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Desabafo 

O cantor Gerard Way, ex-vocalista da extinta banda My Chemical Romance, usou 
^ sua página do Twitter, nessa terça-feira (18), para demonstrar sua indignação com 

'Afetação à aprovação da proposta de "cura gay". O projeto, que já passou pelo aval 
--da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que tem como presidente o pastor 

e deputado Marco Feliciano (PSC-SP), busca usar tratamentos psicológicos para 
"curar" gays de sua homossexualidade. 
Ao tomar conhecimento da aprovação por meio de uma notícia na web, o músico 
desabafou no microblog sobre o assunto. "Boa sorte Brasil. Não consigo me lem- 
brar da última vez que fiquei bravo deste jeito. Minha pele está até formigando. Se 
eu encontrar este cara - vou fazer meu melhor para vomitar nele. Não preciso me 
esforçar tanto", esbravejou. Logo depois, completou: "Vamos relaxar. Manter a coisa 
pacifica #vomitisok [vômito é ok]". Way ainda chegou a enviar uma mensagem ao 
político; "Citando [o cantor] Morrissey, em um show que eu participei, e foi dito a um 
segurança que estava perturbando uma criança: 'você é um feio, um homem feio.'" 
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Tem 84 anos 

Roberto Bolanos, 84, ator que interpretou o Chaves, mais uma vez esteve envolvido em 
rumores sobre sua suposta morte. Em entrevista à revista mexicana "TVy Novelas", o hu- 
morista falou sobre os boatos e comentou como está a sua saúde. 
"Mal, mas assim sigo. Não posso andar, então esse é o meu grande problema. Eu tinha mui- 
to movimento e habilidade para me movimentar, agora sofro disso, mas não estou piorando. 
Já me mataram umas 20 vezes", contou ele. 
Roberto ainda revelou que a sua audição também está prejudicada. "Não ouço quase nada. 
Isso me impede de fazer muitas coisas. Não vou ao cinema, ao teatro. Me dá muita dor não 
poder ir ao teatro", desabafou. 
O ator vive no México e é casado, desde 2004, com a atriz e comediante Florinda Meza, que 
interpretava a personagem Dona Florinda, no seriado Chaves. 
Ele tem seis filhos do seu primeiro casamento com Graciela Fernandez. 

Vandalismo 

Após confessar ter participado da depredação da entrada da Prefeitura de São Paulo no 
protesto de terça-feira (18), o estudante de arquitetura Pierre Ramon Alves de Oliveira, 
20, ontem decidiu pedir desculpas: "Peço que quem nunca errou na vida que atire a pri- 
meira pedra". 
Filho de um pequeno empresário, Pierre Ramon é aluno da FMU. A polícia disse que ele 
não tem antecedentes criminais, não é ligado ao Movimento Passe Livre e nem pertence 
a qualquer partido. 
O estudante se entregou num posto de gasolina na marginal Tietê. Estava ajudando o pai 
com o caminhão de entregas da família e decidiu se apresentar depois que policiais foram 
até sua casa e falaram com sua mãe. Desesperada, ela ligou para o filho. 
Segundo seu advogado, Gerson Bellani, ele chorou ao depor. "Eu atirei pedra depois que 
os guardas jogaram spray de pimenta no rosto das pessoas. Fiquei revoltado". Ele foi 
liberado após prestar depoimento e ser indiciado por dano ao patrimônio público. 
A polícia também havia solicitado sua prisão temporária por formação de quadrilha - o juiz 
negou o pedido. 

Pierre Ramon disse que foi ao protesto de cara limpa e negou ter ateado fogo na van da TV Record; "Quero pedir desculpas a todos os manifes- 
tantes do Movimento Passe Livre. Eu fui errado e estou disposto a arcar com todas as conseqüências e pagar centavo por centavo tudo o que eu 
fiz de dano. Vou trabalhar para tudo isso", declarou. 
O delegado do Deic (Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado), Antônio de Olim, disse que o jovem insuflou os manifestantes a 
apedrejar a prefeitura: "Ele é arrogante. Estava na manifestação, todo fortinho, lutador de jiu-jitsu. Achou que era o dia dele e começou a quebrar 
tudo". Segundo o delegado, ele feriu guardas. 
Vestindo uma camisa branca, Pierre Ramon usava uma máscara contra gás lacrimogêneo durante o protesto, mas abaixou a máscara várias vezes, 
mostrando o rosto. Ele não foi o primeiro a atacar a prefeitura, mas usou uma barreira metálica para quebrar vidros da entrada. 
A polícia confirmou sua identificação após ouvir testemunhas e comparar a foto dele com as que constam na sua página em redes sociais. 
No Facebook, o jovem se diz adepto de artes marciais, como muay thai e jiu-jitsu, das quais compartilha páginas. É fã de Renato Russo, Paulo 
Coelho e Anderson Silva. Fotos na rede mostravam o estudante abraçado com amigos antes do protesto. 
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SIMPLÍCIO MOREIRA 
Há 46 anos, em 20 
de junho de 1967, 
morria em Belém 
(PA) o ex-prefeito de 
Imperatriz Simpiício 
Alves Moreira, polí- 
tico e comerciante. 
Nasceu em Grajaú 
(MA), em 2 de março 
de 1897. Foi prefeito 
de Imperatriz de 1° 
de maio de 1948 
a 30 de janeiro de 
1951 e de 23 de ju- 
nho de 1953 a 31 de 

janeiro de 1956, e vereador, de 1o de janeiro de 
1928 a 9 de outubro de 1930, quando as câmaras 
municipais foram fechadas pelo Governo Provisó- 
rio do Maranhão. 

SIMPLÍCIO MOREIRA (2) 
Simpiício Moreira foi o primeiro prefeito eleito 
depois da ditadura do Estado Novo. No manda- 
to seguinte, elegeu-se vice de Urbano Rocha e 
assumiu o cargo, em virtude de morte do titular, 
por assassinato, 

SIMPLÍCIO MOREIRA - ALGUMAS OBRAS 
Em seu primeiro governo construiu o Grupo Esco- 
lar Governador Archer, a primeira escola da rede 
oficial de ensino de Imperatriz. 
Construiu outras escolas, na zona rural. Recebeu 
na cidade e em sua casa, para um banquete, o 

governador Sebastião Archer da Silva e comitiva, 
em 9 de dezembro de 1950. 
Concluiu o prédio da Prefeitura Municipal (hoje 
chamada de "Prefeitura Velha"), obra iniciada no 
governo de Urbano Rocha, atualmente sede da 
Academia Imperatrizense de Letras. 

SIMPLÍCIO MOREIRA (3) 
Casou primeiro com Raimunda Matos Sampaio, 
com quem teve uma filha, e depois com Olívia 
Pereira Cortez, com quem teve mais 15 filhos, 
Com a mulher Olívia. deu continuidade à tradição 
dos festejos do Bom Jesus, protegendo a Capela 
após o falecimento do segundo casa! que a zela- 
va, Celina e Antônio Borboleta. 
Foi promotor interino, suplente de juiz e detentor 
de patente. Chegou a Imperatriz com dois anos 
de idade, trazido pelos pais. Na cidade cresceu e 
se destacou no comércio, nas décadas de 1940 
e 1950. Era dono da Casa Moreira. Comprou e 
trouxe para Imperatriz uma das primeiras máqui- 
nas de beneficiar arroz. 

GRANDE COI- 
SA... 
Neste país tem 
pessoas que 
colocam como 
grande item em 
biografia o fato de 

terem sido filiadas a apenas um partido, e ainda 
proclamam isso como atestado de "fidelidade". 
Devem pensar que todos os demais seres huma- 
nos são tolos, como muitos dos que gravitam em 

Edmilson Sanches 

torno, como satélites sem vida própria, mantidos 
apenas porque o dinheiro para isso não vem do 
próprio bolso... 

GRANDE COISA... (2) 
Qual a vantagem de ser "fiel" a um partido e ser 
prostituto com outros? Fidelidade a uma sigla 
e traição a colegas, companheiros, amigos e 
parentes... Sem falar na infidelidade muitas das 
vezes criminosa em relação às leis de Deus (que 
já nem levam em conta..,) e às leis dos homens 
(estas comprovadamente desrespeitadas), sem 
falar em dispositivos estatutários aos quais jurou- 
-se respeito... 

GRANDE COISA... (3) 
O que adianta não mudar de partido e, constante- 
mente, está mudando de caráter? 
Qual a vantagem moral (se é que isso ainda vale 
alguma coisa para esse tipo de gente), qual a 
vantagem ética em NÃO MUDAR DE PARTIDO 
mas MUDAR O PARTIDO, submetendo-o aos 
vexames da servidão, do servilismo e do servi- 
çalismo, negociando tudo o que tenha (ideologia, 
partidarismo, programa, estatuto, manifesto) em 
nome do saber "fazer política". 

GRANDE COISA.,, (4) 
Bem vindo o mundo dos partidos que são mas- 
sinha de modelar e seus "comandantes" que são 
gelatinas morais... 
São essas as pessoas que estão aperfeiçoando a 
Política, as estruturas do Poder, a estatura ideoló- 
gica dos Partidos, a inovação na Gestão Pública? 

CONTATOS: esanches@Jupiter.com.br • Facebook • Caixa Postai 61 - 65900-970 - imperatriz - MA 

- O BRASIL PAROU 

Foi exatamente essa a sensação que 
tivemos: o Brasil inteiro parou para par- 
ticipar das manifestações nesta quinta- 
-feira (20). Tem dias que o JORNALIS- 
MO registra capítulos dos futuros livros 
de HISTÓRIA e esses são os melhores 
momentos. Guardem essa data - 20 de 
junho de 2013 - ela estará nos livros 
de história daqui para frente. Imperatriz 
não ficou de fora, milhares de impera- 
trizenses foram às ruas e mostraram 
sua raça. Falo milhares porque temos 
informações desencontradas; algumas 
falam em 5 mil pessoas, outras em 7 e 
8 mil. O fato é que Imperatriz fez histó- 
ria com esse dia de luta, dia em que as 
lojas fecharam mais cedo, em que as 
escolas liberaram seus alunos, todos 
juntos em prol de uma única causa. 
Imperatriz vestiu as cores da bandeira 
do Brasil e não era copa do mundo. Im- 
peratriz pintou a cara, e não era carna- 
val. Imperatriz andou pelas ruas, e não 
era campanha política. A cidade parou 
para ver o povo passar, e não era a ca- 
valgada. Imperatriz foi ontem a juven- 
tude que tava ali, até quieta demais, 
no seu canto. Imperatriz foi ontem um 
grito de misericórdia pelos que sofrem 
com a precariedade de tudo ou quase 
tudo que o serviço público oferece para 
a população. Tem dias que o JORNA- 
LISMO flagra meninos carregando nos 
ombros a HISTÓRIA da nossa nação, 
e esses são os momentos mais emo- 
cionantes. Jovens, meninos e meninas 
cantando em coro o amor à pátria, pe- 
dindo pela honra por meio do nosso 
hino. Cantar o hino durante um jogo de 
futebol é lindo, mas cantar o hino do 
país em meio ao descaso e protestos é 
amor, é pura emoção. Esse foi um dia 
para ser lembrado. Para ficar na memó- 
ria de quem participou e de quem ficou 
de fora acompanhando os noticiários. 
Esse é um daqueles raros dias em que 
o JORNALISMO te alerta para a carru- 
agem da HISTÓRIA passando bem na 
sua frente. Você escolhe se fica parado 
ou se faz parte da história, esses, sem 
dúvidas, são os momentos mais impor- 
tantes. Como nem tudo são flores, a 
exemplo do que vimos nos manifestos 
Brasil afora, algumas pessoas partiram 
para os atos de vandalismo, atiraram 
pedras na prefeitura, rojões de São 
João no meio do povo e provocaram o 
pânico na multidão, que correu apavo- 
rada. A polícia se conteve além do que 
pôde; o confronto físico só houve com 
quem tentou "peitar" os policiais. Para 
deter a população que vandalizada em 
frente à casa do prefeito, a polícia teve 
que usar gás lacrimogêneo e spray de 
pimenta. Esse é um daqueles momen- 
tos em que o JORNALISMO captura 
a HISTÓRIA fora do comum, pois, en- 
quanto a polícia foi truculenta na maio- 
ria dos manifestos, por aqui ela foi justa 
- e isso é RESPEITO. A maioria dos 
manifestantes repudiaram os atos de 
violência daqueles que se rebelaram; 
numa época em que o mundo vive em 
guerras, esse é um grito de "queremos 
de paz". Acordamos, e como já dizia 
o ditado: "Antes tarde do que nunca". 
Vamos revolucionar, vamos exigir me- 
lhorias, mas vamos com calma e sem 
vandalismos, pois esse foi apenas o 
primeiro manifesto de muitos que pro- 
metem vir por aí. 
Ó! Pátria amada, idolatrada, salve! 
Salve! 
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► O FILHO TEU NÀO FOGE A LUTA' 
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Manifestação reúne milhares de pessoas 

Welbert Queiroz 

Ao entardecer desta quinta-feira (20), 
enquanto o sol se escondia, nascia o 
brilho nos olhos dos imperatrizenses 

que aderiram às manifestações nacionais, 
que ocorrem em todo o Brasil. "Hoje é dia de 
indignação", bradou um dos manifestantes 
que chamava a população para se concentrar 
em frente à Praça de Fátima para marchar. 

A saída pelas ruas teve início às 17h30. 
"Vem, vem para luta, vem!" era a palavra de 
ordem que os manifestantes usaram quando 
trafegavam pelas ruas da cidade. A multidão, 
que ultrapassou a marca de 7 mil pessoas, 
atraia os olhares de populares por onde pas- 
sava, e a expressão no rosto da população 
era de esperança por uma cidade, estado e 
país mais justo. A expressão era de desper- 
tar. 

Diversos grupos unidos lutavam juntos 
por um ideal: O Movimento Feminista, o Movi- 
mento Sem-Terra, o Movimento LGBT, o Mo- 
vimento Indígena, o Movimento Fora VBL e o 
movimento independente do povo se uniram, 
lutando sem legenda ou partido a bandeira 
que o povo levantava e exaltava era uma só, 
a do Brasil. Apesar de alguns partidaristas te- 
rem infringindo o grito 'sem partido' que eco- 
ava pela passeata. A maioria estava ali por 
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A passeata ocupou as principais ruas da cidade. Populares 

progresso e deixando de lado as diferenças, 
que se tomaram pequenas diante da emoção 
e força da manifestação. ' 

O movimento, visto por toda a Impera- 
triz, ocorreu durante o trajeto de forma intei- 
ramente pacífica, sem grandes transtornos. 
Claro, um movimento que estava à flor da 
pele e que esquentava a cada momento teve 

Cante à 

revolução 

ocuparam as janelas dos prédios. 

um desfecho de confronto entre a polícia e a 
população. Apesar dos transtornos causados 
por um grupo de manifestantes, o sentimento 
é o de que Imperatriz tem força, sim, e que a 
sociedade imperatrizense - como todo o Bra- 
sil - está acordada. 

Frases que marcaram a manifestação 
"Aguarde, estamos atualizando o sis- 

tema", "Verás que um filho teu não foge à 
luta", "Queremos teatro e cultura com padrão 
FIFA", "Diga não a Pec 37", "Imperatriz na luta 
nacional por transporte público","Desculpem 
os transtornos, estamos mudando Impera- 
triz", "Mais pão, menos circo", "10% do PIB 
para a educação", "Eu gosto de ver é assim", 
"Vamos mudar Imperatriz". 

Manifesto começa tranqüilo, 

mas termina em tumulto 

ã 

s 

Jovens veem Che Guevara como inspiração para revolução A PM fez barreira na frente da prefeitura para evitar depredação. Ferido foi socorrido pelos manifestantes 

Janaina Amorim 

#Vemprarua. Essa foi a hashtag (marca- 
ção para classificar assuntos) mais usada nas 
redes sociais nos últimos dias. O movimento 
começou no Facebook para protestar contra 
os aumentos nas tarifas e as condições do 
transporte público. O povo aderiu, saiu da 
zona de conforto e foi para as ruas. 

Rio de Janeiro, São Paulo e várias outras 
cidades aderiram em massa ao movimento. 
Além da revolução, cresceu a revolta. A popu- 
lação brasileira percebeu que o "poder emana 
do povo" e decidiu protestar contra o contraste 
entre os investimentos no esporte e as demais 
áreas como saúde e educação. A PEC 37, que 
restringe o poder de investigação do Ministério 
Público também ganhou espaço. 

Na quarta-feira (20), a revolução chegou a 
Imperatriz. Nas redes sociais, nas panificado- 
ras, restaurantes, a pergunta era unânime: "Tu 
vai para o manifesto?". Nos jornais on-line a 
notícia sobre a paralisação (durante à tarde do 
protesto) da empresa Viação Branca do Leste 
(VBL), que detém 90% da concessão do trans- 
porte público, deixou os ânimos exaltados. 

"Mais uma falta de respeito para quem 
precisa do transporte público... Alunos e tra- 
balhadores serão prejudicados", comentou 
a internauta Cida Marconcine em um site 
de notícias. "Nenhuma empresa de ônibus 
tem o direito de parar o serviço sem apoio 
legal", questionou o internauta Paulo Sérgio 
Monteiro. 

A cidade respirava revolução. Durante o 
manifesto nas ruas de Imperatriz, a população 
vomitava sua revolta contra o descaso do po- 
der público em relação à forma como é trata- 
do o transporte coletivo. "Hoje, está na rua o 
verdadeiro dono do poder. Se o transporte é 
público, por que tem que pagar? Se tem que 
pagar, por que é tão ruim?", avaliou o promo- 

tor Joaquim Ribeiro. 
O ato até fez lembrar a Revolução de Ja- 

neiro, em 1995, movimento organizado por 
diversos segmentos sociais de Imperatriz. Os 
manifestantes ocuparam a Prefeitura Munici- 
pal e Câmara de Vereadores para protestar 
contra a situação política e administrativa da 
cidade. 

O prefeito Renato Moreira havia sido as- 
sassinado um ano antes. Em seu lugar assu- 
miu o vice Salvador Rodrigues de Almeida. A 
situação chegou ao ponto da população exi- 
gir a intervenção do Estado. Foi quando lldon 
Marques assumiu a Prefeitura. 

Na quinta-feira, a exemplo dos manifestos 
nacionais, o gigante imperatrizense novamen- 
te acordou. Mostrou que não suporta o desca- 
so do transporte público, saúde e educação e 
que também sabe fazer revolução. 

História pautada nas lutas - A história do 
país sempre esteve pautada nas manifesta- 
ções. No Brasil colonial, tivemos a Revolta de 
Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos 
Emboabas. No nosso estado, tivemos a Ba- 
laiada, uma das únicas revoltas de iniciativa 
popular da época. A Ditadura Militar foi mar- 
cada por grandes conflitos. Vários intelectuais 
foram expulsos do país por demonstrar que 
eram contrários ao regime. 

Em 1992, o povo pintou "as caras" de ver- 
de e amarelo e novamente foi para as ruas. O 
protesto era contra as denúncias de corrupção 
do presidente Fernando Collor de Melo. O mo- 
vimento "caras-pintadas" resultou no impeach- 
ment do presidente. 

Depois da Ditadura Militar, a sociedade 
passou a assistir, inerte, aos desmandos po- 
líticos. Mas agora o povo brasileiro acordou, 
mostrou a sua indignação com os desrespei- 
tos aos seus direitos básicos. Cante à luta 
histórica do povo brasileiro, imperatrizense. 
Cante à revolução. 

Hyana Reis 

Gás lacrimogêneo e spray de pimenta 
foram utilizados pela Polícia Militar para con- 
ter alguns manifestantes durante o protesto 
contra o transporte público em Imperatriz. O 
movimento começou pacificamente ainda às 
16h da tarde de ontem (20), mas finalizou com 
tumulto e violência. 

Ainda pela manhã, nos preparativos para 
o protesto, dois ônibus foram alvos de vanda- 
lismo, de acordo com Paulo Marinho, gerente 
administrativo da empresa de Transporte Via- 
ção Branca do Leste. Um foi depredado por 
cerca de 3 usuários, enquanto o outro foi alvo 
de uma bomba caseira, que atingiu apenas a 
janela do coletivo, rachando o vidro. Para evi- 
tar represálias e mais vandalismo, o gerente 
informou que toda frota foi removida. "Mas, 
para não deixar a população desassistida, fi- 
zemos um acordo com a Aparecida para agir 
até as 23h em todas as linhas da VBL". 

Às 15h da tarde, todas as lojas do Cen- 
tro da cidade haviam fechado as portas com 
medo de violência. Alguns estabelecimentos 
chegaram a proteger suas fachadas usando 
tapumes. O dono de estabelecimento comer- 
cial, que não quis se identificar, disse que 
é a favor do manifesto, mas iria se prevenir 
contra a violência: "Não custa nada evitarmos 
transtornos maiores", justificou o empresário. 

Por volta das ISh, centenas de manifes- 
tantes se concentraram na Praça de Fátima. 
Às 17h, estavam nas ruas em um manifesto 
pacífico que reuniu cerca de 7 mil pessoas. 
Mas a calmaria durou somente até o momen- 
to em que o protesto chegou à Prefeitura. Lá, 
alguns manifestantes começaram a soltar 
rojões e bombas caseiras. Alguns gritavam: 
"Vamos invadir a Prefeitura", enquanto outros 
em oposição entoavam: "Sem violência". 

Mas, neste caso, a minoria venceu. Uma 

das bombas atingiu e rachou o vidro da por- 
ta da Prefeitura. Um manifestante chegou a 
ser apreendido e liberado logo em seguida. A 
multidão só acalmou com a chegada da cava- 
laria. "Instruímos para que os policiais não re- 
agissem de modo violento contra as bombas. 
Não utilizamos nenhum artefato", garantiu o 
tenente-coronel Edeilson. "Não queremos 
quebrar nada, mas sim construir uma socie- 
dade melhor", afirmou um dos organizadores 
do movimento. 

Porém, o cenário agravou ainda mais 
quando o manifesto chegou à porta do Se- 
bastião Madeira. A PM utilizou bombas de 
efeito moral e spray de pimenta para acal- 
mar as mais de 7 mil pessoas que estavam 
no locai. "Eu estou passando mal, com o 
nariz irritado. Ficamos com medo. A polícia 
usou cassetetes e desceram a borracha, sem 
pena, nos manifestantes", denunciou um dos 
manifestantes, que não quis se identificar. 

A PM justificou a atitude afirmando que a 
multidão estava muito exaltada, mas garanti- 
ram que mantiveram a prudência e não usa- 
ram de violência. "Fomos gravemente provo- 
cados, mas mantivemos a prudência. Nem 
sequer usamos armas letais, apenas usamos 
gás para conter as agressões", justificou o 
tenente-coronel Edeilson. 

Alguns manifestantes ainda seguiram em 
direção á BR-010, onde fecharam as 3 pistas 
com fogueiras. A Polícia Rodoviária Federal 
entrou em acordo com os protestantes, que 
prometeram não utilizar de violência. Mas al- 
gumas pessoas relatam que aconteceram bri- 
gas e depredações a lojas das proximidades. 

FERIDO- No meio do tumulto, uma das 
bombas caseiras jogadas acertou a cabeça 
de um dos manifestantes. O ferido foi socor- 
rido pela própria Polícia Militar, que o levou 
para o hospital. 
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► INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR 

iefal 

Projeto pede avaliação do ar na área industrial 

U 

I . L   
A indicação foi feita pela Comissão de Meio Ambiente, presidida por Marco Aurélio 

Hyana Reis 

Depois de receber denúncias que o in- 
cinerador de lixo hospitalar (localiza- 
do na Área Industrial de Imperatriz) 

estaria poluindo o ar e prejudicando a saúde 
dos moradores, o vereador e presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, Marco Aurélio, 
solicitou que fosse contratada uma empresa 
especializada em meio ambiente para fazer a 
avaliação do local. 

"Recebemos denúncias que o incine- 
rador que faz a queima do lixo hospitalar 
estaria prejudicando a saúde dos morado- 
res da grande Lagoa Verde e adjacências", 
informou Marco Aurélio. A incineraçâo é de 
responsabilidade de uma empresa privada 
especializada. 

Ele conta que a sua Comissão, junto com 
o promotor de Meio Ambiente e o secretário 
de Meio Ambiente, Cleto Vasconcelos, foram 
ao local fazer uma vistoria. "Nós fomos ave- 
riguar a denúncia e ouvir o lado da empresa", 
justifica o vereador. 

Mas Marco Aurélio argumenta que por 
não ter o conhecimento necessário do assun- 
to, a comissão não pode atestar a veracidade 
da denúncia, por isso encaminhou o projeto 
pedindo que uma empresa especializada re- 
alize este trabalho. 

"A empresa que faz a incineraçâo tem a 
obrigação de, a cada dois anos, emitir um 
laudo atmosférico, mas não podemos permi- 
tir que uma empresa pague por um laudo que 

vai apenas atestar sua qualidade. Portanto, 
queremos contratar uma empresa que seja 
isenta para atestar, de fato, as condições do 
ar do local", justifica Marco Aurélio. 

Ainda em avaliação à empresa, o verea- 
dor conta que não foi encontrada nenhuma 
irregularidade: "Tudo o que foi solicitado foi 
fornecido pela empresa responsável: licen- 
ças, laudos, e está em conformidade com a 
lei", mas justifica que não pode deixar de in- 
vestigar as denúncias: "Diante de uma denún- 
cia tão grave, não podemos ignorar. E uma 
empresa contratada pelo poder público, e não 
pela empresa, nos dará esta certeza. O nosso 
desafio é atestar se está fazendo mal ou não". 

Outras indicações- Durante a sessão des- 
ta quinta-feira (20) foram feitas mais duas in- 
dicações. Weudes Feitosa dos Santos soli- 
citou ao prefeito Sebastião Torres Madeira e 
ao secretário municipal de Infraestrutura. Ro- 
berto Vasconcelos Alencar, a drenagem e a 
pavimentação asfáltica com meios-fios e sar- 
jetas das seguintes ruas; Casimiro de Abreu, 
Machado de Assis e Gonçalves Dias, em to- 
das as suas extensões, no Parque Sanharol. 

Por fim, o vereador Rildo de Oliveira Ama- 
ral indicou ao prefeito de Imperatriz, Sebas- 
tião Torres Madeira, e ao secretário municipal 
de Educação, Zesiel Ribeiro da Silva, a apli- 
cação de atividades pedagógicas multidisci- 
plinares aos alunos, objetivando a transmis- 
são de informações sobre as conseqüências 
do uso de drogas lícitas e ilícitas nas escolas 
públicas e privadas de Imperatriz. 

Com equipe reforçada, agentes de trânsito 

trabalham na orientação do tráfego 

Com o aumento considerável no número 
de agentes municipais de trânsito atuando nas 
ruas de Imperatriz, o trabalho da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transportes (Setran) foi 
ampliado já nas primeiras semanas de atuação 
dos 30 novos agentes convocados no concurso 
realizado pela Prefeitura. 

José Ribamar Alves Soares, o cabo J. Riba- 
mar, titular da Setran, informou ontem (20) que 
os trinta novos agentes de trânsito trabalham de 
forma efetiva na orientação e fiscalização das 
ruas e avenidas de Imperatriz, a segunda maior 
cidade do Maranhão. 

"Nós, nesse primeiro momento, temos uma 
preocupação que os agentes trabalhem na 
orientação do trânsito, principalmente no trá- 
fego em cruzamentos que registram intenso 
fluxo de veículos", disse ele, que destaca que 
o objetivo do trabalho é melhorar o trânsito no 
chamado "horário de pico" nas ruas e avenidas 
de grande movimento em Imperatriz. 

Além disso, o secretário ressalta que os 
agentes de trânsito trabalham na fiscalização 
preventiva, evitando estacionamentos em filas 
duplas, dirigir falando ao celular e a utilização 
do sinto de segurança. "Nós vivemos atual- 
mente um momento diferenciado no trânsito, 
pois tínhamos há quatro anos, em média, 60 
mil veículos, mas hoje já passam de 120 mil", 
disse. 

J. Ribamar avalia que o crescimento da 
frota de veículos na cidade exige uma maior 
fiscalização do órgão público, bem como mu- 
dou o hábito do motorista que não tem mais a 
mesma liberdade de dirigir como antigamente. 
"A pessoa hoje não pode parar em frente a casa 
dele, pois temos um fluxo de veículos intenso, 
sendo necessário que redobremos a atenção, e 
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Novos agentes estão atuando na orientação do trânsito 

ciência que o estacionamento não é suficiente 
para todos os veículos, principalmente na área 
comercial", diz ele. 

Projetos - Ele anunciou que para o segundo 
semestre deste ano existem grandes projetos 
que começarão a ser implantados no trânsito 
de Imperatriz. Citou, como exemplo, a fiscali- 
zação eletrônica. "Temos ainda, como meta 
disciplinar nesse segundo semestre, o horário 
de carga e descarga nas ruas e avenidas de 
Imperatriz", disse. 

J. Ribamar também anunciou que o obje- 
tivo do governo Madeira é que sejam implan- 
tados mais 25 conjuntos semafóricos em ruas 
e avenidas. "O prefeito autorizou e já estamos 
em processo de licitação para aquisição desses 
novos equipamentos", garante. 

Ele também falou que serão implantados 
150 abrigos de ônibus nas paradas do Centro 
e dos bairros de Imperatriz. A previsão é que os 
abrigos sejam instalados ainda nesse segundo 
semestre do ano. 

Madeira entende que manifestação 

faz parte da democracia brasileira 

Foto: Divulgação 

O prefeito Sebastião Madeira, antes, da 
manifestação da tarde desta quinta-feira (20), 
reuniu-se com membros do Judiciário, Minis- 
tério Público, Policia Civil e Polícia Militar com 
o objetivo de que todos apoiassem a manifes- 
tação. 

O que o prefeito de Imperatriz deixou pa- 
tente aos chefes dos órgãos de segurança 
local é que seus membros protegessem os 
manifestantes que vão às ruas para fazer suas 
justas reivindicações, que podem ser ouvidas 
e atendidas, quando são feitas respeitando as 
autoridades constituídas. 

Madeira deixou claro também que não 
apóia, nem apoiará, vandalismo, quebra-que- 
bra do patrimônio público, ou particular, como 
vem mostrando os órgãos de comunicação por 
várias cidades do Brasil. De acordo com o pre- 
feito, a verdadeira manifestação que ganhou 

as ruas por todo o país, cobra melhorias por 
parte do poder público em todos os níveis. 

Segundo Sebastião Madeira, esse é um 
legítimo direito das pessoas que vivem em 
um país que pratica um regime democrático. 
Para ele, uma manifestação dessa natureza 
em Imperatriz é uma demonstração que a ci- 
dade cresceu, o município se desenvolveu, 
seu povo está mais politizado e. desta forma, 
entende que a manifestação receberá o apoio 
de toda comunidade. 

Ele solicitou aos chefes dos órgãos de 
segurança, de maneira especial ao Tenente- 
-Coronel Edeilson Carvalho, comandante do 
3o Batalhão de Polícia Militar, e ao delegado 
regional de Polícia Civil, Assis Ramos, que 
acompanhassem atentamente os aconteci- 
mentos. mas que evitassem entrar em confli- 
tos com os verdadeiros manifestantes. 

Hospital Universitário do Maranhão 

contratará instrutores para cursos 

A Divisão de Recursos Humanos e o Nú- 
cleo de Educação Permanente do Hospital 
Universitário da Universidade Federal do Ma- 
ranhão, HUUFMA, necessitam contratar ins- 
trutores ou empresas que ministrem cursos 
para os servidores do referido hospital, nas 
áreas, conforme especificações a seguir; 

A proposta de preços e o curriculum vitae 
do instrutor que comprove notória qualificação 
no campo de sua especialidade através de ex- 
periência anterior, publicações, estudos e do- 
cumentos comprobatórios, modelos em ane- 
xo, deverão ser preenchidos e encaminhados 
ao Núcleo de Educação Permanente do HUU- 
FMA, preferencialmente para o E-mail; nep@ 

huufma.br, impreterivelmente no prazo de 03 
(três) dias úteis a contar do recebimento deste. 

A proposta de preços deverá ser impres- 
sa em papel timbrado da empresa, se pessoa 
jurídica, contendo data, razão social, endere- 
ço completo, telefone, fax, e-mail, assinatura 
do representante legal da empresa e em caso 
de pessoa física é necessário a emissão do 
CPF regular no cadastro da receita federal, 
devendo conter ainda,'o plano de aula do cur- 
so, prazo de validade, o preço unitário e valor 
global da proposta, computado os tributos de 
qualquer natureza incidentes sobre o serviço a 
ser oferecido e a disponibilidade de datas que 
o facilitador possa vir ministrar o curso. 
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►JOGOS ESCOLARES 

Protestos adiam programação doJEIS 

Feira Internacional seleciona 

projetos de Imperatriz 
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Foto: Divulgação 

Professores pediram paralisação dos jogos nesta quinta-feira (20) 

Wlebert Queiroz 

Devido aos protestos realizados nesta 
quinta-feira (20) pela população junto 
ao movimento #ForaVBL, as progra- 

mações dos Jogos Escolares de Imperatriz 
foram adiadas. Os professores das escolas 
que participam dos Jogos expediram um do- 
cumento pedindo que as atividades no estádio 
Frei Epifânio fossem adiadas para hoje. 

"Estamos finalizando os Jogos Escola- 
res de Imperatriz, infelizmente não teremos 
programação no estádio Frei Epifânio com 
relação ao atletismo devido aos professores 
terem feito um documento solicitando que as 
provas de hoje fossem transferidas para ama- 
nhã (21), devido à manifestação que vai ocor- 
rer hoje (20) na cidade, com receio que algu- 
ma coisa pudesse interferir ou parar durante 
as atividades", declarou a secretária geral do 
Jogos Escolares de Imperatriz, Dinalva Benig- 
no dos Santos. 

A previsão é para que as equipes campe- 
ãs do JEls finalizem suas atividades e rece- 
bam as premiações oficialmente neste sába- 

do (22). "Na realidade, os jogos se encerram 
mesmo dia 22, no sábado, com as finais do 
futsal, de tênis de mesa e futebol de campo", 
ressaltou a secretária geral dos Jogos. 

A Secretaria Municipal de Esportes e La- 
zer (SEDEL) ainda anunciou que, a partir do 
início da próxima semana, as equipes já po- 
dem realizar as inscrições para os Jogos Es- 
colares Maranhenses (JEMs) 2013. A Sedei 
informou ainda que os jogos ocorreram de for- 
ma tranqüila com pequenos imprevistos. 

"Claro que tivemos alguns imprevistos, 
como sempre, como alguns atrasos, principal- 
mente de equipes que vêm da zona rural, pe- 
quenas confusões que, graças a Deus, não se 
tornaram badernas, e isso foi um ponto posi- 
tivo para Imperatriz. Os demais problemas fo- 
ram em relações a alguns pais e técnicos com 
a não classificação da equipe, que é compre- 
ensível e normal", afirmou Dinalva Benigno. 

Para a secretária, o que restou foi agrade- 
cer. "Agradecemos aos atletas, escolas, torci- 
da e aos parceiros que cederam seus locais 
de competição para que pudéssemos realizar 
esse grande evento", concluiu. 

Os jovens pesquisadores das escolas San- 
tos Dumont e Giovanni Zanni participarão de 
feira internacional representando Imperatriz. 
Eles vão apresentar os experimentos na Ex- 
pociência Nacional, no México, em novembro 
deste ano. 

Nayara Henrique Coelho, da Escola San- 
tos Dumont, fala da experiência que já teve em 
eventos científicos. "Eu já participei de duas 
feiras fora de Imperatriz: FEBRACE, em São 
Paulo, e Milset, em Fortaleza. Esses são mo- 
mentos muito importantes onde conhecemos 
novos lugares, pessoas e aprendemos muito", 
afirma. 

Os alunos participaram no mês de junho de 
um encontro de interação entre seus projetos. 
O objetivo foi fazê-los conhecer as pesquisas 
uns dos outros e criar uma relação entre eles. 

"Este é um momento de conhecimento e 
interação. Todos os alunos que participarão do 

evento na Cidade do México devem inteirar- 
-se dos dois projetos. Lá eles estarão unidos 
representando a nossa cidade, Imperatriz. Por 
isso, começamos de agora a preparação deles 
na feira internacional", explica Socorro Bezer- 
ra. coordenadora da COMCITEC-Imperatriz. 

OS PROJETOS: 
- Escola Santos Dumont: Bacuri Verde - 

"Adote uma árvore" - Fase I, dos pesquisado- 
res: Nayara Henrique Coelho, Victória Maria- 
na Vidal e Domingos Alves Ramos Neto, com 
orientação do professor Geilson de Arruda 
Reis. 

- Escola Giovanni Zanni: "O levantamento 
da realidade do descarte do óleo de soja do 
Bairro Bacuri", dos pesquisadores; Eduardo 
Reis, Mikael Alves Silva e João Vítor Carvalho. 
Com orientação da professora Tereza Cristina 
de Sousa. 

Servidores da Caema estão 

em greve em Imperatriz 

Funcionários da Caema estão em greve. 
Eles reivindicam a revisão imediata dos planos 
de cargos e carreiras - apesar do reajuste de 
7,5% que já foi repassado alegando que al- 
guns benefícios estariam sendo retirados. Os 
servidores querem a não redução do tíquete- 
-alimentação, plano de saúde, entre outras rei- 
vindicações. 

Segundo o representante do Sindicato dos 
Urbanitários, Jurandir Mesquita, mais de 84 
colaboradores do setor administrativo estão 

parados em todo o estado. 
"Caso não haja acordo da Caema com o 

movimento, pode acarretar adesão de outros 
setores à paralisação, prejudicando a popu- 
lação e, muito em breve, o abastecimento de 
água na cidade", diz. 

Os servidores da Caema já haviam reali- 
zado uma paralisação de advertência nos dias 
seis e sete de junho e agora afirmam que a 
greve é por tempo indeterminado caso não te- 
nha uma negociação com a classe. 
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Manuel da Conceição: ícone de luta a 
Manoel da Conceição lutou pela reforma agrária durante a Ditadura Militar 

Janaina Amorim 

Ele não teve acesso à educação convencional, mas 
aprendeu com a vida a importância das lutas por uma so- 
ciedade mais igualitária. Foi defensor da reforma agrária em 
plena Ditadura Militar. O resultado? Massacre, tortura e uma 
perna perdida. 

A revolta com as injustiças sociais começou quando Ma- 
noel da Conceição tinha cinco anos. Ele nem entendia direito 
o acontecimento, mas assistiu os pais perderem o único meio 
de sustento: a terra. O episódio obrigou a família a mudar de 
Pirapemas para Bacabal. 

No Movimento de Educação de Base (MEB), ele foi mo- 
tivado a lutar pela reforma agrária. Desde então, já passou 
por países como a China, Vietnã, Camboja - exportando sua 
história de luta. 

13 de julho de 1968. Nessa data, Manoel da Conceição 
discutia com um grupo de lavradores as questões agrárias, 
em Pindaré-Mirim. A Policia Militar se aproxima. "Quem é 
Manoel da Conceição?", pergunta um dos policiais. Quando 
o líder camponês se apresenta, vários tiros são disparados. 

Três dos disparos atingem a perna direita. Em seguida, o 
trabalhador é preso e levado para São Luís. Somente depois 
de oito dias, ele tem atendimento médico. "Passei oito dias 

sem tratamento. A perna foi apodrecendo aos poucos, Tive 
que cortar", contou. 

Talvez seja essa a parte mais conhecida da história, mas, 
para ele, não é a mais marcante. "O que mais me marcou 
foi terem me acusado de assassino. Nunca nem pensei em 
matar alguém, minha guerra sempre foi pela terra", revela. 

A perna amputada foi apenas a primeira tortura física de 
muitas outras sofridas por Conceição. Em 1971, ele foi nova- 
mente preso. Dessa vez, ficou amarrado por três dias a um 
poste. De acordo com ele, as feridas deixadas pela corrente 
"davam quase no osso". 

Exibindo as marcas dos ferimentos, ele lembra toda a 
tortura enfrentada para que fossem revelados os nomes dos 
"companheiros". "Disse a eles [os policiais] que se quisessem, 
podiam me matar, mas não ia denunciar ninguém", afirmou. 

Em uma das suas prisões, no ano de 1975, foi solto gra- 
ças à intervenção da Anistia Internacional. A família também 
sofreu repressão. Ele não recorda o nome completo do irmão, 
mas lembra com saudades de Zequinha, preso e até hoje de- 
saparecido. 

Ele fala com orgulho dos 100 alqueires de terra distri- 
buídos. "Não me arrependo. Valeu a pena. Era preciso que 
alguém assumisse a causa", avalia. Arrependimento não faz 
parte da história de luta de Manoel da Conceição. 

J 
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iaís de 7 mil pessoas 

Foto: Jefferson Farias 
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Fârmáciaside Rlantâo 

FARMÁCIA DO TRABALHADOR (AV. CETÚLIO VARGAS, 540-CENTRO) 

DROGARIA POPULAR DO MARANHÁO (VILA NOVA) 

DROGARIA KARAJÁS (R. QUINTINO BOCAIUVA-BOM SUCESSO) 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Oxigênio {símbolo) 
Apele sujeita à acne -> 

♦ Armar uma conspira- ção -te 

Respostas desta cruzadlnha na próxima edição 
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Dinheiro no Bolso 

Durante a aula de matemática, o professor pergunta; 

— Vamos imaginar que você tem um real no bolso e pede ao seu pai mais um real. Com quantos reais 
você fica? 

— Um real! 

— Você não sabe nada de matemática. 

— E o senhor não sabe nada sobre o meu pai. 

Exercícios de Matemática 

— Pai, você faz os meus exercícios de matemática? 

— Não, meu filho. 

— Pelo menos tenta, pai. 

, com.br/5ogos 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Malhaçâo 
Globo, 17h45 - Patinha se sente ofendida por Bruno ter escolhido 
um guru falso para celebrar o casamento dos dois e o rapaz tenta 
se defender. Tizinha termina o relacionamento com Nélio. Patinha 
conversa com Bruno e decide sair de casa. DJ Marlboro visita Pilha 
e diz que Naldo quer que o menino faça um show de abertura para 
ele. Ju tenta falar sobre a viagem com Gil para os pais, mas é im- 
pedida por Marta, que desabafa sobre o almoço na casa de Bruno. 
Rosa proíbe que Pilha faça um show antes do vestibular. Patinha 
pede para ficar na casa de Rosa. Bruno pede que Patinha volte 
para casa, mas ela afirma que só reatará o relacionamento depois 
de casar na igreja. Os funks com temas escolares surpreendem a 
todos no Quadrante, e Pilha aproveita o sucesso para pedir ajuda 
a Mathias para se apresentar com Naldo. Bruno pensa em Patinha. 
Há uma passagem de tempo. Pilha, Patinha e Lia se preparam 
para abrir o show de Naldo. Patinha promete um beijo em Pilha se 
passar no vestibular. Bruno procura Patinha e Robson conta sobre 
o show. Patinha e Naldo dançam juntos. Bruno invade o palco no 
meio do show. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Cassiano apoia o namoro de Tais com Mantova- 

ni. Ester se emociona com declaração que recebe de Cassiano. 
Cristal decide ir para Vila dos Ventos. Mila desmarca seu encontro 
com Hélio. Veridiana descobre que Dadá saiu escondida e manda 
Candinho e Lino a trazerem de volta. Mantovani e Tais se beijam. 
Juliano pede Natália em casamento e Doralice fica arrasada. Ester 
ouve Dionísio mandar Alberto enviar seu tesouro para a Europa e 
tenta achar a chave do elevador que leva à fortuna de Dionísio. 
Quirino tenta convencer Doralice a aceitar o casamento de Juliano 
e Natália. Ester encontra a chave do elevador e fica horrorizada 
com o que vê no esconderijo. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Fabinho marca um encontro com Irene. Érico pede 
para ver Renata. Lara se faz de vítima no programa de Sueli Pedro- 
sa. Amora se recusa a falar sobre Simone e rasga o postal que rece- 
beu. Natan incentiva Maurício a voltar com Amora. Amora convence 
Bento a manter seu namoro escondido. Kevin filma Bárbara com 
máscara no rosto. Fabinho é obrigado a voltar para a Class Mídia e 
teme por seu encontro. Bárbara manda Xande chamar Filipinho para 
jantarem sua casa. Érico, Bento e Rosemere*expulsam Sueli Pedro- 
sa do hospital. Douglas faz uma declaração para Giane. Irene chega 

ao restaurante e se preocupa com a demora de Fabinho. Fabinho 
consegue acertar o slogan para a campanha e é liberado por Natan. 
Charlene arruma Giane, que fica surpresa com seu visual. Douglas 
desmaia de emoção ao ver Giane toda arrumada. Sheila chega ao 
esconderijo delito. Malu enfrenta Amora. Fabinho reencontra Irene. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Félix troca a medicação de Paulinha por água. 
Simone entrega os novos contratos com os preços dos for- 
necedores para Lutero. Paulinha passa mal e Lutero manda 
Ciça aumentar a dosagem da medicação. Márcia tira Valdi- 
rene da delegacia. Félix conta para Tamara o que fez contra 
Paulinha. Lutero entrega a Eron os contratos dos fornecedo- 
res. Amarilys leva Patrícia para conhecer Niko. Atílio fala para 
Valdirene tentar conquistar um jogador de futebol. Rogério 
leva Nicole em casa depois do tratamento. Thales se recusa 
a aceitar o plano de Leila. Thales visita Nicole. César tenta 
disfarçar quando um mensageiro do seguro do carro de Aline 
o procura na frente de Pilar. Niko conta a Eron que fingirá ser 
o namorado de Patrícia. Paloma acorda na hora em que Pau- 
linha está sendo levada para a UTI. 

Áries 21-03/19-04 
Você tende a ficar mais inquieta hoje, pois Lua, 
Mercúrio e Marte se tensionam, lhe deixando 
mais irritável diante dos desafios. Portanto, não 
assuma muitos compromissos, seja organizada e 
procure se divertir um pouco! 

b Touro 20-04/20-05 
A tensão da Lua com Mercúrio e Marte lhe dei- 
xa mais anti-social, e lhe aconselha a ser mais 
diplomática ao lidar com situações conflituosas. 
Ainda que prefira ficar mais reservada, não feche 
as portas para o diálogo! 

bGemeos 21-05/21-06 
Emoções reprimidas são trazidas a tona pela 
oposição da Lua com Mercúrio e Marte. Que tal 
praticar exercícios físicos? Isso lhe ajudará a dar 
vazão a essa energia acumulada dentro de você. 
Procure também descansar mais! 

55 Câncer 22-06/22-07 
Suas relações mais próximas passam por mo- 
mentos complicados, com a passagem da Lua 
pelo circuito e sua oposição a Mercúrio e Marte. 
Resolva os conflitos de interesse por meio do di- 
álogo. Saiba ceder quando for preciso! 

Si Leão 23-07/22-08 
A tensão da Lua em sua área de saúde lhe deixa 
mais vulnerável a doenças de fundo emocional. 
A oposição do astro com Mercúrio e Marte lhe 
incentiva a curtir seu dia com harmonia e simpli- 
cidade. Viva o dia com prazer! 

IT? Virgem 23-08/22-09 
Não se deixe levar pelos desejos por diversão a 
qualquer custo. A oposição da Lua com Mercúrio 
e Marte lhe aconselha a diminuir seu ritmo, pois 
você tende a se unir a más companhias e a se- 
guir por caminhos arriscados! 

dQ: Libra 23-09/22-10 
Lidar com os desafios deve lhe deixar bastante 
desgastada hoje, neste dia em que a Lua passa 
por sua área familiar. A tensão com Mercúrio e 
Marte lhe aconselha a agir de maneira racional e 
objetiva. Evite dramas! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Seu foco nos problemas lhe impede de enxergar 
soluções, pois a Lua passa por sua área de co- 
municação e também afeta as relações pessoais. 
A tensão com Mercúrio e Marte lhe aconselha a 
resolver prontamente os mal-entendidos! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
Será preciso abrir mão da vida social neste mo- 
mento, pois a Lua tensiona sua segunda casa e 
forma oposição com Mercúrio e Marte, alertando 
que sua prioridade é cuidar das demandas práti- 
cas. Dedique-se ao que é importante! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Contradições internas podem se refletir nas re- 
lações, neste dia em que a Lua passa por seu 
signo e se opõe a Mercúrio e Marte. Não seja tão 
dominadora e evite fazer tantas cobranças, pois 
isso apenas criará discussões! 

Aquário 20-01/18-02 
Questões mal resolvidas são ressaltadas pela 
presença da Lua em seu setor de crise, e pela 
sua oposição com Mercúrio e Marte. Não fuja da 
situação, responsabilize-se e enfrente tudo com 
coragem e autoconfiança! 

K Peixes 19-02/20-03 
As diferenças em suas amizades ficam mais 
evidentes, neste momento em que a Lua se ten- 
siona com Mercúrio e Marte. Prefira ficar mais 
afastada, mesmo que tenha que abrir mão do di- 
vertimento. Busque sua harmonia! 
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"Isso é um desacato ao pedestre", diz vendedora sobre o mato e o lixo na calçada, 
que impossibilita o trânsito das pessoas. 
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A voz da comunidade 

Mato e lixo tomam caUada no Centro de Imperatriz 

Janaina Amorim 

Avia de passeio de um quarteirão inteiro, 
na rua Bom Futuro (entre Piauí e Mara- 
nhão), não existe. No lugar da calçada 

há lixo e mato. Os pedestres são obrigados 
a transitar pelo meio da rua, pondo em risco 
a sua segurança. "Eu acho um absurdo. Tem 
muitos anos que isso está assim. É até um 
desacato ao pedestre, uma falta de respeito", 
disse a vendedora ambulante, Socorro Ribei- 
ro. 

De acordo com ela, a calçada está do mes- 
mo jeito há quase 40 anos. Ela conta que o 
passeio só é limpo pela prefeitura. "O dono 
mesmo... Mas se houvesse fiscalização, ele 
já teria construído a calçada", analisou. A fal- 
ta de acessibilidade não é exclusiva desse 
quarteirão. Bastam mais alguns metros para 
perceber a quantidade de entulho, próximo ao 

Prato Cidadão, ocupando o lugar do pedestre. 
"Tenho que andar a maior parte do tempo pelo 
meio da rua". 

Devido à expansão da construção civil, a 
cena se repete com freqüência. "É absurdo. 
Isso impede que a gente passe pela calçada. 
Quase todas as ruas é um monte de lixo, de 
entulho. É horrível", desabafou a estudante 
Daylane Lima. 

O Código de Postura do Município, no ca- 
pitulo IV, diz que a responsabilidade da cons- 
trução e limpeza do passeio em frente às ca- 
sas é de responsabilidade dos moradores. O 
documento garante ainda "o livre trânsito de 
pedestres ou veículos nas ruas, praças, pas- 
seios, estrada e caminho público". 

Por telefone, tentamos contato com o se- 
cretário Municipal de Infraestrutura, Transpor- 
tes e Serviços Públicos, Roberto Alencar, mas 
ele não atendeu o celular. 
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Entulho obriga pedestre a caminhar pela rua 
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Calçadas são usadas como depósito de material de construção 
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Mato e lixo tomam conta do espaço que deveria ser ocupado por pedestres 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR ^ M 

Unimed é condenada a pagar indenização de R$ 10 mil por negar material cirúrgico 

A Unimed de Fortaleza deve pagar R$ 10 mil de indeni- 
zação por negar material cirúrgico à aposentada M.L.B.B. A 
decisão, proferida na quarta-feira (12), é da 5a Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). 

Segundo os autos, a aposentada foi acometida de cardio- 
patia grave e obstrução de vasos da perna. Ela teve de ser in- 
ternada em situação de risco de morte. Diante da emergência, 
médicos prescreveram a inserção de stents farmacológicos 
importados, mas a Unimed não autorizou o uso do material. 

Para realizar o procedimento, no dia 7 de setembro de 
2010, a paciente teve de pagar R$ 18.500 ao hospital. Sen- 
tindo-se prejudicada, ela ajuizou ação requerendo reparação 

por danos morais e o ressarcimento dos valores gastos. 
Na contestação, a empresa explicou que o contrato as- 

sinado entre as partes não prevê o fornecimento de material 
importado. Disse ainda não haver razão para ser obrigada a 
fornecer o produto, pois o acordo é claro e de fácil compre- 
ensão. 

Em outubro de 2011, o Juízo da 26a Vara Cível de Forta- 
leza condenou a Unimed a pagar R$ 10 mil a título de danos 
morais, bem como o ressarcimento dos valores gastos no pro- 
cedimento. 

Inconformadas com a decisão, ambas as partes interpu- 
seram apelação (n0 0471197-56.2010.8.06.0001) no TJCE. O 

plano de saúde reiterou as razões apresentadas na contesta- 
ção e requereu a improcedência da ação. Já a paciente pediu 
a majoração do valor da indenização. 

Ao julgar o caso, a 5a Câmara Cível negou provimento aos 
recursos, acompanhando o voto do desembargador Carlos 
Alberto Mendes Forte, relator do processo. "A recusa ao pro- 
cedimento, bem como o lapso temporal do aguardo do mate- 
rial necessário à cirurgia, tendo a usuária que desembolsar 
valores para obter o material necessário, causou abalo psico- 
lógico que ultrapassa o mero aborrecimento". O magistrado 
considerou ainda que o valor fixado como indenização está 
de acordo com o princípio da proporcionalidade. 
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►PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 
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Maranhão inicia conferências municipais 
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Representantes do Celrma, Benigna Almeida e Relnaldo Avelar, com participantes da Conferência 

O município de Sâo João Batista foi 
o primeiro maranhense a realizar a 
Conferência Municipal de Promoção 

da Igualdade Racial. A atividade realizada na 
terça-feira (18) corresponde á etapa municipal 
da III Conferência Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial do Maranhão (III Coepir), 
que acontecerá em São Luís no período de 14 
a 16 de agosto, no Auditório Paulo Freire, na 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

No Maranhão, as conferências munici- 
pais sâo resultantes da articulação entre o 
Conselho Estadual de Política de Igualdade 
Étnico-Racial (Ceirma), sob a presidência da 
Secretaria de Estado da Igualdade Racial 
(Seir), prefeituras municipais e conselhos mu- 
nicipais de Igualdade Racial. Nesta edição, as 
Conferências debatem o tema "Democracia e 
Desenvolvimento sem racismo; por um Brasil 
Afirmativo". 

"As conferências municipais são essen- 
ciais para que possamos alcançar os obje- 
tivos da Política de Promoção da Igualdade 
Racial no Estado, que estão focados no en- 
frentamento ao racismo e na inclusão dos gru- 
pos étnico-raciais nas políticas públicas fina- 
lísticas", afirmou Benigna Almeida, secretária 
adjunta da Igualdade Racial. 

Em São João Batista, a mesa de abertura 
foi composta pelo secretário chefe de gabinete 
e representante da Prefeitura Municipal, Assis 
Araújo; pelo vice-prefeito Júnior de Fabricio; 
conselheira do Ceirma e secretária adjunta 
da Igualdade Racial, Benigna Almeida; supe- 
rintendente de Igualdade Racial de São João 
Batista, Ana Márcia Araújo; e o conselheiro do 
Ceirma e representante da Associação Terra 
de Preto, Reinaldo Avelar. Participaram do 
encontro representantes de secretarias muni- 
cipais. comunidades quilombolas, tradicionais 
de matriz africana e de membros do Instituto 
de Formação de Jovens (Fórum da Juventu- 
de). 

A reunião foi iniciada com a fala do re- 
presentante da Prefeitura Municipal, Assis 
Araújo, que declarou o interesse do municí- 
pio em implementar a Política de Promoção 
da Igualdade Racial. "Temos todo o interes- 
se que essa política realmente aconteça em 
São João Batista. Na nossa gestão, críamos 
a Superintendência da Igualdade Racial para 
que as ações para os grupos étnico-raciais 
do município tenham seus direitos atendidos", 

afirmou ele. 
Após a abertura, a secretária adjunta da 

Igualdade Racial, Benigna Almeida, iniciou a 
discussão sobre o tema central. Em seguida, 
o conselheiro do Ceirma, Reinaldo Avelar, fez 
um resgate sobre os 10 anos da Política de 
Promoção da Igualdade Racial e promoveu o 
debate sobre os impactos dessa política no 
município. 

Embasados pelas discussões, os partici- 
pantes da Conferência Municipal apresenta- 
ram propostas em quatro eixos; Implemen- 
tação da Política de Promoção da Igualdade 
Racial; Fortalecimento da intersetorialidade 
com as demais políticas; Enfrentamento ao 
racismo; e Divulgação e Imprensa. Entre as 
propostas está a capacitação de professores 
e coordenadores de escolas urbanas e rurais 
sobre relações étnico-raciais e Lei 10.639/03. 
capacitação de conselheiros municipais da 
Igualdade Racial e divulgação de temas rela- 
cionados á Política de Promoção da Igualda- 
de Racial nos meios de comunicação. 

Na oportunidade, foi realizada a solenida- 
de de posse do Conselho Municipal de Pro- 
moção da Igualdade Racial e a eleição dos 
delegados que participarão da III Coepir. 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 
Diversos municípios maranhenses estão 

engajados na realização das Conferências de 
Promoção da Igualdade Racial. Já estão con- 
firmadas as reuniões em Mirinzal. Anajatuba, 
São José de Ribamar. Guimarães, Lima Cam- 
pos, Alcântara, Cantanhede, Viana. Codó, 
Rosário, Bequimão. Pastos Bons, Bacabal, 
Monção e na capital. Sâo Luís. 

Para articular a realização das conferên- 
cias municipais e estadual, o Ceirma está em 
ritmo intenso de trabalho com ações coorde- 
nadas pela Comissão Organizadora e execu- 
tadas por subcomissões, compostas pelos 
conselheiros do poder público e da sociedade 
civil. 

As conferências municipais devem acon- 
tecer até o dia 25 de julho, para que as pro- 
postas sejam organizadas para discussão na 
conferência estadual, em agosto. Por fim, as 
propostas de âmbito nacional debatidas na 
III Coepir serão levadas para as discussões 
da III Conferência Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial, que será realizada em Bra- 
sília no período de 5 a 7 de novembro. 

CALENDÁRIO PARCIAL DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 
Dia 27/06 - Mirinzal Dia 13/07 - Anajatuba 
Dia 04/07 - Monção Dia 14/07 - Guimarães 
Dias 10/07 e 11/07 - São Luís Dia 23/07 - Lima Campos 
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Alunos portadores de necessidades 

especiais concluem qualificação 
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Participantes e organizadores da qualificação promovida pelo Sena/ em parceria com a Seduc 

Com o objetivo de promover a inclusão 
social e facilitar o acesso ao mercado de tra- 
balho de alunos portadores de necessidades 
especiais, foi encerrado na quarta-feira (19), 
no auditório da Escola Raimundo Franco Tei- 
xeira (Monte Castelo, em Sâo Luis) a qualifi- 
cação de agente de limpeza urbana para a 
primeira turma de 40 estudantes de Pessoas 
Com Deficiência (PCD's). A capacitação foi 
promovida pelo Serviço Nacional de Apren- 
dizagem Industrial do Maranhão (Senai-MA). 
em parceria com a Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc). 

Com carga horária de 160 horas, a qualifi- 
cação dos novos agentes integra o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em- 
prego (Pronatec), criado pelo Governo Fede- 
ral com o objetivo de ampliar a oferta de cur- 
sos de educação profissional e tecnológica. 

O público-alvo da qualificação foram 
alunos vinculados ao Centro de Ensino de 
Educação Especial Helena Antipoff, escola 

da rede estadual de ensino que trabalha no 
processo de inclusão de pessoas com defici- 
ência no mercado de trabalho. 

A coordenadora pedagógica do Senai, 
Cross Correja Lima. explicou que os alunos 
capacitados neste curso irão compor um ban- 
co de dados para atender as empresas que 
são obrigadas a destinarem 5% de suas va- 
gas às pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Ela disse ainda que o Senai tam- 
bém capacita pessoas com deficiências por 
meio dos cursos de auxiliar administrativo e 
informática. 

Para o estudante do CEEE Helena Anti- 
poff, Sérgio Luis Silva Arouche, sua partici- 
pação na capacitação representou um novo 
aprendizado de vida por ter desenvolvido seu 
poder de comunicação e criado novos ami- 
gos. Depois de agradecer aos professores da 
qualificação pela experiência impar, ele disse 
esperar pela sua inclusão no mercado de tra- 
balho o mais breve possível. 
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ECONOMIA 

Mantega diz que não há recursos para novas desonerações do transporte público 

'■ ■■ 

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, dis- 
se que não há mais espaço fiscal para novas 
reduções de tributos para o transporte público. 
Segundo ele, o Congresso Nacional terá de 
adaptar a proposta de desoneração total aos 
benefícios fiscais já concedidos pelo governo. 

"Já fizemos reduções equivalentes às que 
estão propostas nesse projeto. De modo que 
nós não temos condições de fazer novas deso- 
nerações. Será preciso que o texto que implica 
reduções federais, estaduais e municipais seja 
readequado", declarou o ministro. "Os parla- 
mentares vão estudar a forma de adaptar o pro- 
jeto. Não estão previstas novas desonerações, 
além das que fizemos", reiterou o ministro mais 
tarde. 

De acordo com Mantega, as desonerações 
postas em prática pelo governo federal desde 
meados do ano passado foram responsáveis 
pela redução de 10% nas tarifas de trens e me- 
trô e de 7,5% nas passagens de ônibus. 

Entre as medidas citadas pelo ministro es- 
tão a redução a zero da Contribuição de Inter- 
venção no Domínio Econômico (Cide) sobre o 
diesel, a desoneração da folha de pagamento 
das empresas de transporte público, o bara- 
teamento da energia elétrica e a retirada do 
Programa de Integração Social (PIS) e da Con- 
tribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) sobre as passagens de trans- 
porte urbano. 

Mantega mencionou ainda a isenção de IPI 

^ M 

para ônibus e a redução do custo de financia- 
mentos do Banco Nacional de Desenvolvimen- 
to Econômico e Social (BNDES) para a aquisi- 
ção de ônibus, que têm taxas de juros entre 3% 
e 4% ao ano. Os empréstimos são còncedidos 
pelo Programa de Sustentação do Investimento 
(PSI). 

Segundo o ministro, o governo federal já 
fez sua parte e os estados e municípios devem 
analisar o impacto das medidas nas planilhas 
de custos para repassarem a desoneração 
para o preço final das passagens. "O governo 
federal fez as desonerações e cabe aos entes 
federados discutir a redução da planilha de cus- 
tos. Não vou entrar na discussão de tarifas, por- 
que essa é uma questão estadual e municipal." 

Depois de insistentes questionamentos, o 

ministro disse que o governo federal não estuda 
um eventual aumento de Imposto sobre Produ- 
tos Industrializados (IPI) sobre os veículos para 
compensar a redução das tarifas de ônibus, 
uma das reivindicações dos manifestantes. 
"Não estamos discutindo IPI neste momento", 
limitou-se a dizer Mantega. 

O ministro concedeu entrevista durante o 
primeiro tempo do jogo da seleção brasileira 
na Copa das Confederações. Marcada para as 
15h30, a coletiva começou com 45 minutos de 
atraso. 

Mais cedo, o ministro recebeu o senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ), presidente da Co- 
missão de Assuntos Econômicos (CAE) do 
Senado, e o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), 
relator na Câmara da proposta que amplia as 
desonerações para o transporte público. De 
acordo com os parlamentares, as novas redu- 
ções de tributos poderiam baixar de 7% a 15% 
o preço das passagens. 

Pela proposta dos parlamentares, o PIS e 
a Cofins do diesel e de bens e equipamentos 
para o transporte público seria zerado. Além 
disso, a desoneração da folha de pagamentos 
para as empresas do setor seria ampliada. Em 
troca, os estados teriam de zerar o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre os mesmos bens e mercadorias, 
e as prefeituras precisaram eliminar o Imposto 
sobre Serviços (ISS) para aderir à desoneração 
total. 

Instabilidade no mercado financeiro leva Tesouro a recomprar títulos 

A instabilidade no mercado financeiro de- 
pois da reunião do Federal Reserve (Fed), 
Banco Central norte-americano, levou o 
Tesouro Nacional a promover um leilão ex- 
traordinário de recompra de títulos. Nesta 
quinta-feira (20), às 10h, o órgão recomprou 
os papéis que atualmente estão nas mãos de 
investidores. 

Os títulos recomprados são LTN e NTN- 
-F, papéis prefixados, e NTN-B, papel corri- 
gido pela inflação. De acordo com o Tesouro, 
o leilão é necessário porque, em momentos 
de turbulência financeira, as taxas dos títulos 
tendem a se descolar dos fundamentos da 
economia brasileira. 

Segundo técnicos do órgão, a instabili- 
dade faz o aplicador ter a sensação de que 
está perdendo dinheiro ao manter o título. No 
entanto, na hora de se desfazer do papel, o 

investidor não encontra compradores que ofe- 
reçam preço justo. Nessas horas, então, é ne- 
cessário o Tesouro recomprar os títulos para 
fornecer um referencial de preços e taxas de 
juros. 

No caso dos títulos prefixados, a tensão é 
maior porque os juros pagos aos investidores 
(taxa de retorno) são definidos com antece- 
dência e não variam conforme as oscilações 
do mercado e da economia. Quem compra 
agora um papel desse tipo sabe exatamente 
quanto receberá daqui a vários anos. 

No momento em que os juros dos títulos 
aumentam por causa da turbulência financei- 
ra, os investidores com esses papéis temem 
ter ainda mais prejuízo porque a taxa de retor- 
no não pode mudar. 

O dinheiro para a recompra dos títulos 
veio, na maior parte, do colchão da dívida pú- 

blica, recursos que o Tesouro tem guardado 
para usar em momentos de crise. Esse instru- 
mento foi usado êm 2005,2006 e 2008, quan- 
do estourou a crise financeira internacional. 

Ontem (18), o Tesouro aproveitou um lei- 
lão normal para fazer um leilão extraordinário 
para recomprar papéis prefixados com ven- 
cimento em 2017 (NTN-F 2017). O leilão de 
amanhã é o primeiro fora do calendário habi- 
tual do órgão. 

Por meio dos títulos da dívida pública, o 
Tesouro Nacional vende papéis para arreca- 
dar dinheiro dos investidores e honrar os com- 
promissos de curto prazo. Em troca, o gover- 
no compromete-se a devolver a quantia com 
algum acréscimo. A correção pode ser prefi- 
xada (com juros determinados no momento 
da emissão) ou seguir a inflação, a taxa Selic 
(juros básicos da economia) ou o dólar. 

EDUCAÇÃO 

Mercadante anuncia bolsa para vencedores da Olimpíada de Matemática 

A premiação da Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (Obmep) 
2012, que ocorreu nesta quarta-feira (19), 
concedeu 500 medalhas de ouro aos finalis- 
tas que competiram entre mais de 19 milhões 
alunos de 46.728 escolas públicas brasileiras. 

Os ministros da Educação, Aloizio Merca- 
dante, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Marco Aníonio Raupp, participaram da festa 
de premiação e entregaram as medalhas aos 
vencedores. Mercadante foi muito aplaudido 
ao anunciar que os medalhistas poderão parti- 
cipar do Programa Quero Ser Cientista, Quero 
Ser Professor sem ter que passar por proces- 
so seletivo. 

O programa dará 100 mil bolsas de estu- 
do nas áreas de química, física, matemática 
e biologia, "Vocês vão receber uma bolsa R$ 
150 por mês, mas a contrapartida é que terão 
que trabalhar com os monitores na escola, ter 
responsabilidade com os outros alunos, e te- 
rão um professor-tutor só para acompanhar o 
trabalho de vocês", declarou Mercadante. 

O ministro disse ainda que as universida- 
des federais vão dar apoio ao programa para 
servirem de estímulo adicional aos alunos, 
que ele chamou de elite da matemática brasi- 
leira. Durante o evento, foi anunciado também 
a elaboração do Programa Matemática para 
Todos, que vai oferecer pela internet aulas 
com conteúdos dos programas curriculares 
do 6o ano do ensino fundamental ao 3o ano do 

ensino médio. As equipes já estão sendo for- 
madas e os vídeos, que começam a ser gra- 
vados em julho, estarão disponíveis na rede a 
partir do ano que vem, segundo o coordena- 
dor geral da Obmep, Cláudio Landim. 

Essa oitava edição, realizada em duas fa- 
ses, premiou também 901 alunos com meda- 
lhas de prata, 3.102 com medalha de bronze e 
40.929 com menções honrosas. 

Duas cidades surpreenderam os realiza- 
dores da Obmep 2012, sobretudo pelo nú- 
mero de medalhas, por sua geografia e pelo 
tamanho da população. Com cerca de 11 mil 
habitantes, Paulista, no sertão da Paraíba, 
teve 22 alunos premiados: cinco medalhas de 
ouro, sete medalhas de prata, três medalhas 
de bronze e 12 menções honrosas. Dores do 
Turvo, na Zona da Mata mineira, com 5 mil ha- 
bitantes, recebeu 15 medalhas. 

Minas Gerais teve o maior número de es- 
tudantes com medalhas de ouro, com 152 pre- 
miados, seguido de São Paulo (110), Rio de 
Janeiro (43), Rio Grande do Sul (42), Paraná 
(35), Santa Catarina (19). Distrito Federal (17), 
Bahia (12), Ceará (12) e Goiás (nove). Mato 
Grosso do Sul. Paraíba e Rio Grande do Norte 
tiveram sete ganhadores de medalha de ouro; 
Espirito Santo e Pernambuco, cinco; Amazo- 
nas, Piauí e Tocantins, três; Mato Grosso e 
Pará, dois; Maranhão, Roraima, Rondônia e 
Sergipe, um cada. Acre e Amapá tiveram alu- 
nos medalhistas de bronze e ganhadores de 

menções honrosas. 
Além dos estudantes, 27 professores fo- 

ram premiados pelo bom desempenho dos 
alunos. É o caso de Luiz Felipe Lins, da Es- 
cola Municipal Francis Hime, de Jacarepaguá, 
bairro da zona oeste do Rio, que teve dois de 
seus alunos premiados com a medalha de 
ouro. 

"As olimpíadas são um estímulo para o alu- 
no e também para a escola melhorar a quali- 
dade do ensino e, consequentemente, a pon- 
tuação no Ideb [índice de Desenvolvimento da 
Educação Básicafopinou ele. Os estudantes 
premiados com medalhas também estão par- 
ticipando do Programa de Iniciação Científica 
Júnior, voltado para os ensinos fundamental e 
médio, que será ampliado para receber 10 mil 
alunos até 2016. 

O pentacampeão Ricardo Oliveira da Sil- 
va, de Várzea Alegre, Ceará, foi alfabetizado 
em casa, com a mãe, por ser cadeirante e 
morar longe da escola. No mês que vem, ele 
começa a faculdade de matemática no Ceará. 

"Comecei a estudar na escola somente 
aos 17 anos, porque morava em um sítio dis- 
tante e não tinha acesso à escola. Agora, na 
faculdade, vou explorar um novo mundo. Essa 
é minha última medalha e agora vou procurar 
novos caminhos. Ainda não decidi se darei 
aula ou se serei pesquisador, mas me identifi- 
co mais com a área de exatas", disse Ricardo. 
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PESQUISA MOSTRA QUE 15 MIL 
ESTUDANTES ENTRE 13 E 15 
ANOS JÁ FUMARAM CRACK 

Aproximadamente 75 mil alunos do 
último ano do Ensino Fundamental nas 
escolas brasileiras fumavam maconha e 
15 mil fumavam crack no ano passado, de 
acordo com dados da PeNSE (Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar) 2012, di- 
vulgada nesta quarta-feira (19) pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Esta- 
tística). 

Apesar dos números representarem 
2,5% e 0,5%, respectivamente, dos cerca 
de 3,15 milhões de escolares do 9o ano, a 
situação serve de alerta para as autorida- 
des e a sociedade, de acordo com o ge- 
rente de Estatísticas de Saúde do IBGE, 
Marco Antonio Andreazzi. "Estamos fa- 
lando de adolescentes, em sua maioria, 
entre 13 e 15 anos de idade, que freqüen- 
tam a escola, que relataram ter usado es- 
sas drogas nos últimos 30 dias". 

Ele demonstrou maior preocupação 
em relação ao crack. "Esse percentual de 
0,5%, embora pareça bastante pequeno, 
merece cuidado e análise mais aprofun- 
dada: o crack é uma droga debilitante, 
que provoca o afastamento da escola, da 
família e do convívio social". 

O estudo aponta que quase metade 
(45,5%) dos alunos nesse ano escolar ti- 
nha 14 anos de idade. Entre os entrevis- 
tados, 7,3% disseram ter experimentado 
algum tipo de droga ilícita como maconha, 
cocaína, crack, cola, loló, lança-perfume 
e ecstasy. 

Desse total, 2,6% tinham menos de 
13 anos. Dentre os entrevistados, 34,5% 
haviam provado maconha e 6,4%, crack. 
O Centro-Oeste é a região com o maior 
percentual de alunos do 9o ano que ha- 
viam experimentado alguma droga, com 
9,3%. A Região Nordeste aparece com 
o menor percentual. Analisando os re- 
sultados por capitais, o maior percentual 
foi encontrado em Florianópolis (17,5%), 
Curitiba (14,4%) e os menores em Palmas 
e Macapá (5,7% em ambas). 

Álcool- Em relação ao álcool, 50,3% 
dos entrevistados disseram ter experi- 
mentado uma dose de bebida alcoólica na 
vida e 26,1% disseram ter consumido ál- 
cool nos últimos trinta dias, com destaque 
para Porto Alegre (34,6%) e Florianópolis 
(34,1%). Os menores percentuais foram 
encontrados em Belém (17,3%) e Fortale- 
za (17,4%). 

Cerca de 22% dos estudantes disse- 
ram ter sofrido pelo menos um episódio 
de embriaguez. No sul, esse percentu- 
al foi 56,8% e de 47,3% no Nordeste. A 
proporção das meninas (51,7%) foi maior 
que a dos meninos (48,7%). A forma mais 
comum de obter bebida alcoólica foi em 
festas (39,7%), com amigos (21,8%), ou 
comprando no mercado, loja, bar ou su- 
permercado (15,6%). E 10,2% dos esco- 
lares adquiriram bebida alcoólica para o 
consumo durante o período considerado, 
na própria casa. 

A psiquiatra e especialista em depen- 
dência química da ABEAD (Associação 
Brasileira do Estudo do Álcool e outras 
Drogas), Ana Cecília Marques, afirma que 
os números são alarmantes. "A mistura 
álcool e cocaína produz uma substancia 
ainda mais tóxica que cada uma sepa- 
radamente, um coquetel que pode lesar 
o tecido nervoso. A maconha, parte do 
coquetel, dificulta ainda mais o processo 
de desintoxicação e recuperação. As três 
subiram no ranking, sinal de que estamos 
perdendo a guerra. Ressalto que o impac- 
to no cérebro do adolescente, é imprevi- 
sível e pode gerar inúmeros problemas, 
bem mais graves que em um adulto". 

Cigarro- Outro dado revelado pela 
pesquisa no que se refere á saúde dos 
adolescentes é a queda no número de es- 
colares que haviam provado tabaco nas 
capitais entre 2009 e 2012 (de 24,2% para 
22,3%). 

Os dados mostram que 19,6% dos 
estudantes brasileiros do último ano do 
ensino fundamental haviam experimenta- 
do cigarro e 29,8% informaram que pelo 
menos um dos responsáveis era fumante. 
Ainda de acordo com a pesquisa, 89,3% 
dos escolares estudam em escolas que 
informaram possuir política sobre proibi- 
ção do uso do tabaco. 

Ao comparar os dados das pesquisas 
de 2009 e 2012, verificou-se que o per- 
centual de escolares que fizeram uso de 
cigarros nos últimos 30 dias manteve-se 
estável, em torno de 6%. As cidades com 
maiores proporções de escolares fuman- 
tes no período foram Campo Grande com 
12,4% e Florianópolis com 9,7% 
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"Sempre me senti à vontade", garante Nepar 
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ii i - -       iiiu■•jkii*naP wnk- -yflH veymar abriu o placar para o Brasil pela segunda vez na Copa das Confederações 

Neymar saiu do Castelão no início da 
noite de quarta-feira (19) com troféu de- 
baixo dos braços. Premiado novamente 

como o melhor jogador em campo em uma vi- 
tória da seleção brasileira, o atacante do Bar- 
celona estava mais sorridente do que o normal 
após marcar um belo gol e dar uma assistência 
ainda mais plástica para Jô anotar o outro na 
vitória por 2x0 sobre o México. Nem parecia o 
mesmo astro arredio de antes do início da Copa 
das Confederações. 

"Sempre me senti à vontade na seleção", 
garantiu Neymar, negando que algo tenha ocor- 
rido para motivá-lo. "Só o que posso dizer é que 
estou muito feliz por mais uma vitória do Brasil", 
complementou. 

À vontade ou não anteriormente, o atacante 
apresentou uma explicação para a'sua evolu- 
ção. Ele acredita que o período de concentra- 
ção com os demais convocados pelo técnico 
Luiz Felipe Scolari tenha colaborado com as 

Depois de sofrer na LibertadoreSp 

Sâo Paulo melhora fora de casa 

A campanha ruim do São Paulo na Liberta- 
dores da América deste ano foi reflexo do ren- 
dimento do time nas partidas fora de casa. O 
Tricolor perdeu os cinco jogos que fez como vi- 
sitante. Mas os jogadores parecem ter apren- 
dido a lição, tendo em vista o desempenho no 
início do Brasileirão. 

Longe do Morumbi, o São Paulo fez três 
partidas e está invicto. Uma vitória contra a 
Ponte Preta (2 a 0) e empates com Atlético- 
-MG (0 a 0) e Grêmio (1 a 1). 

"Acho que conseguimos começar o Brasi- 
leirão bem. Nos jogos fora de casa, tivemos 
uma vitória sobre a Ponte Preta e empatamos 
com o Atlético-MG e contra o Grêmio. Não es- 
tamos melhores pela derrota para o Goiás em 
casa", analisa Ney Franco. 

O tropeço no Morumbi para o Goiás vai in- 
comodar o Tricolor por um tempo. Se tivesse 
mais três pontos na tabela, a equipe seria a 
líder do Brasileirão. Com oito pontos somados, 
o São Paulo aparece na sexta colocação. 

O desempenho fora de casa será impor- 
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Sáo Paulo empatou com q Grêmio, em Porto Alegre 

tante neste início de segundo semestre. O Tri- 
color decide a Recopa com o Corinthians no 
Pacaembu, vai enfrentar o Bayern (ALE) na 
Allianz Arena e ainda disputa a Copa Suruga, 
no Japão. 

Vaivém começa a aquecer com 

dispensas e negociações de peso 

recentes boas atuações. 
"O entrosamento foi crescendo cada vez 

mais. O fato de conhecer melhor o compa- 
nheiro ajuda muito. A partir daí, as qualidades 
individuais aparecem", relacionou Neymar, ne- 
gando que precise estrear pelo Barcelona para 
melhorar ainda mais. "A gente sempre evolui, 
pô!", sorriu. 

Neymar está em sintonia com os seus com- 
panheiros não apenas dentro de campo. Fora, 
todos exaltaram o atacante depois do que ele 
fez contra o México. "O gol foi muito bonito. Ele 
sabe como pegar na bola assim, de primeira", 
comentou o meia Oscar. 

Já o goleiro Júlio César usou o mesmo 
discurso de Neymar para justificar a boa apre- 
sentação. "O entrosamento é muito importante. 
Como a seleção brasileira não está disputan- 
do as eliminatórias, a gente tinha pouco tempo 
para trabalhar junto. Agora, com a Copa das 
Confederações, isso mudou", disse. 

Renato saiu do Fia, Sheik é sonho vascalno e Adriano perto do Inter 

Enquanto o Brasileirão está parado devido à 
disputa da Copa das Confederações, os clubes 
aproveitam para reformular seus elencos contra- 
tando e até dispensando jogadores. 

Na última segunda-feira (17), o volante Re- 
nato Abreu foi dispensado do Flamengo, mas 
por enquanto nenhum clube procurou o jogador. 
O lateral-direito Léo Moura pode ser o próximo 
a deixar o clube. Ele já foi avisado pela diretoria 
que se cometer algum deslize pode ser demitido. 

VAIVÉM 
Já o São Paulo deseja vender o lateral- 

-esquerdo Cortez para recuperar o investimen- 
to no atleta que vem sendo pouco aproveitado. 
Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Vasco já de- 
monstraram interesse. 

O atacante Luis ^abiano viveu situação pare- 
cida depois da eliminação na Libertadores. Muito 
cobrado principalmente por estar ausente de jo- 
gos importantes devido a suspensões, o jogador 
foi colocado como negociável pelo Tricolor pau- 
lista. O Galatasaray (TUR) quis comprá-lo, mas 
não ofereceu os R$ 16 milhões pedidos pelo 
Sâo Paulo. Nesta quarta-feira (19), no entanto, 
o vice-presidente do clube, Carlos Augusto de 
Barros e Silva, o Leco, afirmou que o artilheiro 
cumprirá o seu contrato, que vai até 2015. 

O Vasco também está de olho em Emerson 
Sheik. O atacante, que é um sonho antigo do 
clube carioca, está com a negociação da reno- 
vação de contrato com o Corinthians emperrada. 
O jogador quer mais dois anos de contrato, en- 
quanto o Timão oferece um. Assim, Sheik está 
com o seu futuro indefinido. 

Caso feche com o Vasco, Emerson será o 
décimo atacante no elenco do clube. Um deles 
é Eder Luís, que está em baixa no Cruz-Maltino 
e deve ser negociado. O clube já recebeu uma 
proposta de investidores da Coréia do Sul, mas 
considerou o valor baixo e o negócio não foi para 
frente. 

CLUBES INVESTEM EM JOGADORES 
DE PESO 

Enquanto isso, o Internacional está perto 
de um jogador que está livre há muito tempo. O 
atacante Adriano precisa apenas ser aprovado 
nos exames médicos para ser contratado peio 
Colorado. Sua chegada é para suprir a provável 
saída de Leandro Damião. 

O Santos está pensando da mesma forma 
que o Inter. Como Neymar foi vendido para o 
Barcelona, da Espanha, o Peixe mira a contra- 
tação do atacante Robinho, do Milan (ITA), para 
repor a saída do craque. 

Fluminense sofre com calor e apenas 

empata em novo jogo-treino 

Depois de aplicar uma goleada por 7 x 1 
sobre o time sub-23 do Orlando City. o Flumi- 
nense tropeçou pela primeira vez na intertem- 
porada realizada na Flórida durante a Copa das 
Confederações. O Tricolor encarou o Fort Lau- 
derdale Strickers debaixo de um forte calor no 
complexo Dewey 0'Boscer e apenas empatou 
em 1 x 1. 

Para o segundo jogo-treino nos Estados 
Unidos, o técnico Abel Braga promoveu apenas 
uma mudança, sacando o lateral esquerdo Car- 
linhos, que reclamou de dores no pé esquerdo 
após o compromisso da última terça-feira (18). 
Para a vaga do titular, o argentino Monzón foi 

lançado pelo treinador. 
Dessa maneira, o time das Laranjeiras 

entrou em campo com Ricardo Berna; Bruno. 
Gum, Digão e Monzón; Edinho, Fábio Braga 
e Wagner; Rhayner, Rafael Sobis e Samuel. 
A formação não repetiu a boa partida contra o 
Orlando City e viu Aly Hassan abrir o placar. O 
zagueiro Digão, no entanto, deixou tudo igual. 

Ainda em solo americano, o Fluminense 
apenas treina nessa quinta-feira (20), enquanto 
nesta sexta (21) o compromisso, somente com 
reservas, será contra o Cruzeiro. Já no sábado 
(22), o adversário será o time profissional do 
Orlando City no estádio Citrus Bowl. 
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