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02. 

Beijo polêmico 

Na reapresentação do Corinthians nessa segunda-feira, um dia após a vitória por 1 a 
0 sobre o Coritiba, no Pacaembu, o grande destaque foi Emerson Sheik. Dentro do CT 
Joaquim Grava, ele ganhou o respeito dos colegas de clube por postar uma foto no 
Instagram, na noite passada, dando um selinho em um amigo. Por causa da atitude, 
foi aplaudido pelo grupo no vestiário, antes do início da atividade. Mas, do lado de fora 
do CT, alguns torcedores não encararam bem o gesto do atacante e levaram carta- 
zes para protestar contra o jogador. Revoltados, cinco membros de uma organizada 
disseram que não aceitarão atitudes como estas vindas de um atleta do Timão e que 
os protestos aumentarão. Sheik rebateu, classificando o ato dos torcedores como um 
"preconceito babaca", Com duas faixas, com os dizeres "Vai beijar a PQP, aqui é lugar 
de homem" e "Viado não", os organizadores do protesto disseram que o fato do Sheik 
ser idolo da equipe e ter marcado gols históricos, como os dois que deram a vitória 
por 2 a 0 sobre o Boca Juniors e o título inédito da Taça Libertadores da América, no 
ano passado, não serão o suficiente para que ele passe impune após postar a foto. 

POPULAR 

Caracol no joelho 

O menino america- 
no ^au' Franklin, de 4 
anos, deixou sua mãe, 
Rachael, surpresa de- 
pois que um caracol 
nasceu e cresceu em 
seu joelho. Paul havia 
caído e machucado 
o joelho durante um 
acampamento de ve- 
rão. Algum tempo de- 
pois, após retornar para 
sua casa, em Aliso Vie- 
jo, no estado da Califór- 
nia (EUA), a mãe ficou 

preocupada, pois a ferida no joelho no filho começou a inchar. Rachael 
contou, em entrevista ao jornal "Orange County Register", que decidiu 
apertar a ferida e se surpreendeu quando um caracol do mar saiu para 
fora. A família decidiu colocar a criatura em seu aquário e o apelidou 
de Turbo. 

Caso Pesseghini 

r 

r 

Primeiro 3D do Brasil 

"Se puder... Dirija!" é anuncia- 
do como primeiro longa-me- 
tragem em 3D feito no Brasil 
- ou ao menos o primeiro com 
atores de verdade, e não ani- 
mação. "O que fico feliz é que 
a gente não fica a dever pra 
ninguém. Espero que a gente 
abra portas", avalia o diretor e 
roteirista do filme, Paulo Fon- 
tenelle, em entrevista coletiva 
nessa segunda-feira (19), em 
São Paulo, logo após a exibi- 
ção do filme, que estreia em 
30 de agosto. Já o intérprete 
do protagonista da comédia, 
Luiz Fernando Guimarães 
("Os normais"), prefere apon- 
tar outro tipo de "pioneirismo". 

me parece um cara bom, e eu nunca tinha feito um cara bom, 
fazia cara ácidos, sacanas", observou o ator. "Se eu fosse o 

público, diria: 'Nossa, o Luiz Fernando está diferente!'." 

"O João 
sempre 

Peritos fizeram na madrugada dessa segunda-feira (19) testes com tiros dentro da casa onde a família 
dos policiais militares Luís Pesseghini e Andréia Regina Bovo Pesseghini foi morta na Vila Brasilândia, 
na Zona Norte de São Paulo. O objetivo do Instituto de Criminalística foi confirmar se a vizinhança 
pode ter ouvido os disparos dados pelo assassino entre a noite do dia 4 e a madrugada do dia 5 de 
agosto. O garoto Marcelo Pesseghini, de 13 anos, é apontado pela polícia como suspeito de matar os 
pais, a avó e a tia-avó. 
Durante as investigações, que entram na terceira semana, alguns vizinhos disseram ter ouvido dispa- 
ros que mataram o sargento da Rota Luís Pesseghini e a cabo da PM Andréia Regina Bovo Pesse- 
ghini, a avó Benedita de Oliveira Bovo, e a tia-avó Bernadete Oliveira da Silva. A investigação aponta 
que, depois, Marcelo foi para a escola com o carro da mãe de madrugada, assistiu às aulas pela 
manhã, retornou de carona para a residência da família na Brasilândia, e se matou. Para o advogado, 
os laudos deverão reforçar ainda mais a versão de que Marcelo Pesseghini é o autor da chacina na 

Brasilândia. "Esse caso é um divisor de águas. Os pais terão de repensar as suas posições, os policiais terão de repensar as suas posições, e a 
imprensa terá de repensar a abordagem de alguns casos", afirmou. 

COLUNA DO SANCHES 

QUEM NASCE EM SÃO BENTO... 
Recebo e reproduzo, a seguir, correspondência de 

leitor acerca do artigo "Vimarense? Sambentuense? 
Tá certo isso?", publicado na coluna de sábado, 
dia 17/08/2013. Por se tratar de matéria relativa a 
questões lingüísticas, transcrevo a correspondência 
"ipsis litteris", isto é, do jeito que veio (claro, se a 
diagramação do jornal também permitir). A corres- 
pondência será publicada em duas partes. Deixo 
para fazer comentários após a publicação integral da 
mensagem. (EDMILSON SANCHES) 

A CORRESPONDÊNCIA 
Meu ilustre confrade Dr. Edmilson. 
Permita-me esclarecer que o gentílico de São Bento 
- Ma o consuetudinário era SAMBENTUENSE, 
ocorre que que respondeu a Prefeitura ao responder 
o questionário informou SAMBENTOENSE e ainda 
bem que não foi SANBENTOENCE. Assim o ABL e 
IBGE registraram e estava pegando. 
Que luta para retificar. Mandamos dezenas foto- 

cópias e o trabalho a seguir. ABF, do mestre Martins 
Araújo concordou. AABL informou ser atribuição do 
IBGE, que após pesquisa fez a correção. Atualmen- 
te, no site, consta sâo-bentuense. 
Do trabalho usamos estes argumentos, discordando 

do SÃO-BENTOENSE. 
Nossos argumentos da grafia - sambentuense 
(antiga) ou são-bentuense (atual) e não sambento- 
ense - são-bentoense.. 
1° - No Maranhão, em geral que as vogais E e O 
átonas quando finais, têm a pronúncia reduzida a I e 
U, por isso chamadas de vogais fracas. 
Exemplos de E: pede=pedi, pente=penti, 

dente=denti, leve=levi 
Exemplos de O, caso em menção. Copo, pronun- 
ciado copU, amo=amU, como=comU, ato=atU, 
veÍo=veiU, pralo=pratU e o próprio vocábulo 
Bento=BentU. Essa prática é utilizada até em outras, 
independente de o O ser final, no=nU, caso=casU, 
colher=cUlher, comer=cUmer, dormir=dUrmir, 
pronúncia essa também usada em parte do Rio de 

Janeiro, herdada da Província portuguesa de Trás- 
-os-Montes, terra do colonizador de São Bento. 
2 - Regra prática (sem exceção): todas as 
palavras terminadas em O átono formam 
seus derivados trocando o O por U. Vejamos: 
fatO=fatUal, gordO=gordUra, abertO-abertUra, 
feitO=feitUra, afetO=afetUoso, brancO brancU- 
ra. beiçO=beiçUdo, bicObicUdo, bojO-bojudo, 
brancO=brancura, bravObravura, buchO=buchUdo, 
candidatOcandidatUra, censO=censUal=censUra, 
hábitOhabitUal, consequentemente BentO 
BentUense, como era antigo e corretamente escrito 
- com U e não com O, esse descabido disparate, 
exceção agressiva à fama intelectual de que tanto 
envaidece os bons são-bentuenses 
3o - Para fortalecer esse ponto de vista, vale esta 
lição do inolvidável professor Newton Neves, 
publicada em um jornal de São Luis, no inicio do 
século passado, ao responder com explicação 
etimológica a uma aluna, sobre o dito assunto: "as 
palavras pertencentes ao LATIM, da 4a declinaçâo, 
cujo ABLATIVO termina em (U), têm o O mudado 
para U. Exemplificou: AnO=anUal, casO=casUal, 
espírito=espiritUal, visO=visUal, gradO=gradUaI, 
pontO=pontUal, conventO=conventUal, 
intelectO=intelectUal, estadO=estadUai. 
(BentO=BentUense), qual a exceção? 
4° - Outra lição inserida em vánas Gramáticas, 
Português vernáculo refere-se ao uso das vogais ou 
consoantes chamadas de ligação latina temática, 
infixo ou epentese (metaplasmo que consiste em in- 
troduzir uma letra no interior de uma palavra. Origem 
da Língua Portuguesa, Alpheu Tersariol, página 55), 
com o objetivo de evitar hiatos. Exemplos de vários 
autores; 
PAU ADA, intercala-se a consoante latina I, forma 
pauLada;. GAFE AL, idem a consoante Z, CafeZal. 
BAMB UAL, idem, idem Z, bambuZal; CHA EIRA, 
idem, idem L, chaleira; HORT CULTOR, idem, a vo- 
gai I, horticultor-, CRO METRO, idem, idem O, cronô- 
metro; ESTELA, idem, idem R, estRela; PASCAL, 
idem, idem, O, pascOaL; BENT ENSE, idem, idem 

Edmilson Sanches 

U, bentUense. Quanto a esta fórmula, a pioneira, foi 
à opção exercida por todos os luminares intelectuais 
dos nossos antepassados, dentre os quais eméritos 
conterrâneos, latinistas e filólogos, com menção a 
Dom Luis de Brito, arcebispo de Olinda, Dom Felipe 
Condurúi, bispo de Ilhéus, professor Juvêncio da 
Costa Leite, Dom Luis Raimundo da Costa Leite, 
cônego mestre-escola, os acadêmicos Luso Torres, 
Luis Viana, Clarindo Santiago e demais, 
5° - Há outro argumento incontestável apresentado 
aos que teimam em violar a nosso pátrio. Segundo 
lições dos grandes mestres, a morfologia estrutural 
da palavra é formada pelo radical mais os afixos, e 
que os sufixos de são: 
1o De PROCEDÊNCIA: ENSE, ANO e AO. 
2o Os PÁTRIOS. 
ACO — austrfaco; AICO - judaico, hebraico; ANO 
— paulistano, sergipano, pernambucano; ÂO — ale- 
mão; EIRO — brasileiro, mineiro (alguns gramáticos 
mencionam como profissão); ENHO — portenho, 
hondurenho: ENO — chileno, madrileno; ENSE — 
amazonense, catarinense, cearense, maranhense; 
ÊS - português, francês, inglês; ESA- inglesa, 
francesa: EU - europeu; INO - argentino, florenti- 
no, bragantino; IO— sírio; ISTA— paulista, sulista; 
ITA — israelita; OL — espanhol e OTA — cipriota. 
INEXISTE OENSE. 
3° - Os de ORIGEM: 

ESTRE - campestre; ESTE — celeste; ESCO - 
dantesco 

Então, em nem um deles consta OENSE como 
sufixo. É inexistente. Portanto, BENTOENSE é irre- 
gular. salvo se querem macular a gloriosa reputação 
de um município que ostenta o titulo de "Atenas 
Maranhense". 

Baseados nos sufixos supracitados, os nas- 
cidos em São Bento poderiam ser denominados 
de sambentANO, sambentENHO. sambentENSE, 
sambentÉS, sambentiNO, sambentISTA, jamais 
sambentOENSE em vez sambenTUENSE, atual- 
mente, são-bentuense. (ÁLVARO URUBATAN MELO 
[Vavá Melo]) (CONTINUA) 

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

- SEGURANÇA AOS 
BANHISTAS 

■ ■ ■ 

O quesito segurança tem sido o 
mais elogiado de todas as ações 
que vêm sendo desenvolvidas nas 
Praias do Cacau e do Meio, desde 
que começou o período de vera- 
neio em Imperatriz. Até agora, 
nenhum incidente foi registrado. 
A parceria mantida entre a Supe- 
rintendência Municipal de Defesa 
Civil, por intermédio dos guarda- 
-vidas, o 3o Grupamento do Corpo 
de Bombeiros e 3o Batalhão de 
Polícia Militar tem proporcionado 
toda segurança aos banhistas. 
Na entrada da Praia do Cacau 
foi instalada uma base da Defesa 
Civil, que coordena boa parte da 
programação do veraneio. A uni- 
dade serve de apoio aos guarda- 
-vidas que estão fora da água, aos 
policiais militares e homens do 
Corpo de Bombeiros, que utilizam 
embarcações nas proximidades 
do local do banho, além de en- 
fermeiros do SAMÜ que estão de 
prontidão. A ambulância do SAMU 
fica estacionada na barranca na 
entrada da estrada que dá acesso 
à cidade. Agentes de trânsito da 
Secretaria Municipal de Trânsito 
e Transporte (Setran) orientam o 
trânsito na estrada que dá aces- 
so â praia, proporcionando a se- 
gurança tanto dos condutores de 
veículos quanto dos pedestres. 

- ROCK NO RIO TOCANTINS 
E ainda falando sobre praias, no 
último sábado (17) centenas de 
pessoas amantes do gênero pop 
rock compareceram â Praia do 
Cacau para prestigiar a abertura 
do festival Cacau Pop Rock, que 
contou com as participações de 
bandas locais e de São Luís. Pro- 
movido pela Fundação Cultural 
de Imperatriz (FCI), o evento faz 
parte da programação do período 
de veraneio. A banda AP 604, Jú- 
nior Marra, Madame Lulu e a can- 
tora Natália Ferro, de São Luís, 
encantou a todas as pessoas que 
compareceram ao festival. 
Na próxima quinta-feira â noite, os 
barraqueiros da Praia do Cacau 
esperam receber um excelente 
público. Isso porque o palco da 
Praia do Cacau recebe um dos 
mais prestigiados cantores de Im- 
peratriz, o "arrasta povão" Stênio. 

- PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO 
Foi realizada na manhã da última 
sexta-feira (16) a primeira reunião 
de trabalho para a implantação do 
Plano Municipal de Saneamento 
Básico em Imperatriz. A reunião 
contou com a participação do se- 
cretário municipal de Infraestru- 
tura, Roberto Alencar, de repre- 
sentante da Companhia de Sane- 
amento Ambiental do Maranhão 
(Caema), da Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Planejamento Ur- 
bano e Meio Ambiente, equipe 
técnica da SINFRA e do Conse- 
lho Municipal do Meio Ambiente 
(Commam). 
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►"SAIDINHAS" BANCÁRIAS 

Três vitimas reconhecem quadrilha presa na quinta 

m.: -m 

mm 

Zandonal Barbosa 6 acusado de pilotar a moto na hora do crime 

Antônio Pinheiro 

A quadrilha presa na última quinta-feira 
(15), próximo à cidade de Campestre, 
foi acusada de assaltos e "saidinhas" 

bancárias. Na ocasião, os integrantes da 
quadrilha estavam portando duas pistolas. 
Eles foram reconhecidos por mais duas viti- 
mas como sendo autores de "saidinhas". uma 
aconteceu no dia 9 de agosto, onde levaram 
R$ 29 mil. A vítima tinha sacado o dinheiro na 
Caixa Econômica, agência da Praça Brasil. 
Os assaltantes seguiram a vitima até o Centro 
de Ensino Mult, localizado na rua Piauí, bairro 
Mercadinho. Além do dinheiro, foram levados 
um cordão de ouro (avaliado em R$ 5 mil), 
dois iPhones e três folhas de cheque. 

De acordo com o delegado Thiago Bar- 
dai, os cinco presos - Ronaldo Alves da Silva, 
Abel Fabiano Ferreira Rolim, Zandonai Barbo- 
sa Oliveira. Antônio Luis Carvalho, conhecido 
por "Porção", e Hélio Carvalho Rosa - partici- 
param do assalto. Cada um tinha uma tarefa 
na ação criminosa; Ronaldo Alves dava voz 

de assalto: Zandonai pilotava a moto; Luis 
Carvalho era quem ficava com as armas até 
o local do assalto; já Fabiano Ferreira fazia o 
levantamento das vítimas e alugava as armas; 
e Hélio Carvalho Rosa dirigia o veículo. 

A segunda vítima que reconheceu Ro- 
naldo foi uma mulher de Montes Altos que 
teve R$ 6 mil levados após ela sair da agên- 
cia bancária. Uma outra mulher, presa no 
final de semana, no Beco da Baiuca, por 
estar portando um revólver calibre 38 de nu- 
meração raspada, de acordo com investiga- 
ções da Polícia Civil, estava em companhia 
de Ronaldo. Ele teria mandado Graciela Al- 
ves de Almeida, de 26 anos, guardar a arma 
após a chegada da Polícia Militar e depois 
ele fugiu do local. 

O valor das três "saidinhas" bancárias 
realizadas pela quadrilha, segundo a Polícia 
Civil, é superior a R$ 50 mil. Os cinco pre- 
sos foram autuados por roubo, formação de 
quadrilha e porte ilegàl de arma de fogo. Na 
tarde de ontem (19), os cinco homens foram 
transferidos para Davinópolis. 

Agentes comunitários recebem treinamento 

sobre "Pré-natal de baixo risco" 

Welbert Queiroz 

O Programa Saúde da Mulher, em par- 
ceria com o Bem-Estar Familiar no Brasil 
(BENFAM), realizou nessa segunda-feira 
(19) curso com os agentes comunitários de 
saúde com o tema "Pré-natal de baixo ris- 
co". A medida visa atualizar e sensibilizar as 
gestantes para que realizem o pré-natal nas 
Unidades Básicas de Saúde. 

"Nós estamos fazendo a capacitação e 
sensibilização do 'Pré-natal de baixo risco' 
com os agentes comunitários de saúde de 
Imperatriz. São os agentes de saúde que 
visitam as casas e têm contato com as famí- 
lias e, consequentemente, vão averiguar se 
existe alguma gestante na residência, pois 
esta será captada para fazer o pré-natal", 
explica Graça Dantas, coordenadora do 
Programa Saúde da Mulher em Imperatriz. 

Durante as palestras, os agentes comu- 
nitários de saúde estarão em treinamento, 
e no dia 21 de agosto, no auditório da Re- 

gional de Saúde, a capacitação será oferta- 
da também para os médicos e enfermeiros. 
"Falamos de 'Pré-natal de baixo risco" por- 
que esse tratamento é feito nos postos de 
saúde. Estamos capacitando os agentes de 
saúde, que são em torno de 336 no municí- 
pio, e estamos querendo capacitar todos. É 
sempre importante se preocupar com a saú- 
de de Imperatriz, com seus usuários e, no 
nosso caso, é trabalhar no que diz respeito 
à saúde da mulher e reduzir índices de mor- 
talidade, e uma das ações é fazer um pré- 
-natal de qualidade", afirma a coordenadora. 

Os profissionais devem estar capacita- 
dos para acolherem essas mulheres para 
que o pré-natal seja realizado com quali- 
dade. "Algumas mulheres pensam que ao 
fazer o pré-natal nos postos de saúde não 
puderam ter seus filhos no Hospital Regio- 
nal e isso não existe. Basta apresentar a 
caderneta da gestante, com tudo preenchi- 
do, e lá a gestante será recebida", finaliza 
Graça Dantas. 

PM prende homem por porte ilegal de 

arma de fogo em Pedreiras 

Policiais militares lotados na 10a Com- 
panhia Independente, sediada em pedrei- 
ras, prenderam, no domingo (17), por volta 
das 22h, Reginaldo da Silva Oliveira, 23 
anos, por porte ilegal de arma de fogo. 

A prisão ocorreu no povoado Morro da 
Balança. Os policiais estavam realizando 
incursões rotineiras no local quando avista- 
ram Reginaldo em atitude suspeita. Ele pilo- 
tava uma motocicleta Honda Fan 150, com 

placa NXH 8718. 
Na abordagem, os policiais encontraram 

um revólver calibre 32, com cinco munições 
intactas. Reginaldo foi conduzido à 14a De- 
legacia Regional de Pedreiras e autuado em 
flagrante delito pelo delegado plantonista 
Leonardo Soares Bezerra. O autuado per- 
manece custodiado à disposição da Justiça. 
A motocicleta está apreendida no pátio do 
quartel da 10° Companhia Independente. 

PM prende homens 

armados na Vila Lobão 

~:í 
■d 

A dupla Hernan Cairo da Silva Oliveira e Renildo Ferreira de Abreu foi presa com um revólver calibre 38 

Antônio Pinheiro 

Os policiais Elenilson e Saraiva fizeram a 
prisão da dupla Hernan Cairo da Silva Olivei- 
ra (Ronaldinho) e Renildo Ferreira de Abreu 
(Lourinho). Eles foram presos, por volta de 
11h da manhã, em uma moto Titan cinza na 
Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, bairro 
Vila Lobão. Com eles foi apreendido um re- 
vólver calibre 38 com seis cartuchos intactos. 
Os homens foram perseguidos pela guarni- 
çâo após passarem em frente à Delegacia do 
5° Distrito Policial da Vila Lobão. 

O revólver foi encontrado com Ronaldi- 
nho, enquanto Lourinho estava pilotando a 
moto. Os PMs foram até a casa de Lourinho, 

localizada na Rua Aquiles Lisboa, Centro, 
próxima à Praça União. Lá foram encon- 
trados seis cartuchos deflagrados. Na resi- 
dência de Ronaldinho. localizada na Rua da 
Alegria, bairro Parque Anhanguera, não foi 
encontrado nada. 

A polícia suspeita que os dois poderiam 
estar se preparando para fazer assaltos. O 
revólver pertencia a Lourinho. Eles negaram 
que iriam praticar assalto. Hernan disse que 
comprou a arma porque estava recebendo 
ameaças. Os dois foram apresentados na 
Delegacia Regional de Segurança. No perí- 
odo da tarde, a dupla foi levada para a Dele- 
gacia do 5° Distrito Policial, onde serão feitos 
os procedimentos legais. 

r 
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Operação Bacabal em Paz prende traficantes 

e apreende drogas e armas de fogo 

Com o objetivo de inibir o consumo de entor- 
pecentes e o tráfico de drogas no município de 
Bacabal, foi realizada, pelos policiais do 15° Ba- 
talhão da Polícia Militar, a Operação Bacabal em 
Paz. que se iniciou por volta das 6h de sábado 
(17) e se estendeu até domingo (18). 

Como balanço das ações foram presos Alex- 
sandro Albert Araújo Mendes Gomes, 21 anos; o 
casal Francisco da Silva Lima, 23 anos, e Ângela 
Silva Araújo. 24 anos; Antônio Demétrio Ferreira, 
41 anos; Manoel de Sousa Santos, conhecido 
por "Belo"; Alexsandro Albert Araújo Mendes Go- 
mes, 21 anos; e Gilberto Andrade Barbosa, 48 
anos. 

A operação contou com a participação de 
cerca de 20 policiais e viaturas. Como balanço 
dos trabalhos, os militares tiraram das ruas trafi- 
cantes e pessoas com armas de fogo. 

No sábado (17). os policiais prenderam Fran- 
cisco da Silva Lima, 23 anos, e Angela Silva Araú- 
jo, 24 anos, que estavam de posse de uma Pop 
e apresentaram comportamento estranho. Ao ser 
avistado, o casal jogou no mato um volume, que 
foi identificado como sendo algumas cabeças de 
uma substância que aparenta ser crack. Durante 
busca na residência dos suspeitos, os policiais 
encontraram aproximadamente 30 cabeças de 
crack, dois papelotes de uma substância pare- 
cida com maconha e um revólver Taurus, calibre 
38, de n0 FG55488, com três munições intactas. 

Dando continuidade na operação, foi apre- 
endido no bairro Trizidela, um menor de idade, 
visto saindo de numa determinada residência 
com atitude suspeita e, ao ser realizada a abor- 
dagem, veio a confessar que havia acabado de 
comprar crack. Diante das informações, a equipe 
se dirigiu até a residência do suspeito Antônio 
Demétrio Ferreira, 41 anos. Foi feito o cerco á 
casa de Demétrio, que tentou empreender fuga 
pelo quintal, mas acabou sendo preso. Após al- 
gumas revistas, a PM encontrou na casa dele, 11 
papelotes de maconha, nove pedras de crack e 
certa quantia em dinheiro. 

Por volta das 00h30 de domingo (18), uma 
guamiçâo da PM recebeu a informação que no 
bairro Mutirão, próximo ao Colégio José Viei- 
ra Lins, tinha acontecido um acidente com uma 
pessoa que pilotava uma motocicleta. Eles se 
dirigiram ao endereço no intuito de preservarem 
o local até a chegada do Samu (Serviço de Aten- 
dimento Móvel de Urgência) e, ao chegarem, 

Droga apreendida pela polícia durante Operação Bacabal em Pai 

perceberem que a vitima do acidente portava 
na cintura um revólver Taurus, calibre 38, de n0 

0049756, com três munições intactas. Depois 
de ter recebido atendimento, Manoel de Sousa 
Santos, conhecido por "Belo", foi apresentado 
por porte ilegal de arma de fogo na Delegacia de 
Polícia Civil. 

Ainda no domingo (18). foi preso Alexsandro 
Albert Araújo Mendes Gomes, 21 anos, que re- 
side no bairro Santos Dumont, naquela cidade. 
Alexsandro Gomes foi denunciado porque estava 
efetuando disparos em via pública e apresentava 
sintomas de embriaguês alcoólica. Os policiais 
se deslocaram e avistaram um veiculo que vi- 
nha em direção contrária com as características 
repassadas à Central de Operações da PM. Os 
policiais detiveram o veículo e, no momento da 
abordagem, Alexsandro dirigia um Celta preto, 
de placa HSF-1677. de Campo Grande- MS, sem 
documentação. No interior do carro foi encontra- 
do um revólver calibre 32. com cinco munições 
intactas e uma deflagrada. 

A operação foi encerrada com a prisão de 
Gilberto Andrade Barbosa, 48 anos. por tentativa 
de homicídio, que aconteceu na rua 04, do bairro 
Areia em Bacabal. Por motivos banais, Gilberto 
Barbosa, de posse de uma faca, lesionou no tó- 
rax o jovem Fábio da Silva Sousa, 23 anos. Após 
o fato. o acusado empreendeu fuga. sendo loca- 
lizado e detido pela guarnição policial e autuado 
por tentativa de homicídio. Fábio foi submetido á 
intervenção cirúrgica e não corre risco de morte 

O comandante do 15° BPM, tenente-coronel 
Egídio Pacheco, disse que os trabalhos vão con- 
tinuar. A PM tem recebido inúmeras denúncias de 
venda de entorpecentes e já montou um mapea- 
mento por regiões. 



►PRESERVAÇÃO DO RIO TOCANTINS 

Abertas as inscrições para III Blitz Educativa 

A ação pretende conscientizar quanto à preservação do Rio Tocantins 

Hyana Reis 

Com o tema "Rio limpo- Sua atitude faz a 
diferença", o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente (COMMAM) realiza no dia 22 

de setembro a III Blitz Educativa, que orientará 
sobre a preservação do Rio Tocantins. A ação 
disponibiliza 80 vagas para voluntários. As ins- 
crições já estão abertas por meio do telefone 
91744332. 

Podem se inscrever universitários, pesqui- 
sadores, jornalistas, estudantes e pessoas que 
se preocupam com as questões ambientais. Os 
voluntários devem colaborar como um agente 
em busca da preservação da margem do rio, se- 
gundo a presidente do Conselho, Ivanice Cândi- 
do. "Serão feitas pesquisas e documentários da 
ação, por isso a importância desses voluntários", 
informa. 

A saída será às 8h da manhã, do Porto da 
Balsa. O grupo navegará pelo Rio Tocantins 
para prestar esclarecimentos sobre a poluição e 
preservação do rio. "Daremos orientações a ba- 
nhistas, barqueiros, comerciantes e pescadores 
quanto à importância de se cuidar do rio", afirma 
Ivanice Cândido. 

A ação terá a participação e contribuição 

do Exército Brasileiro (50° Bis), da Marinha do 
Brasil, Corpo de Bombeiros (3o GBM), além de 
membros do Conselho do Meio Ambiente. Em 
conjunto, eles devem constatar a degradação do 
rio causada pela ação das pessoas que jogam 
lixo dentro e nas proximidades do mesmo. 

Projeto Cidade Limpa - A blitz educativa, 
realizada há 3 anos seguidos, foi uma da ações 
que originou o Projeto Cidade Limpa, que prevê 
ações para diminuir a quantidade de lixo e resí- 
duos de construções nas ruas da cidade, em uma 
tentativa de resgate à paisagem de Imperatriz. 
Para isso, a campanha pretende, primeiramente, 
despertar a conscientização da população. 

O rio e os riachos são prioridades do proje- 
to, pois representam um grande risco ã saúde 
da população pela quantidade de lixo que é jo- 
gada neles. "Vamos combater também os resí- 
duos volumosos, que são esses materiais ve- 
lhos que as pessoas não utilizam mais, como 
geladeiras, colchões, sofás. As pessoas jogam 
dentro de riachos. Todos os anos. a Secretaria 
de Infraestrutura faz a limpeza desses riachos, 
mas em dois meses já está tudo do mesmo 
jeito. Ele não é para ser jogado nos córregos", 
finaliza Ivanice Cândido. 

Beneficiários do "Minha Casa, 

Minha YídaM assinam contratos 

A prefeitura de Imperatriz, por intermédio da 
Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) 
e em parceria com a Caixa Econômica Fede- 
ral (CEF), realiza nos dias 28 e 29 de agosto 
a assinatura dos contratos e entrega do kit de 
chaves e manual aos beneficiários do programa 
habitacional "Minha Casa Minha Vida", contem- 
plados para o Residencial Itamar Guará I e II. 

A contratação acontecerá na sede do Pro- 
grama de Transferência de Renda, Bolsa Famí- 
lia (PBF), situada na rua Hermes da Fonseca, 
32, Centro. O horário de atendimento será das 
08h às 16h. 

A gestora do PBF, Goreth Santos, esclarece 
que as assinaturas dos contratos ocorrerão de 
forma dividida, por ordem de residencial. "Re- 
servamos o dia 28 para atendermos os bene- 
ficiários com endereços no Residencial Itamar 
Guará I e, consequentemente, no dia 29 aten- 
deremos os contemplados do Itamar Guará II. 
Portanto, os beneficiários devem se ater ao seu 
dia programado para que não haja tumulto e to- 
dos recebam atendimento". 

Na ocasião, haverá também equipes da 
Caixa Econômica realizando cadastro das se- 
nhas dos beneficiários para o cartão Móveis- 
card - Minha Casa Melhor, (cartão oferecido ao 
participante do programa "Minha Casa, Minha 
Vida", com direito a receber até R$ 5 mil de cré- 
dito para compra de móveis e eletrodomésticos 
e mobiliar a casa nova). Haverá também ponto 
de atendimento da CEMAR e da CAEMA para 
pedido de concessão de serviços de forneci- 
mento de energia e água, além de atendimento 
da construtora para possíveis esclarecimentos. 

Goreth informa ainda que os beneficiários 
que não realizaram a vistoria dos imóveis terão 
que fazê-lo até o dia anterior a assinatura dos 
contratos, pois se trata de condição obrigatória 
para a contratação. 

"A construtora apresentou uma data (10 de 
agosto) como último prazo para vistoria dos 
imóveis. Porém, nem todos os beneficiários 
compareceram. Como a vistoria é condição 
obrigatória para a contratação, pedimos que os 
retardatários cumpram esta etapa o mais rápido 
possível. Até o dia 27 de agosto haverá uma 
equipe de plantão no Residencial para atendi- 
mento", disse Goreth. 

Os novos proprietários também irão receber o kit 

Atendimento Bolsa Família 
Míriam Reis, secretária de Desenvolvimento 

Social, explica que durante o período de atendi- 
mento ao "Minha Casa, Minha Vida", o PBF não 
fará atendimento aos usuários do Bolsa Famí- 
lia, "tendo em vista que iremos mobilizar todos 
os servidores do PBF para receber as pessoas 
que farão a contratação junto à Caixa, por esse 
motivo não haverá atendimento aos usuários. 
Todo atendimento relacionado ao programa 
será via Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) dos bairros, uma vez que o Bol- 
sa Família foi descentralizado, com pessoas 
capacitadas para acolher esses usuários nas 
cinco unidades distribuídas pelas cidade". 

Minha Casa, Minha Vida 
Esta será a última etapa do processo de 

aquisição das 1.000 unidades habitacionais pe- 
los contemplados que passaram por etapas de 
inscrições, sorteios de contemplação, sorteios 
dos endereços, vistoria dos imóveis e, por fim, 
assinatura dos contratos do Residencial Itamar 
Guará I e II. 

Ainda este ano também serão entregues 
as 920 casas do Conjunto Habitacional Teotô- 
nio Vilela (bairro Bom Jesus) e inscrições para 
mais 5 mil novas unidades habitacionais, como 
prometeu o prefeito de Imperatriz, Sebastião 
Madeira. 

Moradores da Vila Conceição reclamam a 

de interferência no sinal telefônico 

Janaina Amorim 

O casal Luis Vaz Rego e Terezinha Silva 
Rego mora na Vila Conceição, na Zona Rural 
de Imperatriz. Como nem todas as operado- 
ras de telefonia funcionam no local, eles de- 
cidiram instalar uma antena rural - que serve 
para aumentar o alcance dos telefones celula- 
res onde a cobertura não alcança. 

Tudo ia muito bem, mas uma prestadora 
de serviço instalou uma antena para telefonia 
celular. Para o casal, depois da instalação, o 
sinal das outras operadoras passou a sofrer 
interferência. "Estou sem telefone porque só 
está dando Oi. O sinal está interferindo nas 
outras redes. Estou há uma semana sem me 
comunicar com minha família, que mora em 
outra cidade, por causa disso", afirmou Terezi- 
nha Rego. Ela explica que a torre já existia, no 
entanto, segundo os moradores, servia ape- 
nas para telefone fixo. 

"Todo mundo tem limite. Como é que eles 
colocaram algo para atrapalhar todo mundo? 
Compramos uma antena por R$ 350 e ago- 
ra não serve para nada", reclamou Luis Vaz 
Rego. "Estou até sem internet por causa dis- 
so. Até no sinal da Vivo, de vez em quando, dá 
interferência", acrescentou Silva. Eles infor- 
maram que independente da operadora, apa- 
rece nos celulares o sinal da Oi e, às vezes, 
com prefixo do Tocantins. 

V . -! 

Segundo moradores, a antena interfere no sinal das operadoras 

A promotora de Defesa do Consumidor, 
Nayma Ribeiro, orienta aos "clientes a entrar 
em contato com Anatel, Oi ou com as próprias 
operadoras para saber o motivo da interferên- 
cia. "É bom ter um parecer técnico, pelo me- 
nos em um primeiro momento", sugeriu. "Em 
seguida, ele pode nos procurar". 

Tentamos contato com a Oi em Impera- 
triz, e nos recomendaram entrar em contato 
com a Central, por meio do 103 31, que, por 
sua vez, informou que deveríamos ligar para 
106 31. Nesse último número a ligação não foi 
completada. 

Sebrae e Basa apresentam linhas de 

crédito para empresários de Açailândia 

i , ; 

, 

A palestra contou com a presença de vários empresários de Açailândia 

Cerca de 50 empresários de Açailândia par- 
ticiparam da palestra que apresentou soluções 
em crédito oferecido pelo Banco da Amazônia 
(Basa) aos pequenos e médios empreendedo- 
res locais. A atividade é fruto de uma parceria 
entre o Sebrae Maranhão e a instituição finan- 
ceira, em convênio firmado ainda em 2010. 

A parceria busca levar informação e escla- 
recer dúvidas de empreendedores individuais, 
microempreendedores e profissionais liberais 
quanto ao procedimento que deve ser tomado 
no que diz respeito a acesso ao crédito. 

A palestra aconteceu no auditório da Unida- 
de Regional do Sebrae em Açailândia, onde o 
público acompanhou a apresentação do pales- 
trante Rogério Corrêa Lemos, do Basa. Segun- 
do apresentação, o Basa tem duas linhas de 
crédito específicas para o Microempreendedor 

Individual (MEI), que fazem parte do programa 
"Amazônia Florescer", sendo uma para investi- 
mento e outra para capital de giro. 

"O Basa tem disponibilizado, para este 
ano de 2013, uma verba da ordem de R$ 10 
milhões somente para aplicação nas micro e 
pequenas empresas maranhenses. Já para o 
MEI, existem recursos de R$ 2 milhões", infor- 
mou. 

O gestor de projetos do Sebrae em Açai- 
lândia, Rhaufe Silva Fonseca, faz uma avalia- 
ção positiva dos resultados da palestra, tendo 
em vista que os empresários acompanharam 
atentamente o tema por ele enfocado. "A ação 
obteve ótimos resultados, os quais serão tra- 
balhados a partir dessa segunda-feira (19), na 
agência do Banco da Amazônia, aqui de Açai- 
lândia", garantiu. (Raimundo Primeiro) 
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Paulinho Serra apresenta principais personagens 

Janaina Amorim 

As cortinas se abrem e em cena entra 
Paulinho Serra. Durante os dias 16, 17 
e 18, o ator esteve em Imperatriz apre- 

sentado a comédia "Em Pedaços", no teatro 
Ferreira Gullar. Durante a peça, o comediante 
apresentou personagens marcantes da sua 
carreira, como o Traficante Gay e Ex-gay. Com 
muito humor, Serra contou parte de sua his- 
tória. 

No espetáculo, o humorista brincou e inte- 
ragiu com o público. Características e aconte- 
cimentos de Imperatriz também fizeram parte 
da apresentação do artista. O improviso foi 
uma das características marcantes do stand 
up, que teve duração de uma hora. 

A jornalista Kalyne Cunha compareceu e 
aprovou. "Paulinho Serra é muito bom. É incrí- 
vel a forma como ele muda de um personagem 
para outro. Ele se informou sobre muitos as- 
pectos regionais e incorporou a peça", avaliou. 

A organização do evento fez um balanço 
positivo. "Ainda não temos um balanço do pú- 
blico, mas o evento foi ótimo. O público intera- 
giu e Paulinho Serra gostou muito e disse que 
pretende voltar à cidade", informou uma das 
organizadoras, Lígia Brige. 

Concurso de gastronomia de peixe 

anima barraqueíros da Praia do Cacau 

Com muito humor, o ator falou sobre sua trajetória 

Igreja Batista da Vila Nova promoverá 

congresso sobre Santidade e Sexualidade 

" 

Componentes do corpo de jurados com o superintendente Chico do Planalto 

A Banda DK6 fará uma participação especial durante a programação 

Nos dias 24 e 25 de agosto (próximo final 
de semana), a Igreja Batista da Vila Nova, li- 
derada pelo pastor Laércio Castro, estará re- 
alizando um congresso que tem como tema; 
Santidade e Sexualidade: Tudo a ver. O en- 
contro tem como objetivo ajudar adolescentes, 
jovens e adultos a dirimir dúvidas sobre esse 
importante tema presente na vida de todos. 

Na oportunidade serão realizadas ofici- 
nas, palestras, louvores e muita adoração. 
Foi o que afirmou o Pastor Laércio. "Estarmos 
realizando um evento voltado para a família, 
por isso todos são convidados para estarem 

conosco nesses dois dias de muitos esclareci- 
mentos, fé e louvor ao nosso Deus". 

A Banda DK6 fará uma participação espe- 
cial durante a programação que tem início no 
sábado, 24, pela manhã, e vai até a noite do 
domingo, 25. Os preletores do congresso se- 
rão o pastor Laércio e o cantor Thiago Castro, 
da Banda DK6. A programação conta também 
com palestras de Urologistas e Ginecologis- 
tas. O Congresso será realizado na Igreja Ba- 
tista da Vila Nova, localizada na rua Teotônio 
Vilela, esquina com a rua Tocantins, no bairro 
Vila Nova. A inscrição custa R$ 10. 

Criado pela Fundação Cultural de Impera- 
triz (FCI), sob a coordenação de Axel Carlos 
Brito, o I Concurso de Gastronomia de Peixe 
movimenta barraqueíros da Praia do Cacau. 
O evento teve início na tarde do último sábado 
(17) e se estenderá ainda nos próximos finais 
de semana, 24 e 31 de agosto. 

Composta pelos jornalistas André Wallys- 
son, Alda Queiroz, Luan Lima, Claricia Dallo 
e Domingos Cezar, o corpo de jurados per- 
correu as sete barracas que concorreram na 
primeira rodada, oportunidade em que todos 
os jurados provaram da culinária oferecida 
pelos barraqueíros da Praia do Cacau para 
seus clientes. 

De acordo com o regulamento da compe- 
tição, o peixe tinha que ser nativo da região, 
fosse originário dos rios e riachos, fosse de 
criatório. Desta forma, as cozinheiras e cozi- 
nheiros utilizaram peixes como o tambaqui, 
branquinho, mandi moela e caranha, os quais 
são os mais procurados, segundo os barra- 
queíros. 

Os competidores prepararam seus pratos 

de várias formas, sendo o peixe cozido ou fri- 
to. Do regulamento consta, ainda, a qualidade 
do alimento servido, o sabor, atendimento ao 
cliente e higiene. Assim sendo, os jurados en- 
travam nas cozinhas para conhecer de perto 
os instrumentos de cozinha utilizados pelos 
concorrentes. 

A atenção em receber os clientes também 
era observada pelo corpo de jurados, em face 
ao regulamento. Os jurados foram unânimes 
em afirmar que se surpreenderam pela qua- 
lidade do alimento produzido na Praia do Ca- 
cau. "Esperamos que eles sirvam o mesmo 
que nos foi apresentado para seus clientes", 
afirmou Alda Queiroz. 

Para o coordenador Axel Carlos Brito, a 
realização do concurso vai motivar os barra- 
queíros a diversificar os pratos servidos aos 
banhistas, para que estes tenham melhores 
opções em termo de gastronomia. "Os barra- 
queíros estão animados e, com este concur- 
so, eles vão se esforçar ainda mais e melhorar 
a qualidade do alimento produzido por eles", 
conclui Axel brito. (Domingos Cezar/ASCOM) 

RQUIfimRERflTRIZ! 

Labigó da Fraca de Fátima 

"Utilizo o regionalismo para fazer humor" 

Hyana Reis 

Com expressões e situações típicas de Imperatriz, a pági- 
na "Labigó da Praça de Fátima" vem conquistando seguidores 
no Facebook. A mente que diverte os internautas com saca- 
das bem-humoradas e que exploram situações cotidianas é 
de Fernando Bolzan, oriundo de um dos locais onde mais sur- 
gem humoristas: o Ceará. 

O meme se propaga a cada dia e, com um pouco mais de 
um mês de criação, já soma mais de 1.500 curtidas. Mas por 
trás da "labigó" está um publicitário cearense que mora em 
Imperatriz há 12 anos. A idéia da página veio da terra natal. 
"Onde eu morava existia uma página chamada 'Soim da 
Praça da Matriz', funciona no mesmo conceito e foi uma 
inspiração. E como o apelido da minha irmã é labigó, a 
junção fez surgira página", conta. 

Fazer piada é um meio de fugir da rotina pesada, de acor- 
do com o publicitário. "É uma válvula de escape. Eu tenho 
problemas como todo mundo e um meio de desafogar 
issoe sorrir. Sorrir torna o dia mais proveitoso". E são dos 
momentos de lazer e da vivência na cidade que surge a inspi- 
ração para as postagens. "Muitas das coisas aconteceram 

comigo ou surgem por meio de conversa com amigos". 
As piadas do tipo: "Se nada der certo, vou vender Portal 

da Sorte no camelódromo" ou "Se nada der certo, vou ser 
flanelinha na quarta da adoração na Monte Tabor", junto 
com erros de português e junções de palavras, dão a tônica 
das imagens mal editadas propositalmente, que sempre têm 
como fundo algum "ponto turístico" de Imperatriz. "O intuito é 
ser ridículo, porque se fosse para ser uma coisa bem feita não 
ficaria tão engraçado", ressalta. 

Das postagens mais curtidas, comentadas e compartilha- 
das, Fernando Bolzan destaca algumas: "A postagem com a 
montagem da senhora de Imperatriz que diz ser atriz da Rubi 
já soma mais de 100 compartilhamentos. Outra que também 
fez muito sucesso foi as das modelos da Jussara Cerqueira". 

Ele acredita que, por ser um humor escrachado, tenha 
conquistado tantos fãs. "Utilizo o regionalismo para fazer 
humor. Visa à cidade. É uma página de humor malicioso, 
de um modo que as pessoas não se ofendam, mas que 
gostem". E a curiosidade em torno da mente por trás da la- 
bigó é grande, segundo o criador. "Algumas pessoas que me 
conhecem já me chamam até de labigó", ressalta. 

Para o futuro, o criador busca mais curtidores para as pági- 
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nas. "Eu penso em fazer promoções para atrair mais seguido- 
res", conta. Ele almeja, inclusive, sair das telas do computador 
e embarcar nas da TV. "Tenho o projeto de fazer um programa 
de humor na TV com enquetes regionais como o da página 
Labigó da Praça de Fátima". Mas garante que o objetivo não 
é fama e nem dinheiro: "Eu só quero divertir as pessoas", 
finaliza. 
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►PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Pedro Fernandes se reúne com diretor do MEC 

Para apresentar as projeções do Plano 
Nacional de Educação, objetivando as 
melhorias do ensino até 2026, definidas 

pelo Ministério da Educação (MEC) como uma 
política de Estado, o diretor de Cooperação e 
Planos de Educação do MEC, Geraldo Grossi 
Júnior, participou de uma reunião de trabalho, 
na sexta-feira (16), com o secretário de Esta- 
do de Educação, Pedro Fernandes. 

A reunião teve a participação dos secre- 
tários-adjuntos Leuzinete Pereira (Ensino) e 
Fernando Silva (Gestão Institucional), e da su- 
perintendente de Educação Básica, Leuzinete 
Vila Nova, e a técnica Patrícia Gomes. 

No encontro, Fernandes explanou as ini- 
ciativas do governo para melhorar os indica- 
dores educacionais do estado. Neste senti- 
do, ele citou a parceria com o Movimento de 
Educação de Base (MEB) no desenvolvimento 
de ações com a meta de combater o analfa- 
betismo e possibilitar melhorias para a socie- 
dade. O objetivo é reduzir em mais de 10% 
os índices de analfabetos maranhenses nos 
próximos anos. 

O secretário destacou o termo de coope- 
ração firmado com a Federação das Colô- 
nias dos Pescadores do Estado do Maranhão 
(Fecopema) para implementação do Progra- 
ma Pescando Letras em 65 municípios, para 
atingir a meta de alfabetizar na primeira etapa 
11.700 pescadores até o final do ano. 

Pedro Fernandes salientou que a Secre- 
taria de Estado de Educação (Seduc) traba- 
lha com o foco direcionado para reduzir os 
índices de alunos com até 15 anos fora das 
salas de aula. Ele explicou que a Secretaria 
vem cumprindo o compromisso de consolidar 

a melhoria da oferta de ensino na rede como 
uma política de Estado para fortaleter a Se- 
duc como instituição. 

Apoio aos municípios 
Pedro Fernandes ressaltou que a Univer- 

sidade Estadual do Maranhão (Uema) está 
trabalhando, em parceria com a Seduc, no 
sentido de auxiliar as prefeituras no fecha- 
mento dos Planos de Ações Articuladas (PAR) 
e na elaboração final dos planos municipais 
de educação. 

Durante a reunião, o diretor de Coopera- 
ção e Planos de Educação do MEC, Geral- 
do Grossi Júnior, comemorou a decisão de 
secretário em colocar a estrutura da Seduc 
à disposição dos municípios para auxiliar e 
complementar o trabalho que o MEC vem im- 
plementando no assessoramento para elabo- 
ração dos planos municipais de educação. 

"O secretário Pedro Fernandes manifestou 
interesse na parceria com o MEC na elabora- 
ção e conclusão, em setembro, do Plano Esta- 
dual de Educação. O plano estadual deve ser 
objetivo de discussão na fase de elaboração 
do Plano Nacional de Educação", afirmou Ge- 
raldo Grossi. 

Ele destacou o trabalho de cooperação 
entre União, estados e municípios na capa- 
citação das técnicas da União de Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime) e Seduc, 
Lucinete Vila Nova e Patrícia Gomes, visando 
o fechamento do plano nas três esferas para 
que "tenhamos metas em comum e consiga- 
mos alcançar estes objetivos para a educação 
nacional", completou. 

Geraldo Grossi observou que depois de 
fechado e consolidado o plano, através de lei. 

Proerd: Projeto de combate 

às drogas chega a Buritirana 

a 
í 

O lançamento do programa na cidade ocorreu no último sábado (17) 

O Programa Educacional de Resistência 
às Drogas (Proerd) funciona desde 2007 em 
Imperatriz em escolas da rede pública, esta- 
dual e privada e está sendo expandido nas 
cidades da região. O primeiro município a re- 
ceber o curso nesse segundo semestre é a 
cidade de Buritirana, distante 60 km de Impe- 
ratriz. 

Para receber o programa, a Secretaria 
de Educação do município, em parceria com 
a Polícia Militar, realizou no último no último 
sábado (17) uma solenidade de implantação 
do programa educacional. Na ocasião, o poli- 
cial Joaquim Laelson Brandão, de Imperatriz, 
ministrou uma palestra que foi realizada na 
quadra poliesportiva. 

O evento contou com a presença da co- 
munidade em geral, vereadores, secretários 
e do prefeito Vagtonio Brandão. Em sua fala, 
o gestor destacou a importância do programa 

para o município. 
"Nós,.pais, devemos nos unir em prol de 

um programa como esse, que busca dire- 
cionar nossos filhos a um mundo sadio sem 
utilização de drogas e atividades violentas. 
Vamos assumir esse compromisso de sempre 
buscar o melhor caminho para eles", disse. 

Curso 
No curso é trabalhada uma cartilha com 

10 missões abordando as diversas temáti- 
cas sobre álcool, drogas, tabaco, o cigarro, 
as formas de aliciamento em que as pessoas 
vêm oferecer drogas ilícitas, maconha, crack 
e cocaína. As aulas são teóricas e práticas 
e ocorrem no período regular de aulas, com- 
preendido entre fevereiro a junho e de agosto 
a dezembro, com a formatura dos alunos ao 
final de cada período. As atividades são em 
sala de aula, uma vez por semana. 

Secretário Pedro Fernandes em reunião com diretor de Cooperação do MEC, Geraldo Grossi Júnior, e técnicos da Seduc 

específica, ele será monitorado e avaliado du- 
rante uma década. "Será um plano de Estado, 
independente de governo, para permanecer 
por longo prazo e por isso se torna necessá- 
ria a participação da sociedade para depois 
acompanhar o cumprimento das metas", fri- 
sou o diretor do MEC. 

Ele explicou que boa parte das metas tra- 
balhadas visa à oferta de vagas no sistema 
educacional brasileiro, como propostas para 
garantir as matrículas de crianças de zero a 
três anos em creches; 100% das crianças e 
jovens de quatro a 17 anos matriculados e 

concluindo a escolaridade na idade apropria- 
da, além de elevar para 33% a matrícula líqui- 
da dos jovens de 18 aos 27 anos no ensino 
superior. 

Grossi chamou a atenção pontual para 
quatro metas que são trabalhadas fortemente, 
destacando a ampliação da oferta de vagas 
em diversos cursos, a redução das desigual- 
dades sociais por meio da educação para 
superação dos índices, valorização dos pro- 
fissionais da educação e o financiamento da 
educação, que compõem a coluna vertebral 
que estrutura o Plano Nacional de Educação. 

Maranhão tem 73 

novos cartorários 

O corregedor-geral, desembargador Cleones Cunha, conduziu a posse dos novos cartorários (Foto: Ribamar Pinheiro) 

Foram empossados nessa segunda-feira 
(19), 73 novos cartorários aprovados no Con- 
curso para Ingresso e Remoção das Atividades 
Notariais e Registrais do Maranhão, conforme 
o Edital n0 01/2011, que ocuparão serventias 
na capital e no interior. A posse foi dada pelo 
corregedor-geral da Justiça, desembargador 
Cleones Carvalho Cunha, e pelos demais 
membros da comissão: a juíza Alice Prazeres, 
o registrador Felipe Truccolo e a tabeliã Patrí- 
cia Cavalcante. 

Os empossados têm o prazo de 30 dias 
para entrarem em exercido nas respectivas 
comarcas, na presença dos juizes diretores 
dos fóruns locais, por delegação de compe- 
tência do corregedor-geral. Os candidatos que 
não tomaram posse, por falta de documentos 
ou exames, têm até o dia 23 de agosto para a 
regularização. 

Cleones Cunha manifestou satisfação em 
chegar ao último ato do concurso, ressaltando 
o trabalho do TJMA e da comissão do concur- 
so, realizado dentro da legalidade e atribuindo 
a conquista ao exclusivo mérito dos candida- 

tos. Ele frisou que o serviço de cartório é uma 
função delegada, mas que não perde o caráter 
de serviço público, devendo ser prestado com 
qualidade à sociedade. "Defendo a realização 
de concurso para qualquer cargo, porque as- 
sim todos podem participar e se respeita o mé- 
rito e a capacidade de cada um", opinou. 

O primeiro empossado foi o teresinen- 
se Thyago Ribeiro Soares, que ocupará o 2o 

Ofício de Registro de Títulos e Documentos e 
das Pessoas Jurídicas de São Luís. Thyago 
Soares, que já trabalhava na função de car- 
torário na cidade de Tianguá (CE), foi atraído 
pelo interesse na área e por ter familiares em 
São Luís. "Percebemos o esforço do Tribunal 
em fazer caminhar o concurso, mesmo com as 
dificuldades", avaliou. 

Os empossados participarão de curso pre- 
paratório, nos dias 20 e 21 de agosto, que irá 
apresentar as rotinas da prática cartorária e 
as normas sobre emolumentos, do Fundo de 
Reaparelhamento e Modernização do Poder 
Judiciário (FERJ) e do Fundo Especial das 
Serventias de Registro Civil (FERO). 

Governo do estado firma acordo de cooperação com Ministério da Pesca e Aquicultura 

O governo do estado, por meio da Secre- 
taria de Pesca e Aquicultura, firmou acordo de 
cooperação com o Ministério da Pesca e Aqui- 
cultura para realização de atividades conjuntas 
na organização do arquivo de processos físi- 
cos de Registro Geral de Atividades Pesqueira 
(RGP). 

O acordo vai permitir a digitalização de pro- 
cessos de pescadores artesanais no Sistema 
Informatizado do Registro Geral da Atividade 

Pesqueira - o Sis-RGP. Também será funda- 
mental para o planejamento de ações de regu- 
lamentação de pescadores, aquicultores, em- 
barcações pesqueiras e ao desenvolvimento 
do setor pesqueiro e aquícola do estado. 

Para o secretário de Estado de Pesca e 
Aquicultura, Dayvson Franklin de Souza, esse 
acordo é de extrema importância para agilizar 
a organização dos arquivos do Registro Geral 
de Atividade Pesqueira e também para a regu- 

lamentação dos pescadores profissionais do 
estado. "Com essa ação em parceria com o 
ministério, vamos contribuir para o desenvolvi- 
mento da pesca no Maranhão", declarou. 

Conforme os termos do acordo, caberá ao 
Ministério da Pesca e Aquicultura supervisionar 
e acompanhar as atividades realizadas pelos 
servidores; treinar funcionários para exercer 
as atividades previstas; planejar e coordenar 
ações na regulamentação de pescadores arte- 

sanais, aquicultores e embarcações pesquei- 
ras; conferir e validar as informações relativas 
aos dados digitalizados no Sistema Informati- 
zado do Registro Geral da Atividade Pesqueira. 

Já a Secretaria de Estado da Pesca e Aqui- 
cultura terá que disponibilizar espaço físico e 
servidores adequados para realização das ati- 
vidades; acompanhar a execução do acordo de 
cooperação: oferecer apoio logístico na reali- 
zação de viagens, dentre outras atribuições. 
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Farmácias 

DROCRIA ECONÔMICA (AV.CETÚLIO VARGAS, 1760-CENTRO) 

DROGARIA SANTA CRUZ II (RUA PADRE CÍCERO, 431-SANTA RITA) 
DROGARIA LIENA FARMA (RUA PERNAMBUCO. 1293-NOVA IMP) 

www.coquetel.com.br/jogos 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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piadas 

Indignado com a Desonestidade 

Duas amigas se encontram. 

— Olá, queridinha. Como vai? Não te via há tanto tempo. Onde é que você esteve? 

— Ah, você não soube? Eu passei uma semana em coma. 

Mesmo? Que bom! Você é que sabe viver, viajar. Faz mais de um ano que meu marido não me 
leva a lugar algum. 

www.coquetel.com.br/jogos 
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Malhação 
Globo, 17h45 - Sofia reage surpresa, disfarça e se prontifica a 
integrar o grupo para ajudar Ben. Flaviana se atrapalha ao pas- 
sar as orientações para Soraia pelo telefone. Caetano e Abelardo 
jogam videogame juntos. Guilherme e Clara temem que Giovana 
apronte na apresentação do coral. Abelardo fica chateado com 
Caetano e sai. Sem dinheiro, Luciana tem uma idéia para conse- 
guir a comida para o piquenique. João Luiz se surpreende com 
Diva. Anita se emociona com o discurso de Ben para defender 
sua bolsa de estudos. Além do objeto de Martin que Flaviana pre- 
cisa para a simpatia, Soraia pega também uma bolsa da mãe do 
menino. Serguei e Júlia veem Sofia se insinuar para Ben. Luciana 
pega a bolsa da mãe de Martin e sai com Giovana. Vítor, Paulino 
e Filipinho estragam a simpatia de Flaviana. Martin vê a bolsa de 
sua mãe com Luciana e a chantageia para conseguir um encontro 
com Anita. Giovana conta que seguirá os passos de sua tia, e 
Ronaldo se preocupa. Flaviana recebe uma mensagem de Martin. 
Sofia decide estudar com Ben. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Silvestre conta para Alberto que Cassiano encon- 

□ NOVELAS 

trou turmalina Paraíba na mina. Dadá, Lino e Adília ficam surpre- 
sos ao saber que Veridiana viajará com Manolo. Duque se inco- 
moda ao ver Alberto nas proximidades de sua mina. Cassiano 
desconfia de que Silvestre possa estar trabalhando na sua mina 
a mando de Alberto, e avisa aos tenentes. Bibiana pede a Tais 
que vá à delegacia falar com Hélio. Alberto manda Eric estudar 
uma forma de cancelar a venda da mina para recuperá-la de 
Cassiano. William conta para Doralice que Nicole está morando 
em sua casa. O delegado mostra a Hélio, na frente de Ester, a 
valise com dinheiro que ele deixou no avião, insinuando que o 
ex-executivo recebeu dinheiro de Dionísio. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Fabinho se enfurece com Camilinha. Odila e Ro- 
semere não concordam com o pedido de demissão de Renata. 
Brenda afirma que Xande vai ajudá-la a continuar casada com 
Perácio. Malu conta para Bento que Amora levou Sueli Pedrosa 
à Toca do Saci para se promover. Silvério incentiva Giane a se 
encontrar com Caio. Vinny tenta descobrir por que Renata pediu 
demissão da "Para Sempre". Luz critica Bárbara por se insinu- 
ar para Filipinho. Glória pede para Perácio expulsar Brenda de 

casa. Vinny critica Renata por ter se demitido, Irene se entristece 
por causa de Fabinho. Socorro aconselha Amora a tomar cui- 
dado com Giane. Malu e Amora se enfrentam. Damáris resolve 
trocar de lugar com Nice. Érico ouve Renata falar que se demitiu 
e fica surpreso. Áurea fala para Tina e Mulher Pau de Jacu que 
elas só serão felizes depois que saírem da casa de Bárbara. 
Renata se recusa a falar para Érico o motivo de sua demissão. 
Karmita se oferece para financiar uma agência para Caio. Fabi- 
nho vai à mansão de Bárbara. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Ciça repreende Paulinha por contrariar Alejan- 
dra, enquanto Ninho elogia a menina. Valdirene passa a noite 
com Ignácio, deixando Carlito arrasado. Edith se recusa a ficar 
no mesmo quarto de Félix. Michel não resiste às investidas de 
Silvia. Patrícia não deixa Guto se aproximar dela. Atílio se pre- 
ocupa com o que Gigi possa exigir do ex-marido. Pilar afirma a 
César que vai se separar dele, se confirmar que ele tem outra 
mulher. Ignácio convida Valdirene e Márcia para almoçar com 
sua mãe. Niko presencia a fertilização de Amarylis. Ninho decide 
levar Paulinha à praia. 

'P Áries 21-03/19-04 
Abrir mão de suas vontades para dar conta dos 
excessos dos outros é algo bastante desgastan- 
te, por isso, a Lua, em sua área de amizades e 
em oposição com Sol e Mercúrio, lhe aconselha 
a evitar atividades em grupo! 

tí Touro 20-04/20-05 
A sobrecarga de demandas lhe deixa sob tre- 
menda pressão, neste momento em que a Lua se 
opõe a Sol e Mercúrio, confrontando suas áreas 
profissional e familiar. Procure agir com praticida- 
de e evite atitudes emocionais! 

H Gemeos 21-05 / 21-06 
A tensão em sua área de comunicação indica 
que você tende a falar tudo que lhe vem à cabe- 
ça sem filtros, além de expressar contradições. 
As pessoas a sua volta encaram tudo isso como 
descontrole seu. Procure se controlar! 

2 Câncer 22-06 / 22-07 
Não crie abismos emocionais entre você e as 
pessoas que você gosta. Ao passar por sua oita- 
va casa a Lua se tenciona com Sol e Mercúrio, e 
lhe aconselha a conversar com as pessoas sobre 
suas insatisfações, Não se feche! 

Si Leão 23-07/22-08 
Lidar com as emoções é um desafio, pois a Lua 
continua se opondo ao seu signo. A tensão com 
Sol e Mercúrio lhe aconselha a ser racional e 
equilibrada. Seus amigos lhe ajudarão a fortale- 
cer a autoestima e ser mais positiva! 

"TO Virgem 23-08/22-09 
Não se deixe abater pelo estresse. A tensão da 
Lua com Sol e Mercúrio, entre suas áreas de saú- 
de e de crise, alerta para possíveis doenças de 
fundo emocional. Evite se expor e busque ativi- 
dades que lhe tragam tranqüilidade! 

Libra 23-09/22-10 
Dê vazão às suas preocupações buscando ma- 
neiras de aliviar as pressões. A Lua passa por 
sua área de prazeres e se opõe a Sol e Mercúrio, 
alertando que você tende a transparecer fraque- 
zas, prejudicando sua imagem! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Procure equilibrar as demandas emocionais e 
práticas, pois a oposição da Lua com Sol e Mer- 
cúrio indica dificuldades nesta conciliação. Para 
dar conta desta sobrecarga de tarefas, procure se 
organizar e priorizar atividades! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
Você passa por momentos de introspecçâo e de 
mais necessidade de isolamento. A Lua tenciona 
sua área de comunicação e alerta que sua ten- 
dência antissociai não deve atrapalhar suas rela- 
ções e parcerias no trabalho, cuidado! 

V^Capricómio 22-12/19-01 
Suas segunda e oitava casas encontram-se ten- 
sionadas, indicando a necessidade de maior au- 
tocontrole para lidar com as finanças. Não deixe 
que as carências lhe levem a gastar exagerada- 
mente. Contenha seus impulsos! 

Aquário 20-01/18-02 
Será preciso ser diplomática para evitar brigas 
em suas relações pessoais. A tensão entre seu 
signo e sua área de relacionamentos indica que 
seus desejos se chocam aos das outras pessoas, 
o que prejudica a convivência! 

K Peixes 19-02/20-03 
Ocupe-se de atividades práticas, pois isto lhe aju- 
dará a evitar as tendências melancólicas deste 
momento. Ao passar por sua área de crise, a Lua 
se opõe a Sol e Mercúrio, alertando para dramas. 
Seja mais racional e objetiva! 
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"O que queremos é que a situação seja resolvida. Quando chamamos, eles passam pelo menos 15 dias 
para vir e ainda não revolvem o problema", diz Maria do Socorro Souza Cavalcante. 
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A voz da comunidade 

Rio de esgoto na Rio Grande do Norte 

Welbert Queiroz 

A falta de saneamento básico, mais uma 
vez, é denunciada pelos moradores e 
comerciantes da rua Rio Grande do Nor- 

te, no setor Mercadinho. O foco do problema 
fica concentrado entre as ruas Getúlio Vargas 
e Luis Domingues e Luis Domingues e Bene- 
dito Leite. Os moradores já reivindicam que a 
situação foi denunciada diversas vezes e ne- 
nhuma providência foi tomada. 

"A Caema, desde o mês de dezembro, que 
vem mexendo, mexendo, mexendo e não está 
resolvendo nada, e essa não é a primeira vez 
que isso acontece. Esse problema aqui já está 
fazendo quase um ano e a Caema vem dire- 
to aqui para 'desgotar', mas a tubulação por 
dentro já está toda enferrujada, quebrada e 
explodindo na cidade", conta Maria do Socorro 
Souza Cavalcante. 

A população diz que esse é caso corriquei- 
ro e que a situação tem mais de dois meses 
e não é resolvida. "Já trabalho aqui há pelo 
menos 3 anos e essa situação já ultrapassa 
dois meses e ninguém aparece para resolver a 
situação. O povo da rua já ligou, já reclamou, 
já chamamos a TV e não temos resposta", diz 
Francilva Meneses. 

Segundo o encarregado de manutenção 
da Caema, Gesso Lopes, a empresa possui 
plenas condições de solucionar o problema 

em tempo hábil. "O que está acontecendo aqui 
é só uma manutenção na rede. Nesse ponto, 
a rede está quebrada, mas já estamos provi- 
denciando o conserto e acreditamos que até o 
final da tarde o conserto estará pronto. O tra- 
balho aqui é só abrir, consertar e normalizar", 
garante. 

Por outro lado, Maria do Socorro Sousa 
Cavalcante, proprietária da farmácia "Droga 
Sol", afirma que a empresa de saneamento 
básico não resolve o problema, apenas toma 
medidas paliativas e a situação permanece a 
mesma. Segundo Maria, o problema, além de 
incomodar os moradores devido ao mau chei- 
ro, deixa a comunidade exposta a várias do- 
enças. "Esgoto a céu aberto causa doenças. 
Essa situação ai causa hepatite. Aqui estamos 
em uma farmácia, isso aqui é saúde, a farmá- 
cia é um lugar onde vendemos saúde e não 
podemos vender saúde com essa situação no 
meio da rua". 

Os populares ainda temem que no período 
de inverno, caso o problema não seja resolvi- 
do, a situação tome proporções gigantescas. 
"A solução mesmo é trocar essa tubulação, 
e não está tendo condições para viver nessa 
situação. Toda vez que eles vão embora, a tu- 
bulação explode de novo. Agora imagina: ain- 
da nem estamos no período chuvoso e já está 
assim. E quando tiver no.inverno como é que 
vai ser?", questiona Maria do Socorro. 
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O esgoto vaza próximo a lojas, comércios de alimentos e farmácias 
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Água com mau cheiro prejudica comércio e saúde da população Populares dizem que a situação é Insustentável 

DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Locadora deverá indenizar cliente por não disponibilizar veiculo 

Sentença homologada pela 10a Vara do Juizado Espe- 
cial Central de Campo Grande julgou procedente a ação 
movida por N.A.M. contra uma empresa locadora de veí- 
culos, condenando-a ao pagamento de R$ 383,30 de inde- 
nização por danos materiais, mais indenização por danos 
morais arbitrada em R$ 2.900 por não ter cumprimento o 
acordo de fornecer um veículo ao autor. 

Narra o autor da ação que, ao programar a viagem de 
férias da sua família, fechou com a empresa requerida, no 
dia 1° de novembro de 2012, a reserva de um veículo para 
locação, que seria retirado no dia 7 de janeiro de 2013, pelo 
preço de R$ 816,20, no aeroporto de Recife, capital de Per- 
nambuco. 

O requerente disse que chegou ao local de destino por 
volta das 12 horas e que, ao entrar em contato com o bal- 
cão da locadora, foi informado pela atendente para que re- 
tornasse no horário previsto na reserva, às 13 horas, cuja 
localização ela já havia confirmado. 

N.A.M. aduziu, no entanto, que ao retornar ao balcão da 

requerida cerca de 50 minutos depois, observou que esta- 
vam tendo dificuldades em atender os clientes, por falta de 
veículos. Disse ainda que foi atendido por volta das 15h15, 
tendo recebido a informação em tom de deboche, de que 
não tinham nenhum automóvel disponível e que deveria es- 
perar algum cliente devolver o carro. 

Diante da incerteza, o autor foi até outra locadora que 
pudesse atender as suas necessidades, tendo então locado 
um veículo por R$ 1.200, valor acima do que havia progra- 
mado e contratado. O requerente disse ainda que entrou em 
contato com a locadora requerida para resolver a situação 
em questão, mas não teve sucesso. 

Desta forma, pediu pela condenação por danos morais 
para que a ré pague pela diferença do valor da locação, mais 
indenização por danos morais, uma vez que programou sua 
viagem com antecedência justamente para não passar por 
situações imprevistas e estressantes, e principalmente por 
estar acompanhado de sua mãe, que já é idosa e tem mais 
de 80 anos de idade. 

Regularmente citado, a empresa locadora de veículos 
compareceu às audiências de conciliação, mas restaram in- 
frutíferas. 

Conforme sentença homologada, é possível observar que 
a ré alegou que "não cometeu nenhuma ilicitude, tentando 
transferir para terceiros a responsabilidade pela falta de veí- 
culos para atender às reservas por ela efetuadas". Porém, não 
há comprovação nos autos de que tal alegação seja verídica. 

Desta maneira, ao analisar que o autor "foi obrigado a efe- 
tuar locação em outra empresa, e de última hora despender 
valor superior ao que havia contratado, fato decorrente da ne- 
gligência da reclamada em sua atividade", o pedido de indeni- 
zação por danos materiais foi julgado procedente. 

Por fim, o pedido de indenização por danos morais foi jul- 
gado procedente, uma vez que não restam dúvidas de que o 
autor sofreu com a falta de veículos para atender a sua reser- 
va. além de ter sido tratado com descaso e em tom de debo- 
che na companhia de seus familiares, sendo que sua mãe já 
é uma pessoa idosa. 
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►41' FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO 

Curta "Acalanto", do Maranhão, leva 5 prêmios 
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Outros 16 curtas brasileiros participaram na categoria 

O curta-metragem "Acalanto", do Ma- 
ranhão, recebeu o maior número de 
prêmios no 41° Festival de Cinema 

de Gramado, durante a premiação desse 
sábado (17). na cidade da Serra do Rio 
Grande do Sul. Foram cinco kikitos no total. 
Outros 16 curtas brasileiros participaram na 
categoria. 

A obra "Acalanto", de direção de Artúro 
Sabóia, conta a história de uma senhora 
analfabeta que busca amenizar a saudade 
do seu filho ao solicitar a um conhecido para 

que leia diversas vezes a mesma velha e 
única carta enviada há dez anos pelo garo- 
to. Através dessas leituras, uma amizade e 
cumplicidade são criadas entre os dois. 

Renata Boldrini e Leonardo Machado, 
apresentadores da cerimônia no Palácio dos 
Festivais, e o ator Vladimir Britcha e o cine- 
asta Jéferson De anunciaram os vencedores 
das 12 categorias. Ainda na noite, o públi- 
co conheceu os vencedores de outras duas 
categorias, Longa Metragem Estrangeiro e 
Longa Metragem Brasileiro. 

Confira os vencedores na categoria: 

Prêmio Melhor Filme/ Júri Oficial: Acalanto, de Artúro Sabóia 
Prêmio Melhor Filme/Júri Popular Acalanto, de Artúro Sabóia 
Prêmio Melhor Diretor: Arturo Sabóia, por Acalanto 
Prêmio Melhor Desenho de Som; Tiago Bela, Rita Zarti e Marcelo Lopes da Silva, por 
Tomou Café e Esperou 
Prêmio Melhor Trilha Musical; Luis Olivieri, por Acalanto 
Melhor Direção de Arte: Rogério Tavares, por Acalanto 
Prêmio Melhor Montagem: Gilberto Scarpa e Vinícius Gotardelo, por Merda! 
Melhor Fotografia: Ale Sameri, por Arapuca 
Prêmio Melhor Roteiro: Francine Barbosa e Pedro Jorge, por A Navalha do Avô 
Prêmio Melhor Atriz; Léa Garcia, por Acalanto 
Prêmio Melhor Ator: Kauê Telloli, por A Navalha do Avô 
Prêmio Especial do Júri: Os Filmes Estão Vivos 
Prêmio Menção Honrosa; Carregadores do Monte 

SedihCp Funac e Defensoria 

Pública fortalecem parcerias 
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Secretárla Luiza Oliveira, defensor Aldy Mello Filho e presidente da Funac-MA, AnaiIde Everton, definiram fortalecimento de parcerias 

A secretária do Estado de Direitos Huma- 
nos. Assistência Social e Cidadania, Luiza 
Oliveira: o defensor público-geral do Estado, 
Aldy Mello Filho; e a presidente da Fundação 
da Criança e do Adolescente no Maranhão 
(Funac-MA), Anailde Everton, definiram, em 
reunião na Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Assistência Social e Cidadania (Se- 
dihc), o fortalecimento de diversas parcerias 
entre os órgãos. 

Durante a reunião, os gestores e os técni- 
cos discutiram o fortalecimento e a ampliação 
dos serviços oferecidos aos adolescentes em 
conflito com a lei nas Unidades de Internação 
da Funac-MA. Atualmente, já é desenvolvido o 
atendimentos jurídico e psicossocial com a par- 

ticipação de defensores públicos e técnicos da 
Sedihc e da Funac-MA. 

Os adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas desenvolvem atividades de 
arte e cultura, integralizando o que determina o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeduca- 
tivo (Sinase). De acordo com Aldy Melo Filho, 
uma das funções da Defensoria é estender o 
trabalho em conjunto com os demais órgãos. 
"As parcerias buscam fortalecer o trabalho e 
beneficiar a população". 

A secretária Luiza Oliveira reafirmou o ga- 
nho com o trabalho coletivo entre as secreta- 
rias de Estado e a Defensoria Pública em de- 
fesa dos diretos das pessoas em situação de 
violação de direitos humanos. 

Bombeiros maranhenses participam de 

Seminário Nacional no Rio de Janeiro 

a» 

Comandante Vanderley Costa Pereira cumprimenta oficial no seminário 

Oficiais e praças do Corpo de Bombeiros 
Militar do Maranhão participam, no Rio de Ja- 
neiro, do XIII Seminário Nacional dos Corpos 
de Bombeiros Militares do Brasil - Senabom. 
O evento foi aberto na noite de domingo (18) e 
contou com a presença do comandante geral 
do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, 
coronel João Vanderley Costa Pereira, na sole- 
nidade de abertura. 

O evento, que acontece até a manhã desta 
terça-feira (20), tem como objetivo o aprimora- 
mento dos bombeiros militares e comunitários 
brasileiros, por meio da exposição de produtos 
e serviços, fórum de debates, troca de experi- 
ências e difusão de novas técnicas profissio- 
nais. O Seminário tem como objetivo, também, 
disseminar técnicas de redução de efeitos de 
desastres, por meio do aperfeiçoamento profis- 

sional nas áreas de atendimento pré-hospita- 
lar, busca e salvamento. 

Além do coronel João Vanderley, também 
integra a delegação maranhense o coronel Cé- 
lio Roberto de Pinto; comandante a Diretoria 
de Apoio Logístico (DAL), tenentes coronéis 
Ernesto Luís França de Sousa, subcomandan- 
te da DAL, e Isaac Muniz Matos, comandante 
do 8o GBM; em Pinheiro, o major Abner Ferrei- 
ra de Carvalho, chefe de gabinete do CBMMA; 
capitão Cláudio Bezerra, comandante do Colé- 
gio do Bombeiro Militar 2 de Julho, entre outros 
oficiais e praças. 

Vale ressaltar que, paralelamente ao XIII Se- 
nabom, acontece a Feira Internacional de Tec- 
nologia, Serviços e Produtos para a Segurança 
Pública (Interseg) em parceria com o Internatio- 
nal Association of Chiefs of Police (IACP). 

CONSÓRCIO. 
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ECONOMIA 

Consórcio ajuda a planejar compra futura, mas exige atençao do consumidor 

O sistema de consórcios tem crescido a 
cada ano e atingiu 5,47 milhões de consor- 
ciados em todo o país, no balanço de junho 
último. Os números foram divulgados pela 
Associação Brasileira de Administradores de 
Consórcios (Abac). 

No primeiro semestre de 2013 houve 1.3 
milhão de adesões aos consórcios, um au- 
mento de 9,6% em relação a igual período do 
ano anterior. Os números de julho serão co- 
nhecidos no final deste mês. 

A evolução contabilizada demonstra a 
confiança crescente da sociedade no sistema 
de consórcios para compras futuras, além de 
mostrar que o consumidor brasileiro está mais 
atento aos benefícios da educação financeira. 

Sai mais em conta uma compra planejada 
do que uma aquisição imediata, muitas vezes 
por impulso, com financiamento a juros altos, 
destacou o presidente da Abac, Paulo Roberto 
Rossi. 

Essa conscientização, segundo ele, tem 
feito com que cada vez mais brasileiros optem 

por aquisições de bens duráveis - veículos, 
imóveis e eletroeletrônicos, por exemplo - por 
meio de consórcios, que operam sob regula- 
mentação e fiscalização do Banco Central. 

A autoridade monetária disponibiliza, em 
seu endereço eletrônico na internet, a relação 
completa das administradoras de consórcios 
autorizadas a funcionar, suas empresas e gru- 
pos em andamento e presta informações, tam- 
bém, pelo telefone 0800 979 2345 da Central 
de Atendimento ao Público. 

O Banco Central recebe denúncias de 
eventuais desrespeitos aos direitos do consu- 
midor. Muitas delas, não bem fundamentadas, 
de acordo com a gerente do Departamento Ju- 
rídico da Abac, Elaine da Silva Gomes, porque 
alguns consorciados não se dão ao trabalho 
de ler os contratos de adesão, antes de as- 
sinar ou fazer qualquer pagamento. Este, por 
sinal, deve ser em cheque nominativo ou qual- 
quer outra forma que permita prova, menos 
em dinheiro, como aconselha a assessoria do 
banco. 

Além disso, Elaine Gomes recomenda que 
mesmo depois de constatar que a administra- 
dora está autorizada, é aconselhável que o 
consumidor tenha a precaução de ligar para os 
órgãos regionais de defesa do consumidor e 
verificar se há reclamações contra a empresa, 
bem como observar se o contrato de adesão 
está redigido de forma clara, uma vez que cria 
vínculos obrigacionais entre as duas partes. 

A Abac também presta consulta para diri- 
mir dúvidas, e ela mesma pode ser procurada 
diretamente, no telefone (11) 3231-5022, para 
esclarecer questões como a que foi levantada 
pelo paulista Wagner Reis Cândido. 

Ele disse que viu um anúncio na internet 
de oferecimento de contrato de cota da Mar- 
cas Reunidas Administradora de Consórcios, 
de Guaratinguetá (SP), liquidada extrajudicial- 
mente pelo Banco Central em 2002. Pergun- 
tada a respeito, Elaine Gomes disse que pre- 
cisa de mais elementos para se posicionar e 
pediu que o reclamante entre em contato com 
a Abac. 
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Petróleo pode fazer balança comercial fechar com déficit este ano 

O fechamento da balança comercial bra- 
sileira com saldo negativo faz parte das proje- 
ções de parte do setor privado. Até a segunda 
semana de agosto, houve déficit acumulado de 
US$ 4,39 bilhões, contra superávit de US$ 11,4 
bilhões no mesmo período de 2012, segundo 
dados do Ministério do Desenvolvimento, Indús- 
tria e Comércio Exterior. O principal responsável 
pela diferença de cenário de um ano para o ou- 
tro é o petróleo. 

A parada programada para manutenção em 
algumas plataformas brasileiras, o aumento da 
demanda interna pelo combustível, a queda das 
importações de petróleo pelos Estados Unidos 
e o recuo dos preços no mercado internacional 
contribuem simultaneamente para que o Brasil 
esteja exportando menos e importando mais 
esse produto. 

"[O cenário da balança comercial] é o mesmo 
de sempre, mas agravado por essa situação [do 
petróleo]. Se o déficit ocorrer de fato, deve-se 
exclusivamente ao petróleo. Sem essa questão, 
haveria superávit de US$ 7 bilhões a US$ 10 
bilhões. O governo diz que vai voltar [aos pata- 
mares anteriores da produção de petróleo], mas 
a gente não sabe exatamente quando", diz José 
Augusto de Castro, presidente da Associação 
de Comércio Exterior do Brasil (AEB). 

A entidade, que no início de 2013 previa 
superávit de US$ 14 bilhões para a balança 
comercial, reviu em julho a estimativa para um 
pequeno déficit de US$ 2 bilhões. José Augus- 
to destaca que, mesmo com a normalização da 
produção nacional, a venda externa do combus- 
tível enfrentará situação adversa. 

Além da queda nos preços em função da cri- 
se global, os Estados Unidos cederam á China 
o posto de maior importador do petróleo brasi- 
leiro. O país norte-americano recentemente au- 
mentou sua produção do combustível. Graças 
à descoberta das reservas de gás de xisto, em 
médio prazo também deve tornar-se autossufi- 
ciente e o maior produtor mundial de gás e pe- 
tróleo. "Aqueles anos dourados da década pas- 
sada não são uma realidade. As commodities 
estão claramente se ajustando. O mundo passa 
por uma transformação", avalia o presidente da 
AEB. 

Para o diretor de Desenvolvimento Industrial 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Carlos Abijaodi, um possível déficit em 2013 
precisa ser um estímulo para tornar mais com- 
petitivas as exportações brasileiras. "Tem que 
se ganhar mercado, incluir mais exportadores, 
compor a pauta com produtos de valor agrega- 
do, buscar acordos comerciais. Temos um pro- 

grama para sensibilizar empresas a voltarem a 
exportar", ressalta. Segundo ele, há necessida- 
de de se buscar principalmente inovação e dife- 
rencial para os produtos brasileiros. De acordo 
com o diretor, sob a ótica estrutural, os proble- 
mas a serem vencidos são custo de produção, 
infraestrutura deficiente, burocracia em excesso 
e tributação elevadas. 

Abijaodi vê a recente ascensão do dólar 
como favorável à retomada do fôlego das ven- 
das externas. "Durante muito tempo o Brasil 
esteve com moeda muito forte, um desestímulo 
grande, principalmente para o exportador pe- 
queno e médio. Parece que o dólar vai ficar em 
um patamar de R$ 2,20, segundo avaliação dos 
bancos. Já é um apelo para chamar de novo à 
exportação", diz. 

O diretor explica que, apesar das perspec- 
tivas desfavoráveis, a CNI não bateu o martelo 
sobre previsão de um resultado deficitário para 
a balança comercial brasileira. Para ele, pode 
haver surpresas, principalmente ligadas ao mo- 
vimento de preços das commodities. Abijaodi 
citou como exemplo o minério de ferro, que ter- 
minou o ano passado cotado abaixo de US$ 90 
a tonelada, mas ao longo deste ano, chegou a 
ultrapassar os US$ 140. "Ainda temos seis me- 
ses daqui para frente",'ressalta. 

EDUCAÇÃO 

Estudantes selecionados no Sisutec estão tendo problemas para fazer a matrícula 

Estudantes selecionados no Sistema de 
Seleção da Educação Profissional e Tecnoló- 
gica (Sisutec) reclamam de problemas na hora 
de fazer a matrícula. Em Mato Grosso do Sul, 
seis escolas estaduais e um centro de educa- 
ção profissional dizem não ofertar pelo Sisutec 
vagas para nove cursos para os quais os can- 
didatos foram selecionados. Mais de 650 alu- 
nos aguardam orientação. Entre os estudantes 
que fizeram a matrícula, alguns dizem que não 
receberam nenhum comprovante, o que causa 
insegurança. 

A Secretaria de Educação de Mato Gros- 
so do Sul detalhou em nota as unidades e os 
cursos nos quais faltam vagas. A orientação 
da secretaria é que os estudantes "aguardem 
e acompanhem diariamente o site do Sisu- 
tec para ter acesso às devidas orientações e 
esclarecimentos do Ministério da Educação 
[MEC]". 

Segundo nota da secretaria, os cursos 
em que isso ocorreu são, em Campo Grande: 
técnico em meio ambiente na Escola Estadu- 
al Hércules Maymone; técnico em informática 
na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva; 
técnico em informática pela internet na Escola 
Estadual Arlindo de Andrade Gomes; técnico 
em comunicação visual, técnico em even- 
tos e técnico em hospedagem no Centro de 
Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima; 
técnico em logística na Escola Estadual Prof 
Clarinda Mendes de Aquino. Em Itaporã (MS), 
técnico em agronegócios na Escola Estadual 

Rodrigues Alves e, em São Gabriel do Oeste 
(MS), técnico em agropecuária na Escola Es- 
tadual São Gabriel. 

A secretaria informou que cabe ao MEC o 
acesso à alimentação de dados do sistema de 
seleção, não sendo a oferta de vagas respon- 
sabilidade do órgão. À Agência Brasil, a asses- 
soria disse que o erro na oferta foi detectado 
ainda na fase de inscrição e que o MEC foi 
comunicado, mas não resolveu o problema. 

Selecionados, os candidatos vão às insti- 
tuições e são informados de que não há oferta 
de vagas. Nas redes sociais, em uma comuni- 
dade criada para discussões sobre o sistema 
de seleção, uma candidata reclama: "Fui me 
matricular hoje, e na instituição não estavam 
nem sabendo do curso". 

O prazo para a matrícula terminaria sexta- 
-feira (16). mas o MEC prorrogou o prazo para 
esta terça-feira 20. Com isso as demais etapas 
do processo também foram adiadas. A secreta- 
ria de educação disse que mais vagas devem 
ser criadas para atender a esses candidatos. 

Além do problema com a matrícula, al- 
guns candidatos queixam-se de que, quando 
conseguem fazê-la, não é entregue nenhum 
comprovante. Na mesma comunidade, um dos 
candidatos comentou: "Fiz minha matrícula 
hoje e não recebi comprovante de matricula. 
Eles informaram que [a comprovação] era no 
site e lá não tem nada". Em resposta, outro 
estudante disse que passou pela mesma situ- 
ação: "A mesma coisa comigo. Fui ao site do 

Sisutec e consta a mesma coisa, que fui sele- 
cionado e tenho que ir me matricular, mas já 
me matriculei". 

O MEC, por meio da assessoria de impren- 
sa, diz: "A oferta de vagas para cursos técni- 
cos, por meio do Sisutec. é de inteira respon- 
sabilidade da instituição ofertante, que lançou 
no sistema os dados relativos à sua respectiva 
oferta, considerando o número de vagas por 
curso e turno. Neste caso de Mato Grosso do 
Sul, já houve um entendimento do MEC com 
a Secretaria de Educação de Mato Grosso do 
Sul para que a oferta das vagas em Campo 
Grande esteja garantida". 

A pasta informa que o procedimento de 
matrícula "é de responsabilidade direta da ins- 
tituição ofertante, cabendo a ela informar ao 
MEC as matrículas feitas. O Sisutec não con- 
tém qualquer informação relativa às matrícu- 
las". Em relação ao comprovante, a pasta diz: 
"É recomendável que o aprovado solicite um 
comprovante de matrícula perante a instituição 
ofertante". 

Esta é a primeira edição do Sisutec, que 
seleciona candidatos para o ensino técnico 
com base na nota do Exame Nacional do En- 
sino Médio (Enem). A intenção é que assim 
como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 
que seleciona estudantes para instituições 
públicas de educação superior, seja aberto 
duas vezes por ano. No total foram 383.080 
inscritos. Como cada candidato podia fazer até 
duas opções, foram 737.229 inscrições. 
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ESTUDO MOSTRA QUE GAFE TEM 
EFEITO ANTIOXIDANTE E PODE 

PREVENIR DOENÇAS 

Um estudo feito por pesquisadores 
da Unidade de Pesquisa Café e Cora- 
ção, do Instituto do Coração (InCor) do 
Hospital das Clínicas da Universidade 
de São Paulo (USP), mostrou que os 
consumidores regulares de café têm 
melhor atividade antioxidante no orga- 
nismo e melhor desempenho em exer- 
cícios físicos. Além disso, o produto 
pode prevenir doenças. 

Nos testes de esteira, os consumi- 
dores de café tiveram melhor perfor- 
mance atlética e maior tempo de exer- 
cício. O resultado foi verificado também 
nos pacientes coronariopatas, que não 
apresentaram nenhum evento cardíaco 
adverso, como angina ou arritmias. 

Segundo o diretor da Unidade Clíni- 
ca de Coronariopatia Crônica do InCor, 
Luiz Antônio Machado César, o estudo 
analisou 150 consumidores de café 
nos últimos cinco anos e continua a ser 
feito em outras frentes. Foi avaliado o 
consumo tanto por pessoas saudáveis 
como em portadoras de doenças car- 
díacas. 

O médico disse que os voluntários 
passaram três semanas diminuindo o 
consumo de café ou de outras bebidas 
com cafeína, até ficarem uma semana 
sem tomar nada. "Nesse momento, fi- 
zemos vários exames, monitoramos a 
pressão arterial, fizemos eletrocardio- 
grama durante 24 horas e finalizamos 
com um teste na esteira". 

Depois disso, os voluntários rece- 
beram uma cafeteira, filtros e foram 
orientados sobre como fazer o café 
que beberiam durante quatro semanas 
- 450 mililitros por dia, cerca de sete 
xícaras e meia. O tipo de café a ser 
tomado, com uma torra mais clara ou 
mais escura, era sorteado. 

"Assim, fomos alternando o tipo de 
café a cada quatro semanas do teste e 
a cada mês repetíamos todos os exa- 
mes, comparando que aconteceu com 
relação às torras que todos tomaram. 
O que pudemos observar é que não 
houve nenhum impacto com relação 
à arritmia, na variação dos exames de 
sangue". $ 

Machado explicou que a pesqui- 
sa foi feita devido à controvérsia que 
existe sobre o café fazer bem ou mal 
e sobre a cafeína ser uma vilã da saú- 
de, apesar de o café não ser só cafeína 
e sim ser composto por mais de 400 
substâncias diferentes. "Há vários es- 
tudos mais recentes no mundo que 
mostram que o café não tem impacto 
em doentes cardiovasculares. Há ou- 
tros estudos mostrando que o café está 
dentro da qualificação dos antioxidan- 
tes, prevenindo doenças ou reduzindo 
seus efeitos". 

O médico ressaltou que não há pro- 
blemas em tomar de três a quatro xíca- 
ras de café ao longo do dia, mas que 
não é recomendável beber o líquido em 
excesso de uma vez, só devido à cafe- 
ína. "Ao beber muito café, de uma vez, 
só o indivíduo ingerirá muita cafeína de 
uma vez só e isso é maléfico, mas o 
café como o brasileiro está acostuma- 
do não faz mal nenhum". 

Os estudos são feitos na Unidade 
de Pesquisa Café e Coração, do InCor, 
com a colaboração da Empresa Brasi- 
leira de Pesquisa Agropecuária (Em- 
brapa) e da Associação Brasileira das 
Indústrias de Café (Abic). Os testes 
também deverão ser feitos com café 
do tipo expresso e com café descafei- 
nado. 
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ROGÉRIO CENI ADMITE 
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"Não tinha vivido uma situação como esta" 
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Fernando Prass: "É muito mais 

fácil jogar série A do que série B" 

•» 

Fernando Prass nSo aceita o Palmeiras fora da Série A em 2014 
Rogério Cenl admite que nunca passou por momento tão ruim no São Paulo 

O goleiro Rogério Ceni reconheceu que 
atravessa seu momento mais complica- 
do em campo no São Paulo. Depois do 

empate por 0 x 0 com o Flamengo, no domingo 
(18), quando foi anunciado que deixou de ser o 
batedor oficial de pênaltis do Tricolor, o capitão 
lamentou a crise no Morumbi. 

"Não tinha vivido uma situação como esta, 
mas tudo na vida tem sua primeira vez e es- 
tamos passando por um momento delicado", 
ponderou o goleiro, que ainda encontrou pontos 
positivos no duelo em Brasília. "Fizemos bons 
pedaços de jogo, sendo melhores no segundo 
tempo, mas a bola não entrou". 

Neste último ano de carreira, Ceni não con- 
segue tirar o São Paulo de uma péssima se- 
qüência. Dos últimos 19 jogos que disputou, o 
clube venceu apenas um, diante do Benfica. A 
situação no Campeonato Brasileiro é ainda pior, 
já que o Tricolor não triunfa pela competição 
desde o dia 29 de maio. 

Em função da série de 12 compromissos 
sem resultados positivos no Nacional, o time 

da capital paulista ocupa a penúltima posição. 
Neste contexto, Rogério Ceni perdeu a condi- 
ção de batedor oficial de pênaltis, depois de ter 
desperdiçado suas chances contra Bayern de 
Munique e Portuguesa. 

Diante do Flamengo, no domingo (18), Pau- 
lo Autuori ordenou que Jadson fizesse a batida, 
mas Felipe defendeu e aumentou o calvário 
são-paulino. Criticado nesta temporada pelo 
ex-diretor de futebol Adalberto Baptista e pelo 
ex-treinador são-paulino Ney Franco, Ceni fez 
questão de dizer que não teve qualquer proble- 
ma com a decisão do atual treinador. 

Admirado pelo capitão desde que dirigiu 
o São Paulo em 2005, Autuori não descartou 
dar novas chances ao goleiro em pênaltis até o 
fim do ano. "Nós conversamos depois do jogo 
contra a Portuguesa e tomamos a decisão com 
coerência e sensatez. Às vezes, você precisa 
dar um passo ao lado para se recuperar e se- 
guir em frente. Se ele tiver de voltar, vai cobrar, 
porque ele tem qualidade nas cobranças", co- 
mentou o treinador. 

Em meio aos comentários, que existem 
mesmo dentro do elenco do Palmeiras, discu- 
tindo se o time atual teria condições de fazer 
uma boa campanha na primeira divisão do 
Brasileiro, o jogador mais velho do grupo vai 
além. Fernando Prass avisa que os clubes que 
estão na série A enfrentam menos complica- 
ções do que o Verdão. 

"Acho muito mais fácil jogar a Série A do 
que a série B", disse o goleiro, relacionando 
a pressão para subir como argumento em sua 
opinião. "O Palmeiras nunca divide a respon- 
sabilidade, é sempre obrigado a vencer os 38 
jogos. Isso traz um desgaste emocional muito 
grande, e, com a seqüência de jogos, cansa a 
parte mental também." 

A convicção do camisa 25 sobre o assunto 
se deu há menos de um mês, quando o time 
empatou com o Guaratinguetá por 1 x 1 no 
campo cheio de falhas do estádio no Vale do 
Paraíba. Foi o único dos 11 jogos de invencibi- 
lidade da equipe que não terminou com vitória 
alviverde, e os números não diminuíram as co- 
branças pelo resultado. 

"Podemos estar 30 pontos na frente; se 
perdermos um jogo, em casa ou fora, a coisa 
começa a encrespar de novo. Foi assim con- 
tra o Guaratinguetá, o único empate entre es- 
sas vitórias, e a semana seguinte foi tensa. O 
Palmeiras está em uma situação na qual não 
pode relaxar nunca", ensinou, minimizando os 
duelos contra Atlético-PR, pela Copa do Bra- 
sil, como chance de o Palmeiras provar sua 
qualidade. 

"Somos sempre testados. Fomos testados 
contra Joinville, Icasa, Bragantino, Guaratin- 
guetá... Cada jogo é um teste para nós. Se 
ganharmos as duas do Atlético-PR e passar- 
mos, depois tem Boa, Ceará, Chapecoense e 
séremos testados de novo. Aqui é assim: não 
se pode tirar o pé, temos que provar todos os 
dias", ensinou. 

Independentemente da facilidade de cada 
campeonato, Prass ressalta a grandeza do 
clube que defende. "Estamos acostumados 
a enfrentar times de primeira divisão. O Pal- 
meiras é um time de primeira divisão que está 
passando pela segunda", simplificou. 
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