
sentação e aprovação das propostas dos gru- 
pos de trabalho. A eleição dos delegados para 
a Conferência Estadual de Cultura está prevista 
para as 16h00 e o encerramento para as 18h00, 
com a entrega dos certificados a todos os parti- 
cipantes. (Domingos Cezar/ASCOM) 

QU 

Elizabete Miranda 

"Ser dona do único sebo de Imperatriz 6 gratificante. Antes não gostava, agora não sei fazer outra coisa". 

Hyana Reis 

Ela passa o dia rodeada de livros e histórias. De várias 
idades, formatos e gêneros, os livros usados são mais que um 
produto a ser vendido para Elizabete Miranda, dona do único 
sebo em funcionamentó de Imperatriz. A literatura é também 
sua grande fonte de contentamento. 

O único sebo da cidade, fundado há décadas, foi uma he- 
rança de sua mãe, conta Elizabete: "Eu morei muito tempo 
fora, morei no Rio de Janeiro. E minha mãe viajava bastante 
para me ver, viu um sebo lá e gostou. Trouxe esta idéia para 
cá há mais de 28 anos. Ela teve um problema de saúde, então 
eu vim para Imperatriz e, até hoje, tomo de conta". 

Confessa que inicialmente não era amante de livros: "Eu 
lia como a maioria dos jovens de hoje em dia: por livre e 
espontânea pressão". Mas a convivência diária no sebo fez 
crescer o amor pela literatura: "Hoje, sou apaixonada pelo o 
que eu faço. Ser dona do único sebo de Imperatriz é grati- 
ficante. Agora não sei fazer outra coisa". 

Mas nem tudo são flores: a internet acompanhada dos 

e-books fez o seu negócio cair, em termos de lucros: "As 
vendas diminuíram 70% por causa da internet", lamenta 
Elizabete. Mas, o que não recebe em lucros, é compensado 
em prazer: "Apesar de tudo, eu amo isso aqui, amo fazer o 
que eu faço", garante. 

Mas não é somente de literatura que Elizabete vive. A arte 
também é uma de suas maiores paixões. Em seu sebo é pos- 
sível ver algumas de suas obras: um relógio feito a partir de 
um vinil, uma fonte que jorra água, entre outras coisas. "Eu 
sempre fui muito curiosa e acabe! desenvolvendo isto. 
Eu vou inventado várias coisas. Tudo que tem haver com 
artesanato eu gosto, também gosto muito de pintura", re- 
vela. 

As obras surgem ali mesmo, no meio dos livros do sebo: 
"Eu faço essas coisas aqui mesmo no sebo. Durante o 
horário comercial, eu vou inventando.". Mas nenhuma de 
suas obras podem ser compradas, ela garante que "só vendo 
livros mesmo". 

Mas não é só arte que Elizabete sabe fazer: ela prova que 
tem muitas habilidades com as mãos também para serviços de 

casa: "Sempre que precisa fazer algo em casa, como ca.rpin- 
taria e consertos, sou eu mesma que faço". Separada e com 
uma filha, só há mulheres em sua casa: "Homem só de fora, 
então alguém tem que fazer este serviço", brinca a livreira. 
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Dia dos namorados na Cantina San Pietro 

Comemore o dia 12 de junho no San Pietro e saboreie 

momentos inesquecíveis. Venha saborear nossos 

pratos, como o Camarão na Moranga, Picanha fatiada, 

Moqueca de Peixe e nossas massas. Tudo isso 

desfrutando de um agradável clima romântico, criado 

especialmente para o dia dos namorados. 
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HAPPY HOUR JURIDICO 

NA CANTINA SAN PIETRO 
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DROGARIA JULINE (RUA BOM JESUS, 765-SANTA RITA) 

DROGARIA BIFARMA (RUA RUI BARBOSA, 775-A V.REDENÇÂO II) 

Tirinhas 
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E ISSO AÊ.SEft/ri PIRMEZA! o maior, 
Frio e cueoo^ as seu da mamhã. 

Mt D6I*A PORMiR.V/eiA! 
TA FRiO...Tt> CAwSAPO- 

A oeetHATA' P06MP0... 
rFlU401JA SAO^OirO 
HoRAS. VOCc wÁO VAI 
WA ewTÍEviSTA PE 

PEMORO ! C0MI6O N AO 
TEM TEMPO RVIM. 

MeMTiRA.ete 
existe, çu 
CONFUNDI COM 
o COetHiNHO 
DA WCOfl.OPS! 

ANJO DA &UARDA, £kitk£(jU£ 
MINHA CARTINHA AO 
PAPAI NOCl, POR FAVOR. 

  

papai woet 
não existe! 
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www coqueiel.com br/jogos 

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

Deicorado pálido 
(?) nuclear . r. '1 nr ■, msiaiaçsa 

como Angra 1 
Caminha- va; andava 

(?) noite, saudação educada Mambro» superiores (Anal) 
Término; conclusão 

Afível; 
meigo Beleza; en- cantamen- 

to A abelha que produz o mel Tipo do saia 
Frais da a- 

graded- manto ♦ 
i ♦ * ♦ ♦ 

r 

Parcairo na dança ♦ Habitar ♦ 
Recruta (braa.) Latitude (abrev.) 

Apartada piso na 
adequada 4onsnça 

A marcha que faz o 
cano Ir para trás 

+ P^asque formam a 
corrente 

Põr multo açúcar no 
café (braa.) 

Pronome 
oblíquo 

referente a tu 
Código de (?) Postal: CEP ♦ 

♦ ♦ ♦ 

(7)Paz, capital boliviana * 
OMaiSto pap0 (POP-) Dele, sm Inglês 
Cintura da calças Porçiodo bebida 

Sanimento oposto ao 
amor 

Grupo musical da 
"Sr 

♦ Matéria do fundo de 
lagoas ■* 

5'vogai ■> 
Alumínio (símbolo) 

L Vitamina da 
fertilidede 

Esticara 
roupe ♦ V 
Autor (abrev.) 

Estiutura 
Wo esqueleto ♦ 

♦ Clrojio luminoso 
da cabaça do santo 

+ 
♦ 
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As filhas do fazendeiro 
Um fazendeiro tinha 3 filhas. Eram as moças mais bonitas da região. Muito cobiçadas. Um dia uma delas resolveu casar. 

O pai delas, apesar de muito rico, era um pâo duro de marca maior, Para economizar com a festa de casamento resolveu 
que iria arranjar um marido para cada uma das duas filhas restantes. Com as filhas que tinha, não faltaram pretendentes. 

Conseguido os maridos, foi feito o casamento. Foi aquela festança. Churrasco pra tudo quanto é lado, cerveja, bolo, 
cachaça, tudo que pedia um casamento. Terminada a festa, todos foram pra casa. E os três casais se recolheram para seguir 
viagem no dia seguinte. 

Como a casa da fazenda era grande, cada um pegou um quarto que ficava ao lado do outro e foram "dormir". 
O pai, que resolveu recolher-se por último, usava o último quarto do corredor, e antes de ir deitar decidiu dar uma escu- 

tada em cada quarto, para ver o que estava acontecendo. 
Parou no primeiro quarto e escutou a voz da filha mais velha cantando, e cantando alto. 
Estranhou, mas prosseguiu. Parou no segundo quarto onde estava a filha do meio, que ria, ria, ria muito, sem parar. 

Novamente estranhou, mas continuou. 
No quarto da filha mais nova ele nêo ouviu nada. Esperou mais um tempo, mas nada de barulho. Deixou de lado e 

resolveu dormir. 
No dia seguinte, quando todos estavam tomando o café da manhã, começou a conversar com as filhas e perguntou a 

primeira: 
- Por que você estava cantarolando ontem, minha filha? 
E a filha mais velha; 
- Foi você quem me ensinou, papail Você me disse que sempre que eu tivesse medo de alguma coisa, era para cantar 

pra ajudar distrairl 
- Ta certo minha filha I - respondeu o pai. 
- E você, minha filha, por que estava rindo tanto ? - perguntou pra filha do meio. 
- Foi você quem me ensinou, papai! Você me disse que sempre que eu sentisse dor deveria rir que isso aliviarial 
- Muito bem! - respondeu o pai - E você minha caçulinha, estava tâo quieta ontem!? 
- Foi você quem me ensinou, papai! Você me disse que nunca se deve falar quando estamos com a boca cheia!!! 

www. coquetel, com, brijogos 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Ju ameaça deixar de ser amiga de Lia. Luana 
tenta se explicar para Sal. Thales e Elisa aparecem no hos- 
tel e surpreendem Patinha e Bruno. Lia conversa com Olavo 
sobre a saúde de Ju e o pai da menina fica perplexo. Bruno 
decide adiantar seu casamento para impedir Patinha de viajar 
com Thales. Ju se revolta com Lia e se afasta de Gil. Olavo e 
Marta se unem para cuidar de Ju. Morgana conversa com Rita 
sobre seu namoro com Orelha. Gil convence Ju a ir ao médico. 
Orelha tenta seguir o conselho de Cezar, mas se atrapalha com 
Morgana. Bruno afirma a Patinha que eles se casarão no fim de 
semana. Sal pensa em Luana. Patinha ironiza Orelha e Morga- 
na. Tizinha ajuda Bruno com seu casamento. Vilma chega para 
o casamento de Patinha. Ju e Lia se reconciliam. Marta chega 
ao Misturama e se revolta com a decoração. O sacerdote faz 
pedidos incomuns a Bruno e Patinha para realizar a cerimônia. 

Flor do Caribe 
Globo. 18h15 - Dionísio se diverte com a postura de Alberto ao 

denunciar a Aeronáutica pela pista clandestina que eles mes- 
mos construíram. Quírino revela a Samuel que Lindaura pediu 
para ele não ajudar o marido na investigação contra Dionísio. 
Ester avisa a Samuel que tentará encontrar as jóias que Dio- 
nísio roubou de seus avós. Carol tira fotos de Lino, que acaba 
roubando um beijo da fotógrafa. Ester promete a Cassiano que 
vai descobrir onde Alberto escondeu as caixas e o que tem 
dentro delas. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Renata tenta se explicar para Érico. Tito se van- 
gloria do que fez com Renata para Mel. Amora se reconcilia 
com Maurício. Natan fica furioso com o trabalho de Edu e Júlia 
para a nova campanha da agência. Salma e Odila discutem por 
causa dos filhos. Artur pede para Bento e Malu fazerem uma 
campanha para a sua ONG. Bárbara chama Tina para traba- 
lhar para ela. Charlene convence Wilson a acompanhá-la em 
visita a Pedrinho. Tina ajuda Bárbara a fazer Mari desistir de 
sua vingança. Maurício conta para Natan que Bárbara armou 

para Verônica os flagrar. Irene vai à casa de Odila. Pedrinho 
foge do hospital. Bento fala com Sueli Pedrosa sobre Amora. 
Maurício dá um ultimato em Amora e a manda decidir entre ele 
e Bárbara. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Paloma discute com Ninho. Glauce suspeita 
que Paulinha possa ser a filha de Paloma, mas Bruno não acre- 
dita. César e Aline se afastam do beijo, no momento em que 
Priscila entra no consultório. Joana vê Luciano trocar a refeição 
de um paciente, e Ordália implora que ela não reclame de seu 
filho. Patrícia aceita assumir o namoro com Michel. Leila sus- 
peita das manchas no pescoço de Nicole. César entrega a Pilar 
a joia que comprou com Aline. Niko diz a Eron que quer ter um 
filho. Félix acerta com um comparsa de dar um golpe em Ama- 
rilys. César pede para Aline esquecer o beijo entre eles. Leila 
proíbe Thales de ver Nicole. Paloma fica feliz com o presente 
que recebe de Paulinha. Félix insiste que Pilar conte o motivo 
da briga de Bernarda e César. 
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Áries 21-03/19-04 
Você dá conta de uma diversidade de estímulos, 
neste momento em que Lua e Marte se associam. 
Segura e determinada você age, porém, cuidado 
para não se deixar levar pela competição. Tenha 
cuidado os sentimentos alheios! 

b Touro 20-04/20-05 
Que tal buscar novos investimentos? A conjunção 
de Lua e Marte em sua área material aguça seu 
faro para oportunidades, especialmente financei- 
ras. Mas estude bem os riscos antes de se deci- 
dir, não seja impulsiva! 

bGemeos 21-05/21-06 
Você mostra seu lado mais crítico e determinado, 
pois Lua e Marte se associam em seu signo. Cui- 
dado para não ser dura demais com as pessoas, 
isso pode prejudicar as relações. Saiba defender 
seus interesses delicadamente! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Ao se associarem positivamente em sua área de 
crise, Lua e Marte lhe impulsionam na superação 
de desafios. Porém, cuidado para que sua deter- 
minação não se transforme em obstinação e ego- 
ísmo. Considere os interesses alheios! 

•ílLeào 23-07/22-08 
Seu espírito de equipe nas amizades é intensifi- 
cado pela associação de Lua e Marte. Você tende 
a se destacar por sua atitude de liderança, po- 
rém, evite agir de maneira ditatorial. Aprenda a 
atuar de forma mediadora! 

TO? Virgem 23-08/22-09 
Ao se associarem, Lua e Plutâo lhe incentivam a 
mergulhar de cabeça em suas atividades e proje- 
tos de trabalho. Mas cuidado para que sua com- 
petitividade não prejudique as relações. Saiba 
respeitar os limites dos outros! 

Libra 23-09/22-10 
Que tal ampliar os horizontes? A associação de 
Lua e Marte em sua área espiritual estimula você 
a buscar sua paz e equilíbrio interior. Saia da ro- 
tina e procure por novos conhecimentos. Supere- 
-se e renove-se! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Dê vazão ao seu lado mais instintivo, mas faça 
isso cuidadosamente, Você mostra um intenso 
magnetismo social, com a associação Lu-;-Marte. 
o que estimula sua vida afetiva. Fique longe de 
situações arriscadas, não se aventure! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
As relações pessoais são fortalecidas pela pas- 
sagem da Lua por sua sétima casa e pela con- 
junção com Marte, e suas parcerias demonstram 
os melhores potenciais nelas contidos. Aproveite 
este momento de conquistas! 

VScapricórnio 22-12/19-01 
Que tal se exercitar mais? Lua e Marte conjuntos 
em sua sexta casa estimulam atividades mais vi- 
gorosas e revitalizantes. Bom momento também 
para colocar o cotidiano em ordem. Organize as 
rotinas em casa e no trabalho! 

^Aquário 20-01/18-02 
Você está frenética na busca pela intensidade 
dos prazeres. A conjunção positiva de Lua e Mar- 
te em sua área social alerta que as pessoas a sua 
volta poderão não conseguir lhe acompanhar. 
Respeite o ritmo delas, vá com calma! 

K Peixes 19-02/20-03 
A conjunção estabelecida por Lua e Marte lhe es- 
timula a deixar sua casa mais prática e funcional, 
mas alerta para possíveis conflitos no âmbito fa- 
miliar. Defenda seus interesses através do diálo- 
go, evite ser agressiva! 
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"É um problema um pouco grave, pelo fato de ter um trânsito pesado nessa rua". 
Romerito, farmacêutico 
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A voz da comunidade 

/ 

Buraco aberto na rua Luis Domingues pode causar acidentes 

Carla Dutra 

Uma cratera se forma na rua Luis Do- 
mingues, entre as ruas Ceará e Rio 
Grande do Norte, em frente a um pon- 

to de ônibus. O Problema permanece na rua 
depois que um bueiro ficou entupido, há dois 
meses, e a Companhia de Água e Esgoto do 
Maranhão (Caema), na tentativa de solucio- 
nar a situação, abriu um buraco no asfalto. 
Segundo o morador Romerito Cavalcante, a 
equipe da prefeitura esteve no local, fez os 
reparos, porém, o buraco reabriu. 

"Esse buraco começou depois que teve 
um problema na rede de esgoto. A equipe da 
Caema veio e abriu o buraco para resolver 
o problema. Conseguiu resolver a situação, 
mas ficou para prefeitura fechar o buraco", 

informa Romerito Cavalcante. Segundo ele, 
depois de cerca de três semanas, a equipe 
da prefeitura tampou o buraco. "Só que o 
serviço, pelo que parece, não foi bem feito, 
pois continua aberto", reclama o morador. 

Ele, que trabalha em uma farmácia pró- 
xima a abertura no asfalto, revela que já pre- 
senciou vários acidentes, tanto de pedestres, 
carros e motos. Um dos casos mais recentes 
- citado por um vendedor ambulante que tra- 
balha na parada de ônibus - foi duas pessoas 
que passavam pela rua em uma moto e, com 
a rapidez e a falta de sinalização, não houve 
tempo de desviar do buraco. Os dois caíram, 
porém, não teve nada grave. "Já ocorreu vá- 
rios pequenos acidentes, pedestres caindo 
dentro e se machucando, e ainda carros pas- 
sando as rodas por cima", confessa Rome- 

rito. 
O asfalto está afundando. Observando de 

longe, o cidadão pensa que é uma abertu- 
ra pequena e simples, no entanto, se chegar 
bem próximo, dá para ver que uma enorme 
cratera se forma por baixo da camada asfál- 
tica. A reportagem do Correio Popular entrou 
em contato com a Secretaria de Infraestru- 
tura, e a pessoa responsável alegou que a 
Caema precisa primeiro fazer a correção do 
aterro definitivo, no que se refere à parte da 
rede de esgoto e a encanaçâo de água potá- 
vel. Só então a Caema, informando à secre- 
taria sobre o reparo, entra em contato com a 
Infraestrutura para finalizar a parte asfáltica 
com a correção viária. 

O buraco fica quase na esquina da rua 
Luis Domingues e, quando qualquer trans- 

porte faz a curva à direita, corre o risco de 
ficar dentro da abertura. Romerito cita um 
caso recente: quando um carroceiro fez o re- 
tomo para seguir na rua Rio Grande, a roda 
da carroça caiu dentro da cratera e a carga 
que carregava foi toda jogada ao chão. "O 
pior mesmo é quando um pedestre vai atra- 
vessar a rua um pouco desatencioso e acaba 
caindo no buraco, porque a camada asfáltica 
está baixa", afirma Romerito. 

No momento em que a reportagem do 
Correio Popular estava no local, foram pre- 
senciados dois carros e duas motos caindo 
no buraco. Por sorte, não houve nem um aci- 
dente grave com os condutores. Como a cra- 
tera fica em frente a um ponto de ônibus, pelo 
peso do transporte coletivo, termina agravan- 
do a situação do buraco. 
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Pneu traseiro do carro ficou dentro do buraco Momentos antes do motociclista cair na abertura 
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O automóvel nSo conseguiu desviar Cratera se forma por baixo da camada asfáltica 

DIREITOS DO CONSUMIDOR S S> M 

Site da Furacão 2000 é retirado do ar 

Em virtude dos reiterados descumprimentos da ordem judi- 
cial, desde a última quinta-feira, dia 23, o site da Furacão 2000 
Produções Artísticas, do empresário Rômulo Costa, está fora 
do ar. A determinação é da 49a Vara Cível da Capital, que fixou 
multa no valor de R$ 100 mil em caso de descumprimento da 
ordem judicial. O site Facebook e seu diretor-presidente, Ale- 
xandre Hounagen, já foram notificados. Também foi encami- 
nhado ofício ao Ministério Público estadual, a fim de se analisar 
eventual prática de ilícito penal. 

A decisão foi proferida em ação movida por Edimar Pedro 
Santana, ex-empresário do grupo MC Federado e os Lelek^, 
integrado por Paulo Vitor Conceição da Silva, Allan Johnson 
Braga da Silva e Alex Reis Peçanha Júnior, réus no processo. 

O MC Federado foi lançado no mercado pela Furacão 2000 
com o hit "Passinho do Volante (Lelek)". No processo, Edimar 
Pedro Santana alega que é o verdadeiro autor da música. Se- 
gundo os autos, a Furacão 2000 teria aliciado dissidentes do 
grupo Lelek's e tem-se apresentado pelo Brasil como se fosse 
o grupo original. 

Por diversas vezes foi determinado que a Furacão 2000 
deixasse de anunciar em seu site que era detentora do grupo, 
mas o empresário Rômulo Costa não cumpriu a liminar. No dia 
30 de abril, uma decisão judicial proibiu que os veículos de co- 
municação exibissem o grupo, sob pena de multa no valor de 
R$ 200 mil por apresentação ou exibição indevida. 

"Conforme se verifica nos autos, a liminar está sendo des- 

cumprida de forma contumaz. E, pelo que se observa, alguns 
veículos de comunicação estão sendo instrumento e/ou cola- 
borando para que a decisão judicial seja descumprida, pois, 
mesmo cientes de que os réus não podem utilizar o nome de 
MC Federado e Lelek'8, nem cantar a música do Passinho do 
Volante, apresentam e/ou divulgam o grupo mesmo assim. 
Dessa forma, para reforçar o cumprimento da liminar, deter- 
mino que todos os veículos de comunicação e também casas 
de show e/ou espetáculos e sites fiquem proibidos de exibir os 
réus como MC Federado e Lelek's e também eles cantando a 
música Passinho do Volante. No caso de descumprimento: R$ 
200.000 por apresentação, exibição ou dia em que permane- 
cerem no site", afirmou a juíza em seu despacho. 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 07 de junho de 2013 

10. 

►EDUCAÇÃO EM BALSAS 
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Seduc promove capacitação de profissionais 

Acadêmicos participam de capacitação para operar o programa Linux Educacional 

A Secretaria de Estado de Educação (Se- 
duc), por meio do Núcleo Tecnológico 
de Educação de Balsas (NTE), em par- 

ceria com o Departamento de Letras do Cen- 
tro de Estudos Superiores de Balsas (Cesba), 
promove a capacitação de acadêmicos para 
operar o programa Linux Educacional presen- 
te nos laboratórios das escolas da rede esta- 
dual de ensino. 

O curso tem como objetivo contribuir para 
a inclusão digital dos futuros profissionais da 
educação, buscando familiarizar, motivar e 
preparar para a utilização dos recursos e ser- 
viços mais usuais dos computadores (sistema 
operacional Linux Educacional e softwares li- 

vres) e da internet. 
Direcionada aos acadêmicos da unidade 

regional de Balsas, a capacitação possibilitará 
a formação tecnológica dos profissionais do 
futuro. Por meio do curso, os alunos poderão 
refletir sobre o impacto do uso das tecnologias 
digitais nos diversos aspectos da vida, da so- 
ciedade e de sua prática pedagógica. 

O curso, de acordo com os organizadores, 
também busca estimular a reflexão sobre o 
porquê e para quê utilizar as novas tecnolo- 
gias, oferecendo instrumentos tecnológicos 
como meios para desenvolver atividades sig- 
nificativas e refletir sobre diversos temas que 
fazem parte da prática docente. 

Yice-governador se reúne com 

ministro Gilberto Carvalho 

Vice-govemador Washington Luiz com o prefeito de Alcântara e ministro Gilberto Carvalho 

O vice-govemador Washington Luiz Oliveira foi 
recebido pelo ministro Gilberto Carvalho, da Secre- 
taria Geral da Presidência da República. No encon- 
tro, realizado na manhã desta quinta-feira (6), em 
Brasília, ele estava acompanhado pelo prefeito de 
Alcântara, Domingos Araken. 

Durante a audiência, o vice-govemador res- 
saltou o valor histórico de Alcântara citando que, 
além de patrimônio histórico, tem a presença for- 
te de comunidades quilombolas que resistem ao 
tempo. "Hoje, em Alcântara, há convivência entre o 
passado e o desenvolvimento, fruto de resistência 
do povo quilombola. Há um ambiente institucional 
favorável aos investimentos do Governo Federal", 
ressaltou o vice-govemador. 

O prefeito de Alcântara, Domingos Araken, 
apresentou as ações em andamento, destacando 
a necessidade de mais investimentos federais em 
infraestrutura no município. Destacou, ainda, o 
compromisso do ministro do Turismo, Gastâo Viei- 
ra, na construção da ponte ligando o município de 
Bequimâo a Central do Maranhão que reduzirá a 
distância e facilitará o acesso, reduzindo o tempo de 
deslocamento para Alcântara e mais 31 municípios 

da Baixada. 
Ainda na audiência, Washington Luiz falou so- 

bre a questão indígena no Maranhão, ressaltando 
que o Governo do Estado tem realizado audiências 
com os representantes de diversas etnias. Estas 
audiências envolvem o conjunto dos órgãos gover- 
namentais, entidades da sociedade civil, da Promo- 
toria e Defensoria Pública para tratar das políticas 
públicas e da infraestrutura básica. 

O ministro Gilberto Carvalho considerou impor- 
tante esse diálogo, cuja pauta ele está negociando 
nacionalmente, e se comprometeu em articular os 
órgãos do Governo Federal colocando sua equipe 
à disposição para os encaminhamentos resultantes 
dessas audiências. 

Washington Luiz pediu o empenho do ministro 
para fortalecer o Programa de Defensores Públicos 
que vem sendo tratado pelas Secretarias Nacional 
e Estadual de Direitos Humanos. "Sabemos que a 
proteção aos direitos humanos dos povos indígenas 
e quilombolas depende de uma ação conjunta do 
Estado e o nosso papel tem sido de reforçar o diá- 
logo e melhorar os programas para que os direitos 
sejam assegurados", frisou o vice-govemador. 

COM SEGURANÇA NÀO SE BRINCA! 
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SSP publica portaria disciplinando 

funcionamento de arraiais no MA 

A Secretaria de Estado de Seguran- 
ça Pública (SSP) publicou a Portaria n0 

395/2013, que trata do disciplinamento dos 
arraiais durante o período junino em todo 
o estado do Maranhão. O documento, que 
objetiva a não violação dos direitos e ga- 
rantias do cidadão e de toda a sociedade, 
traz ainda uma série de medidas de caráter 
preventivo e repressivo que serão adotadas 
para que a população tenha tranqüilidade 
durante as festas e que a ordem pública 
seja mantida. 

O documento aborda as restrições, libe- 
rações, horários, volume permitido, entre 
outras temáticas. As medidas são estendi- 
das aos clubes, associações e demais es- 
tabelecimentos de ensino e em proprieda- 
des privadas com acesso aberto ao público 
que realizarão festas durante este mês de 
junho. 

O horário de funcionamento de arraiais, 
parques, quermesses, de acordo com a 
Portaria, não poderá ultrapassar às 3h da 
madrugada, sendo que o descumprimento 
da Lei implicará na desativação pela autori- 
dade policial do som. 

Outra medida adotada diz respeito ao 
local de realização das festas. No artigo 
5o, o documento afirma que nenhum evento 
poderá ser realizado nas proximidades de 
estabelecimentos hospitalares e educacio- 
nais, creches e templos religiosos. Desta- 
que-se que, desde que não haja coincidên- 
cia de horário de funcionamento com as 
instituições, o evento poderá ser licenciado 
após criteriosa análise de cada caso. 

LICENÇAS 
Em relação às licenças, a Portaria desta- 

ca que todos os estabelecimentos de diver- 
sões públicas com programação junina e os 
promotores e organizadores de arraiais ou 
evento dessa natureza devem, obrigatoria- 
mente, requerer o prévio licenciamento que 
será concedido com o mínimo de 48 horas. 

Em São Luís. o documento pode ser reti- 
rado na Delegacia de Costumes e Diversões 
Públicas (DCDP - Rua da Palma, Centro). 
As Delegacias da Raposa, Maiobão e Paço 
do Lumiar também poderão emitir a permis- 
são, de acordo com a área de localização 
do evento. Já no interior, as pessoas devêm 
procurar as delegacias de Polícia Civil em 
suas circunscrições. 

Para as festas em vias públicas serão ne- 
cessárias também as licenças da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente; Blitz Urbana; 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transpor- 
tes (SMTT) e um abaixo-assinado dos mo- 
radores, concordando com a realização do 
evento. 

A solicitação, conforme a Polícia Civil, 
não garante a concessão do licenciamento, 
que será emitido após análise. Para obter a 
licença, é preciso que o evento atenda as 
normas previstas no Decreto Estadual n0 

506/73 (legislação sobre diversão pública), 
Lei Estadual n0 5.715/73 (Lei do Silêncio). 
Lei Estadual n0 6.547/95 (Código de Segu- 
rança contra Incêndio e Pânico), Lei Estadu- 
al Complementar n0 039/98, além da legis- 
lação municipal relacionada a licenciamento 
de eventos públicos. 
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A Caixa Econômica Federal definiu crité- 
rios e procedimentos operacionais para a re- 
negociação de dívidas de cooperativas habi- 
tacionais com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). As informações estão em 
circular publicada na edição de quarta-feira 
(5) do Diário Oficial da União. 

A decisão de renegociar as dívidas foi to- 
mada pelo Conselho Curador do FGTS em 
maio deste ano e vale para as cooperativas 
que receberam crédito do fundo até 2001, 
para operações habitacionais. 

De acordo com o Ministério do Trabalho e 
Emprego, ao todo são 26 agentes financeiros 
e cooperativas habitacionais que pegaram di- 
nheiro emprestado do FGTS para construção 
e comercialização de imóveis de baixa renda, 
mas não realizaram o pagamento referente 
ao empréstimo. Com a medida, o Conselho 
Curador espera reaver até R$ 8 bilhões para 

o fundo. 
Com a decisão, o FGTS abre mão de R$ 

200 milhões com o refinanciamento da dívida 
em até 240 meses. A taxa de juros nominais 
é 3,08% ao ano até 2026 e, a partir do ano 
seguinte, 6% ao ano. Antes, as dívidas eram 
financiadas em até 120 meses e as taxas de 
juros eram superiores a 3% ao ano mais Taxa 
Referencial (TR), chegando a até 6% ao ano 
mais TR. 

Em maio, o secretário executivo do Conse- 
lho Curador, Quênio França, alertou que esse 
acordo não atinge o cidadão que comprou um 
imóvel. "A medida não alcança o mutuário. A 
medida é para os agentes que receberam do 
mutuário ou deram condições e incentivos ao 
mutuário e não repassaram esses recursos 
para o FGTS". 

Os agentes financeiros em débito com o 
FGTS não obtêm o certificado de regularidade 

do fundo não podendo, portanto, participar de 
contratações públicas e convênios, além de 
ter restrições de crédito. O fundo pode, ain- 
da, executar garantias, tomando bens desses 
agentes. O Conselho Curador do FGTS é pre- 
sidido pelo ministro do Trabalho e Emprego, 
Manoel Dias, e a Caixa é o agente operador 
do fundo. 

FET5 

FUNDO D6 GARANTIA DO TEMPO DE SERVtCO 

Estudo da Universidade de São Pau- 
lo (USP) mostra que o metrô de São Paulo 
proporciona ganhos para economia do país 
da ordem de R$ 19,3 bilhões anualmente, o 
equivalente a 0.0% do Produto Interno Bruto 
(PIB). A pesquisa comparou dois cenários - 
com a presença do metrô e sem - e concluiu 
que, quanto menos tempo de deslocamento 
diário de casa para o trabalho, mais produtivo 
será o trabalhador, o que gera efeitos positi- 
vos na economia. 

"Quando você retira o metrô, o tempo de 
deslocamento aumenta e a produtividade cai. 
O PIB da cidade de São Paulo e de outras 
regiões do país é afetado. O Brasil perde 

competitividade, a arrecadação do governo 
é reduzida, as famílias têm menos renda e, 
portanto, consomem menos", diz o estudo 
parcialmente divulgado na quarta-feira (5) e 
que será apresentado na íntegra na amanhã 
(7). 

A pesquisa, denominada 'A Economia 
Subterrânea: Monitorando os Impactos Mais 
Amplos do Metrô de São Paulo", conduzida 
pelo professor Eduardo Haddad, da Faculda- 
de de Economia e Administração (FEA) da 
USP, mostra que, caso o metrô de São Paulo 
não existisse, a cidade deixaria de produzir 
R$ 6,15 bilhões (32% do total dos impactos 
econômicos avaliados). 

r 

O restante da região metropolitana deixa- 
ria de contribuir com a economia em R$ 2,17 
bilhões (11%). Os demais municípios do esta- 
do de São Paulo perderiam R$ 2,29 bilhões 
(12%) e o restante do Brasil sofreria um im- 
pacto econômico negativo de R$ 8,7 bilhões 
(45%). O metrô de São Paulo tem extensão 
de 74 quilômetros e 64 estações, transporta 
diariamente 4 milhões de passageiros e re- 
presenta 20% das viagens em transportes 
públicos do município. Segundo o estudo, 
a quantidade de recursos que o metrô gera 
anualmente (R$ 19,3 bilhões) eqüivale a 
aproximadamente a 65% dos custos da cons- 
trução de toda a rede de linhas e estações. 

EDUCAÇÃO 
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O Ministério da Educação (MEC) disse na 
quarta-feira (05) que. no ensino médio, 86,7% 
das escolas públicas brasileiras têm bibliote- 
ca: 92.2% têm acesso à internet; 91,8% con- 
tam com laboratório de informática e 71,5% 
têm quadras esportivas. Em termos de matrí- 
culas, o ministério diz que 91,7% dos estudan- 
tes estão em estabelecimentos com biblioteca 
ou salas de leitura; 95,6% em estabelecimen- 
tos com acesso à internet; 95,1% em estabe- 
lecimentos com laboratório de informática e 
78,8% dos alunos em escolas com quadras 
esportivas. 

Os dados fazem parte da resposta do 
MEC à matéria publicada pela Agência Bra- 
sil sobre o estudo "Uma Escala para Medir 
a Infraestrutura Escolar", que mostra que a 
maior parte das escolas brasileiras (84%) tem 
apenas uma estrutura básica e quase a meta- 
de (44%) conta apenas com água. banheiro, 
energia, esgoto e cozinha. Sobre a pesquisa, 
o Ministério da Educação diz que "o trabalho 
citado não reflete a realidade das escolas pú- 

blicas brasileiras e sim a metodologia utilizada 
na elaboração deste". 

Já no ensino fundamental, apesar de con- 
testar o levantamento, os números enviados 
pela pasta não desmentem o estudo. Segun- 
do o critério usado pelos pesquisadores, para 
ser considerada uma escola com estrutura 
adequada - um nível acima da estrutura bá- 
sica - a escola precisa ter, entre outros itens, 
acesso à internet e biblioteca. O estudo mos- 
tra que mais de 44% das escolas da educa- 
ção básica brasileiras ainda apresentam uma 
infraestrutura escolar elementar, apenas com 
água, banheiro, energia, esgoto e cozinha. 

De acordo com o Censo da Educação Bá- 
sica de 2012 - apresentado pelo MEC -, no 
Brasil 40,2% das escolas de ensino funda- 
mental têm biblioteca ou sala de leitura; 42,6% 
acesso à internet; 44,1% laboratório de infor- 
mática e 27,5% quadras. 

No que se refere a matrículas no ensino 
fundamental. 73,6% dos estudantes estão 
em estabelecimentos com biblioteca ou sala 

de leitura: 79,5% das matrículas estão em 
escolas com acesso à internet; 76,9% dos 
estudantes têm acesso a laboratório de infor- 
mática e 54,6% dos matriculados estão em 
escolas com quadras esportivas. 

Entre as escolas particulares, a pesquisa 
aponta que a maioria (58,4%) tem uma es- 
trutura básica, com apenas água, banheiro, 
energia, esgoto, cozinha, sala de diretoria e 
equipamentos como TV, DVD, computadores 
e impressora. 

A presidenta da Federação Nacional das 
Escolas Particulares (Fenep), Amábile Pacios, 
diz que o número é uma média que inclui cen- 
tros de ensino em regiões bastante pobres do 
país, mas que não são a maioria. Segundo 
ela, casos isolados de escolas pequenas aca- 
bam aumentando a porcentagem. "As escolas 
[privadas], no geral, tem uma estrutura gran- 
de, confortável, têm biblioteca, quadra de es- 
porte, sala de informática. Caso isso não seja 
oferecido, não se consegue nem abrir uma 
escola", diz. 

ttír • . 
A presidenta Dilma Rousseff sancionou 

na quarta-feira (5) lei que cria mais quatro 
universidades federais no país: a do Sul e 
Sudeste do Pará (Unifesspa), do Oeste da 
Bahia (UFOB), do Sul da Bahia (UFESBA) e 
do Cariri (UFCA), no Ceará. Juntas, as qua- 
tro instituições terão 145 cursos e abrirão 
38,3 mil novas vagas para estudantes. 

Segundo Dilma, as novas instituições de 
ensino superior no Norte e Nordeste do país 
terão papel relevante na redução das desi- 
gualdades regionais. "Quando fizemos esse 
processo de seleção, olhamos muito esse 
problema da capacidade de irradiação que 
aquela universidade tem numa determinada 
região. Acreditamos que as potencialidades 
de uma região se desenvolvem e se expan- 
dem quando se cria naquela população for- 

mação educacional capaz de tornar essa 
educação em elemento transformador da 
realidade", disse a presidenta, em discurso 
após sancionar a criação das universidades. 

Em 2002, segundo números do gover- 
no, havia campi de universidades federais 
em 114 municípios, número que passou 
este ano para 275. "São municípios que 
respondem por uma parcela significativa 
da população brasileira, mas não significa 
que devamos parar por aqui. Esse proces- 
so vai continuar, será complementado pelas 
escolas técnicas, pelos institutos federais", 
acrescentou Dilma. 

Com as quatro novas instituições, o nú- 
mero de universidades federais no país che- 
gará a 63, disse o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante. A Universidade Federal 

do Cariri terá 27 cursos e deverá receber 6,5 
mil estudantes, com campi nos municípios 
Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato. 

Com a Universidade Federal do Oeste 
da Bahia, além da sede em Barreiras, ha- 
verá campi em Bom Jesus da Lapa, Barra 
e Santa Maria da Vitória. Ao todo, serão 35 
cursos e 7,9 mil estudantes. 

A Universidade Federal do Sul da Bahia 
terá 36 cursos para 11,1 mil estudantes na 
sede, em Itabuna, e nos campi dos municí- 
pios de Porto Seguro e Teixeira de Freitas. 
Na Região Norte, a Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará terá campi em Mara- 
bá, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, 
São Félix do Xingu e Xinguara. A nova insti- 
tuição poderá receber 12,8 mil estudantes e 
oferecerá 47 cursos. 
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Saúde e 1 

Bem Estar 

VASOS SANGÜÍNEOS 
LOCALIZADOS NOS OLHOS 

REFLETEM SAÚDE DO CÉREBRO 

A largura dos vasos sangüíneos da 
retina, localizada na parte de trás do 
olho, pode indicar a saúde do cérebro 
anos antes do início da demência e ou- 
tras deficiências, de acordo com pesqui- 
sadores da Duke University, nos EUA. 

A pesquisa mostra que os jovens 
que pontuam pouco em testes de inte- 
ligência, como o quociente de inteligên- 
cia (Ql), tendem a ter maior risco de pio- 
res condições de saúde e vida útil mais 
curta, mas fatores como status socioe- 
conômico e comportamentos de saúde 
não são plenamente responsáveis por 
essa relação. 

O cientista Idan Shalev e seus co- 
legas decidiram verificar se a inteligên- 
cia pode servir como um marcador que 
indica a saúde do cérebro, e especifi- 
camente a saúde do sistema de vasos 
sangüíneos que fornece oxigênio-e nu- 
trientes para o cérebro. 

Para investigar a possível ligação 
entre a inteligência e a saúde do cé- 
rebro, os pesquisadores pegaram em- 
prestada a tecnologia a partir de um 
domínio um pouco inesperado: a oftal- 
mologia. 

Shalev e colegas utilizaram ima- 
gens digitais da refina para obter uma 
janela para as condições vasculares no 
cérebro, olhando para os pequenos va- 
sos sangüíneos da retina, localizados 
na parte de trás do olho. 

Vasos sangüíneos da retina com- 
partilham tamanho, estrutura e função 
semelhante a vasos sangüíneos no cé- 
rebro e podem fornecer uma maneira 
de examinar a saúde do cérebro em 
seres humanos vivos. Os pesquisa- 
dores examinaram dados de mais de 
1 mil pessoas nascidas entre abril de 
1972 e março 1973, em Dunedin, Nova 
Zelândia. 

Os resultados mostraram que a 
presença de vênulas retinianas maio- 
res foi ligada a menores pontuações de 
Ql aos 38 anos, mesmo depois que os 
pesquisadores avaliaram vários fatores 
de risco de saúde, estilo de vida e am- 
bientais que podem ter desempenhado 
um papel. 

Indivíduos que tiveram vênulas re- 
tinianas maiores mostraram evidências 
de déficits cognitivos em geral, com 
menor pontuação em numerosas me- 
didas de funcionamento neuropsico- 
lógico, incluindo compreensão verbal, 
raciocínio perceptual, memória de tra- 
balho e função executiva. Surpreen- 
dentemente, os dados revelaram que 
as pessoas que tinham vênulas maio- 
res aos 38 anos também apresentaram 
menor Ql na infância, um total de 25 
anos antes. 

É "notável que esse calibre venular 
no olho esteja relacionado, ainda que 
modestamente, com resultados dos 
testes mentais dos indivíduos na faixa 
dos 30 anos, e até mesmo com pon- 
tuações de Ql na infância", observam 
os pesquisadores. Os resultados su- 
gerem que os processos que relacio- 
nam a saúde vascular e funcionamento 
cognitivo começam muito mais cedo 
do que inicialmente se supunha, anos 
antes do início da demência e outros 
declínios no funcionamento do cérebro 
relacionados à idade. 

"A imagem digital da retina é uma 
ferramenta que está sendo utilizada 
hoje principalmente por oftalmologis- 
tas para estudar doenças do olho. Mas 
nossos resultados iniciais indicam que 
ela pode ser um instrumento de inves- 
tigação útil para os cientistas psicoló- 
gicos que querem estudar a relação 
entre inteligência e saúde ao longo da 
vida", afirma Shalev. A equipe acredi- 
ta que aumentar o conhecimento so- 
bre os vasos da retina pode permitir 
desenvolver melhor diagnóstico e tra- 
tamentos para aumentar os níveis de 
oxigênio no cérebro e assim, evitar o 
agravamento de habilidades cognitivas 
relacionadas com a idade. 



BBBEI 
Imperatriz-MA 
Sexta-feira. 07 de junho de 2013 

12 

■AeÓ&lA PARTIDAS r 

Jorginho é demitido do Flamengo 

ontratfldn npm PlQmon/i/-* Am    Contratado pelo Flamengo em março 
deste ano para substituir Dorival Júnior. 
Jorginho nflo é mais o treinador do du- 

be rubro-negro. Após a equipe carioca sucum- 
bir por 1x0 diante do Náutico, na quarta-feira 
(05). no estádio Ortando Scarperti, a diretoria 
optou por demitir o técnico, que comandou o 
time em apenas 14 partidas e tinha contrato até 
dezembro do próximo ano. 

Em reunilo realizada no hotel da delega- 
ção rubro-negra. em Florianópolis. Jorginho foi 
comunicado do desligamento pelo vice de fute- 
bol. Wsllim Vasconcelos, e pelo diretor executi- 
vo. Paulo Pelaipe. Aíem do treinador, o auxiliar 
Alfton Ferraz também resdndiu seu contrato. 

Após a demissão, o comando do elenco 
rubro-negro ficará por conta do auxiliar-técnico 
Jaime de Almeida, que ficará no banco de re- 
servas no confronto com Criciúma, neste sá- 
bado (08). ás 10h2O (de Brasília), no Heriberto 
Hülse. Nesta quinta-feira (6). Almeida realizou 
treinamento no CT do Flgueirense. 

Jorginho chegou ao Flamengo em março 
deste ano depois de passar quase um ano e 
meio á frente do Kashima Antlers. do Japão. 
Desde entflo. comandou a equipe rubro-negra 
em 14 partidas, obtendo sete vitórias, quatro 
empates e três derrotas. No Campeonato Bra- 
sileiro. o time aparece na 19" colocação, com 
dois pontos. 

Após a derrota para o time pernambucano, 
o treinador admitiu má fase do dube rubro- 

Brasil cai para 22a no 

ranking da Fifa 

■ I.. I ■ i II ibJ ÍL Jorginho ht »$u último Jogo polo Flamtngo om fíortanópoHi 

-negro. A última vitória do Flamengo foi no dia 
15 de maio. quando triunfou por 2 x 1 sobre 
o Campinense, pela Copa do Brasil. Depois 
disso, empatou com Santos eAtlético-PR, e foi 
derrotado por Ponte Preta e Náutico. 

"Está dlfldl. Sei como ó o Flamengo, cheio 
de pressflo. mas vamos continuar nos empe- 
nhando. recebendo reforços, para tentar me- 
lhorar" . disse. "Estamos muito abaixo, mas nin- 
guém havia programado chegar aos 15 pontos 
agora, o que seria maravilhoso, o sonho de 
todos os dubes". encerrou. 

Monaco entra em disputa com outro 

três clubes por Crístiano Ronaldo 

Fora de competições ofidais desde julho de 
2011, quando disputou a Copa América, o Bra- 
sil segue caindo no ranking da Fifa (Federação 
Internacional de Futebol Associado). Nesta quin- 
ta-feira (06). a entidade máxima divulgou atua- 
lização da lista e a Seleção aparece na 22* colo- 
cação, com 872 pontos, perdendo trés posições 
em relaçflo ao més de maio. A Espanha (1614) 
continua na liderança, seguida por Alemanha 
(1416) e Argentina (1287). 

Com a atualização, o time verde-amarelo al- 
cança sua pior colocação desde que a lista foi 
criada, em agosto de 1993. Detentor de dnco 
títulos da Copa do Mundo, o Brasil é o pais que 
detém melhor desempenho histórico no ranking, 
tendo sido apontado como melhor equipe do ano 
em doze oportunidades, sendo a primeira em 
1994 e a última em 2006. 

Entre 15 e 30 de junho, a Seleção terá chan- 
ce de melhorar sua posição, pois disputa a Copa 
das Confederações. Comandada por Luiz Felipe 
Scolari. a equipe nacional está classificada no 
Grupo A, onde mede forças com Japáo. em Bra- 
sília. México, no Casteláo. e Itália, no Maracanã. 

Atual campeã mundial e vencedora das duas 
últimas edições da Eurocopa, a Espanha segue 
na liderança. A seleção comandada por Vicente 
dei Bosque também disputará a Copa das Con- 
federações. enfrentando Uruguai. Nigéria e Taiti. 

VEJA O TOP-20 DO RANKING DA FIFA 
r - Espanha -1614 pontos 

Brasil dotponcou no ranking da Fifa 

2' - Alemanha -1416 pontos 
3* - Argentina -1287 pontos 
4' - Croácia -1222 pontos 
5* - Holanda -1158 pontos 
6* - Portugal -1137 pontos 
7* - Colômbia -1123 pontos 
8" - Itália -1097 pontos 
9' - Inglaterra -1095 pontos 
10° - Equador -1066 pontos 
11*-Rússia-1059 pontos 
12* - Bélgica -1035 pontos 
13' - Costa do Marfim -1022 pontos 
14° - Suiça -1010 pontos 
15° - Bósnia e Herzegovina -1008 pontos 
16* - Gréda -1006 pontos 
17* - México - 928 pontos 
18° - França - 922 pontos 
19'- Uruguai - 913 pontos 
20' - Dinamarca - 890 pontos 
22* - Brasil - 872 pontos 

Vinculado ao Real Madrid até 2015, Cris- 
tiano Ronaldo segue em fase de negociação 
para renovar seu vinculo com o clube branco. 
Entretanto, segundo publicou o jornal "As" na 
edição desta quinta-feira (06). as conversas 
nâo interessam apenas ao time espanhol. 
Manchester United. Manchester City e Paris 
Salnt-Germain já acompanhavam a situaçáo. 
Agora, o Monaco também está pronto para 
fazer oferta ao atleta. Conforme a publicação 
europeia. os quatro clubes esperam que o 
atacante nâo renove seu vinculo com o Real 
Madrid e fique livre em 2015. Caso isso acon- 
teça. todos estão dispostos a oferecer 60 mi- 
lhões de euros (aproximadamente R$ 167.6 
milhões) ao jogador para acertar contrato. 
Além disso, desembolsariam salário anual 
de 23 de milhões de euros (cerca de R$ 64,2 
milhões), fazendo-o ser o jogador mais bem 
remunerado do mundo. 

Outro fator que pode influenciar o portu- 
guês em sua decisão é a utilização de seus 
direitos de imagem. Atualmente, o clube es- 
panhol detém 40% deles, mas os quatro times 
aceitaram deixar Cristiano Ronaldo com totali- 
dade. Em busca de renovação, o Real Madrid 
tem oferecido salário de 15 milhões de euros 
(por volta de R$ 41,9 milhões). 

Apesar das tentativas da agremiação bran- 
ca. o "As" afirma que o atacante tem mostrado 
pouco interesse na renovação e que encami- 

- 

Com adiantamento, Neymar receberá 

R$ 108 milhões do Barcelona 

Crlttlano Ronaldo 

nha as conversas lentamente. Cristiano Ro- 
naldo não gostou do tratamento dado ao seu 
contrato nos últimos quatro anos e também de 
o Real Madrid ter priorizado acerto com Ney- 
mar, que acabou fechando com o Barcelona. 

Eleito melhor jogador do mundo em 2008. 
o português chegou ao Real Madrid em 2009, 
contratado junto ao Manchester United por 94 
milhões de euros (aproximadamente R$ 262,7 
milhões), transação recorde na história. Des- 
de então, conquistou o Campeonato Espa- 
nhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. 
Neste período, ainda foi artilheiro do Espanhol 
de 2010/2011, com 40 gols, e também da Liga 
dos Campeões desta temporada, com 12 gols. 

I 

O Barcelona (ESP) adiantou 10 milhões de 
euros (cerca de R$ 27 milhões) em 2011 para 
contratar Neymar e o destino final do dinheiro 
ainda gera discussão. O destino do dinheiro? A 
conta do atacante Fontes consultadas pelo site 
LANCEINet escutam do agente André Cury, re- 
presentante do Barça, desde o ano passado. 

Cury foi considerado pelos catalães o prin- 
cipal responsável pelo sucesso da operação. 
Ganhou carta branca para convencer Neymar 
e o pai a não aceitarem concorrentes, como o 
Real Madrid. Conseguiu. 

Os 10 milhões de euros adiantados cons- 
taram no balanço financeiro do Barça de 2012 
como parte de uma transação agora revelada, 
a de Neymar. mas não foi só. O dube espanhol 
ainda pagará 30 milhões de euros ao jogador, 
em três anos. São R$ 108 milhões só para a 
Jóia, informação da imprensa espanhola desde 
novembro de 2011. 

Cury e o pai de Neymar. no entanto, dão 
outra versão para o dinheiro adiantado, Ney- 
mar atendeu a reportagem visivelmente irritado 
e chegou a se confundir na explicação. "Claro 

que não houve adiantamento para mim. E esse 
dinheiro não é problema meu. É do Santos, 
Nem do Santos é. na verdade. Isso não veio. 
tem que ver com eles (Barcelona)", afirmou o 
empresário. 

Ao ouvir que o Barcelona havia divulgado o 
pagamento em seu site ofidal, Neymar rebateu: 
"é mentira, falei com o pessoal de lá sobre a 
forma como isso está sendo divulgado e eles 
disseram que o dinheiro foi para o André Cury 
(representante do Barça na América do Sul) 
comprar a parte da DIS", completou. 

Cury, no entanto, tem péssima relação com 
a DIS. Tentou contato apenas com pessoas 
próximas ao grupo, mas nunca com quem real- 
mente negocia. A empresa corrobora a versão 
alegando que nunca se reuniu com o agente. E 
que só recebeu uma oferta dele há pouco mais 
de duas semanas. 

O Santos diz desconhecer o assunto e não 
se pronunciou. Porém, dos 57 milhões de euros 
informados pelo Barça da negodaçôo, o dube 
comunicou a DIS que receberá 17. Os outros 
40 são de Neymar. 
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