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CORREIO Imperatriz-MA 
Terça-feira, 29 de outubro de 2013 

13s salário 

Até dezembro deste ano, o pagamento do 13° salário deverá injetar cerca de R$ 
143 bilhões na economia brasileira, segundo estimativas do Departamento Inter- 
sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgadas nessa 
segunda-feira (28). O valor previsto para este ano indica um crescimento de 9,8% 
frente a 2012. Dos cerca de 82 milhões de brasileiros que devem ser beneficiados 
pelo pagamento do 13° salário, perto de 30,76 milhões (37,4%) são aposentados 
ou pensionistas da Previdência Social. Os empregados formais (50,6 milhões de 
pessoas) correspondem a 61,4% do total. Dentro desse grupo, os empregados do- 
mésticos com carteira de trabalho assinada somam 1,760 milhão (2,2%). Além dis- 
so, 760 mil pessoas (1,2%) são aposentados e beneficiários de pensão da União 
(Regime Próprio). 
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Peixe gigante 

Uma instrutora de ciência marinha levou um susto ao avistar no mar em 
Los Angeles, na Califórnia (EUA), um peixe remo (também conhecido 
como regaleco) com mais de 5,4 m de comprimento. O peixe, que normal- 
mente vive a mais de 900 m de profundidade, e faz parte de um grupo de 
bichos que raramente são estudados, teria morrido de causas naturais. 
A instrutora contou que estava mergulhando quando encontrou o peixe a 
cerca de 9 m de profundidade. "Eu tenho que arrastar isso ou ninguém vai 
acreditar em mim", afirmou Santana, pouco antes de receber a ajuda dos 
colegas para levar a carcaça á superfície. O regaleco será enterrado na 
areia até se decompor, para que seu esqueleto seja remontado e exibido. 

Personagens em dedos Cobrando a Venezuela 

O artista italiano Dito Von Tease criou Ditology, um projeto onde os retra- 
tos de pessoas famosas, reais ou fictícias, são reproduzidos em dedos 
humanos. Há dedinhos que representam Steve Jobs, Mr. T, Spock, e mui- 
to mais. 

Depois de estimular negócios com a Venezuela, o governo do Brasil agora 
cobra do país vizinho "calotes temporários" de exportações de empresas bra- 
sileiras feitas neste ano. 
Em alguns casos, o atraso nos pagamentos de produtos vendidos ao merca- 
do venezuelano, que vive um momento de escassez, chega há quatro meses. 
A situação já preocupa os empresários brasileiros, especialmente os que co- 
meçaram a negociar mais recentemente com a Venezuela, e levou o governo 
a enviar uma missão ao país para tentar solucionar o problema. 

COLUNA DO SANCHES 

EXCLUSIVO 
IMPERATRIZENSE LANÇARÁ LIVRO 
SOBRE MANOEL DA CONCEIÇÃO 

Manoel 
Conceição «riKrvtvraC WBMI 

Manoel da Conceição, o livro e o autor, 
Adalberto Franklin. 

O jornalista, editor, escritor e pesquisa- 
dor Adalberto Franklin, de Imperatriz, autor 
de diversos livros de assuntos da História 
regional, está concluindo sua mais recente 
obra: "Manoel Conceição, sobrevivente 
do Brasil". O livro trata da vida de Manoel 
Conceição Santos, o agricultor mara- 
nhense e líder camponês que é um dos 
fundadores nacionais do Partido dos Tra- 
balhadores, respeitado em diversos países 
do mundo por sua luta e resistência em 
favor da justiça social, do desenvolvimento 
sustentável e em relação às chamadas 
guerras do latifúndio. Manoel da Concei- 

ção, como também é chamado, nasceu em 
Pirapemas (MA) e completa 80 anos em 
junho de 2014. Ele reside em Imperatriz. 

Adalberto Franklin Pereira de Castro, 
membro da Academia Imperatrizense de 
Letras e do Instituto Histórico e Geográfico 
do Maranhão, colega de partido e pes- 
soa do círculo mais próximo de Manoel 
da Conceição, a pedido do titular desta 
coluna, cedeu os oito capítulos iniciais 
do livro e. sem trocadilho, franqueou a 
publicação de alguns, com "a liberdade de 
fazer comentários e reparos", conforme 
escreveu/autorizou em mensagem de 28 
de setembro. 

Escolhi, inicialmente, parte do capítu- 
lo 4, intitulado "No Pindaré", onde faz-se 
menção a Pindaré-Mirim e a Santa Inês, 
município do qual Manoel da Conceição é 
cidadão, conforme título que lhe foi conce- 
dido em 02 de dezembro de 2010. 

No final de abril do ano passado, o 
jornal "Agora Santa Inês" prestou homena- 
gem a Manoel da Conceição. Eis os dois 
parágrafos iniciais do texto. 

"Manoel Conceição começou 
organizando o sindicato de trabalhado- 
res rurais no vale do Pindaré-Mirim, no 

Edmilson Sanches 

Maranhão, posteriormente contribuiu na 
organização de entidades importantes no 
cenário nacional como a Central Única dos 
Trabalhadores - CUT, o Partido dos Traba- 
lhadores - PT e o Centro de Educação e 
Cultura do Trabalhador Rural - CENTRU. 
Por suas ações foi perseguido, preso e 
torturado na ditadura militar, no exílio em 
Genebra, se engajou, juntamente com 
outros exilados, na luta contra governos 
repressivos. 

"Após três anos fora do Brasil, retornou 
e deu continuidade, até os dias atuais, a 
luta em favor de uma sociedade mais jus- 
ta. Trabalha com associações e cooperati- 
vas, desenvolvendo atividades que visam 
o aperfeiçoamento dessas organizações e 
o bem-estar dos trabalhadores." 

Neste sábado e terça e quarta- 
-feira próximas reproduzirei aqui parte 
do capítulo 4 do novo livro de Adalberto 
Franklin. O trecho é inédito em publicação 
impressa do sul do Maranhão (foi publi- 
cado em blog de São Luís e em jornal de 
Santa Inês). A obra deve ser lançada no 
primeiro trimestre de 2014, com previsão 
de edição em língua francesa. 

(CONTINUA TERÇA-FEIRA) 

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

O prefeito Sebastião Madeira apro- 
veitou o feriado do servidor públi- 
co e reuniu os servidores do povo 
(prefeito, secretários e vereadores) 
nessa segunda-feira (28) para visi- 
tar obras do município nos diversos 
bairros da cidade. Os vereadores 
embarcaram em um ônibus da VBL 
e seguiram aos bairros junto ao 
prefeito. 
Essa foi uma iniciativa, no mínimo, 
interessante da atual gestão, mas, 
para ficar melhor, os vereadores e 
o prefeito poderiam ter ido a uma 
parada de ônibus e feito o trajeto 
dos passageiros que fazem uso 
desse transporte todos os dias. 
Afinal, nenhum ônibus vai buscar 
os populares na porta de sua casa 
e faz um trajeto programado, sem 
possibilidades de serem surpreen- 
didos por uma greve surpresa dos 
motoristas. 
Segundo o prefeito, essa foi uma 
iniciativa que visou reunir os servi- 
dores do povo para apresentar as 
obras já concluídas que devem ser 
entregues em breve. Segundo a as- 
sessoria da VBL, o prefeito avaliou 
a qualidade do transporte. "A quali- 
dade dos transportes melhorou sig- 
nificativamente, a prova é que não 
temos recebido mais reclamações 
na prefeitura sobre a VBL, mas 
precisa ficar atento para que a qua- 
lidade oferecida hoje não caia em 
discreto como foi verificado antes 
dos protestos na gestão anterior da 
empresa", frisou Madeira. 

- VISITA À CAEMA 

m 
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Hoje, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) que irá investi- 
gar a Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão (Caema) 
fará uma visita á sede da compa- 
nhia. A comissão - composta pelo 
vereador Carlos Hermes (PCcoB), 
presidente da comissão, e os de- 
mais integrantes: Raimundo Roma 
(PSL), Aurélio Gomes (PT), Eudes 
Feitosa (PTdoB) e Fidelis Uchoa 
(PRB), além dos suplentes Antônio 
José (DEM) e Marco Aurélio Aze- 
vedo (PCdoB) - estará às 9h30 no 
local para a primeira vistoria. 
Esta é apenas uma das primeiras 
ações da CPI, criada logo após a 
cidade ficar quase 5 dias sem água 
nas torneiras, com o objetivo de in- 
vestigar a arrecadação financeira e 
os investimentos da Caema, assim 
como as condições de abasteci- 
mento na cidade. A comissão deve 
fazer um estudo profundo sobre o 
caso, tendo como base o contrato 
firmado entre a Caema e a prefeitu- 
ra. No final das investigações será 
elaborado um relatório que será 
encaminhado para os órgãos com- 
petentes, como o Ministério Públi- 
co, governo municipal e estadual. 
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►ACUSADA DE LATROCÍNIO 

Dupla imperatrizense é presa em Itinga 

Antônio Pinheiro 

Policiais Militares da 5a Companhia 
Independente de Itinga. em parceria 
com policiais do Pará, fizeram a prisão 

na noite de sábado (26) de uma dupla im- 
peratrizense no povoado Paulista. Francisco 
Willyame Ferreira da Silva, de 22 anos, e As- 
civan da Silva Barros, 22, foram presos acu- 
sados de latrocínio. A vítima foi o microem- 
presário Adevan Carneiro Lima, de 39 anos, 
proprietário de uma farmácia na cidade de 
Itinga. 

Adevan estava na porta de sua casa 
quando dois assaltantes chegaram em uma 
moto Titan preta. O garupa desceu e anun- 
ciou o assalto. Os criminosos levaram um 
relógio e um anel de ouro da vítima. Antes 
de sair, um dos elementos teria perguntado à 
vítima sobre um cordão de ouro. Ao receber 
a resposta que não tinha, o assaltante dispa- 
rou três tiros no peito de Adevan. 

O microempresário foi socorrido para o 
município de Açailândia, mas não resistiu e 
morreu quando dava entrada no hospital. Os 
policiais de Itinga foram até o local do ocor- 
rido, onde receberam informações de que 

os assaltantes teriam fugido sentido estado 
do Pará. Com base em informações, os poli- 
ciais descobriram que os elementos estavam 
no povoado Paulista. Com ajuda de PMs do 
Pará, localizaram a moto Honda CG 150 Ti- 
tan, cor preta, de placa OJF-Imperatriz-MA, 
em poder de Francisco Willyame Ferreira da 
Silva. O mesmo confessou que estava pilo- 
tando a moto e que Ascivan da Silva Barros 
foi quem teria efetuado os disparos. 

No mesmo povoado, a polícia localizou 
Ascivan. No momento da prisão, ele estava 
em um Gol com placa de Imperatriz. Ao ver 
a polícia, o rapaz abandonou o veiculo e en- 
trou no matagal. Os policiais, ao perceberem 
que o mesmo estava armado, efetuaram um 
disparo que acertou a perna de Ascivan. No 
momento das prisões dos dois rapazes, eles 
estavam acompanhados de Karoline Freitas 
e Indiara Pereira. As duas são namoradas 
dos acusados. Os quatro foram presos e 
apresentados na Delegacia de Açailândia. 
As duas garotas foram arroladas apenas 
como testemunhas, enquanto Ascivan e Wii- 
lyame foram autuados em flagrante por latro- 
cínio (roubo seguido de morte). 

De acordo com a polícia, Ascivan é acu- 

Homens presos pela PM 

sâo autuados por seqüestro 

Antônio Pinheiro 

Os dois homens presos no domingo (27) 
pela Polícia Militar, no município de Imperatriz, 
são acusados de seqüestro na cidade de João 
Lisboa. Eles foram autuados em flagrante pela 
delegada de Plantão Dra. Virgínia Loiola. José 
Reis da Silva Teixeira e Ivanaldo Silva foram 
encontrados em um Gol cinza, em uma estra- 
da vicinal no povoado Bebedouro, região do 
Camaçari. Dentro do veículo, a polícia encon- 
trou dois rapazes que tinham sido seqüestra- 
dos uma hora antes no bairro Cidade Nova, 
João Lisboa (MA). 

Marcos Jhony de Sousa Araújo e um me- 
nor de 16 anos foram colocados dentro do 
carro sob ameaças de uma arma de fogo. 
Após pegarem os dois rapazes, os homens 
ficaram rondando com os mesmos pela cida- 
de, ameaçando-os de morte - a suspeita é de 
que as vitimas teriam feito um furto na tarde 
de sábado (26). Em seguida, os seqüestrado- 
res saíram da cidade por um desvio para não 
passarem pela barreira policial que fica na en- 
trada da cidade. 

Segundo os rapazes, eles foram agredi- 
dos com murros e coronhadas de revólver na 
cabeça e receberam ameaças de morte caso 
não entregassem o notebook furtado. Após 
sair da cidade, foram para o povoado Bebe- 
douro, onde pararam o veículo e disseram que 
iriam matar o menor. Eles chegaram a colocar 
o menor para fora do veículo e apontar a arma 
para cabeça dele, onde efetuaram um disparo 
próximo ao ouvido para intimidá-lo mais. 

Quando estavam saindo do povoado, eles 
se depararam com a viatura da Polícia Militar, 
que já fazia busca pela cidade e zona rural. 
A policia tinha sido informada pelos familiares 
das vítimas. Ao fazer a abordagem, encontra- 

Carro utilizado no seqüestro dos rapazes 

ram os rapazes. Com os homens foi encon- 
trado um revólver calibre 38 com quatro mu- 
nições, uma deflagrada. Os dois elementos 
foram presos e apresentados na Delegacia de 
Plantão em Imperatriz. 

Os homens disseram que pegaram os ra- 
pazes apenas para dar um susto neles. Os 
dois foram submetidos a exames, onde foram 
constatadas as agressões e marca de pólvora 
no rosto do menor. Após o flagrante, os dois 
homens e uma das vitimas ficaram presos na 
Regional de Segurança. Marcos Jhony ficou 
preso porque havia contra ele um mandado 
de prisão por assalto. Segundo ele, este crime 
aconteceu há cinco anos quando o mesmo 
trabalhava como mototáxi e havia carregado 
um passageiro que tinha realizado um assalto, 
sendo preso por transportar o assaltante. 

Oito corpos deram entrada no IML 

no fim de semana em Imperatriz 

Oito corpos deram entrada no Institu- 
to Médico Legal (IML) de Imperatriz nes- 
se fim de semana. Foram sete vitimas de 
mortes violentas e uma de morte natural. 

No sábado (26), o IML recebeu três 
corpos. Edvando Carneiro Lima, 40 anos, 
foi morto a tiros na cidade de Itinga. Os 
outros dois corpos foram dos dois assassi- 
natos registrados em Imperatriz na madru- 
ga de sábado. David Sousa, 23 anos, foi 
morto a tiros no estacionamento da AABB, 
já o comerciante Gildo Lima, 39 anos, foi 
morto a facadas no bairro Mercadinho. 

Ontem (27), cinco corpos deram en- 
trada no IML. Edvan Alves da Silva, 28 

anos, foi morto vitima de arma de fogo em 
Imperatriz. Paulo Lima da Silva, 32 anos, 
morreu depois de sofrer agressões físicas 
e cortes com uma garrafa no município de 
Estreito. Uma colisão entre uma motocicle- 
ta e uma carreta, na BR-010, no município 
de Ribamar Fiquene, resultou na morte de 
Markeli de Araújo Matos, 22 anos. 

No assentamento conhecido como 
Bofe Seco, zona rural de Bom Jesus das 
Selvas, Eiivelton Sousa da Silva, 17 anos, 
foi morto a tiros. O oitavo corpo recebido 
pelo IML fpi de Elzira Francisca, 85 anos, 
que morreu de causas naturais. (Alan Mi- 
Ihomem / imirante Imperatriz) 

Dinheiro, celulares, relógios e munição foram encontrados com os acusados 

sado de ter atirado no caseiro da Associação 
de Cabos e Soldados quando este estava 
numa pescaria, próxima à ponte Dom Afon- 

so Felipe Gregory. O fato acorreu no mês de 
setembro. Já Wilyame é filho de um sargento 
da Polícia Militar de Imperatriz. 

PM prende acusado de homicídio 

no estacionamento da AABB 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar prendeu no final da tarde 
de sábado (26) Willas Silva Matos, conhecido 
por "Cupim". Ele era acusado da morte de Da- 
vid Sousa, conhecido pela alcunha de "Pipão", 
homicídio ocorrido às 2h da madrugada de 
sábado no estacionamento da AABB. A prisão 
aconteceu na rua Principal do Parque Alvora- 
da, na casa da avó do acusado. 

Cupim fez questão de afirmar na TV que 
praticou o crime. Segundo ele, Pipão dizia 
que iria matá-lo. Na casa onde ele foi preso, 
os policiais encontraram um revólver calibre 
38 municiado, que tinha sido usado no crime, 
e mais seis munições intactas. O Cel. Edeil- 
son Carvalho falou que, desde o momento em 
que aconteceu o assassinato, a Policia Militar 
já tinha informações de quem seria o autor do 
homicídio. 

Cupim falou também que tinha um desafe- 
to com a vítima há muito tempo. Disse que efe- 
tuou três disparos. Além da arma, foi encon- 
trada com o mesmo a moto usada para fugir 
do local do crime. Segundo uma testemunha, 
uma outra pessoa também estaria envolvida 
no assassinato. Esta pilotava a moto no mo- 
mento da fuga. 

O acusado foi apresentado no Plantão 
Central da Regional de Segurança no iní- 
cio da noite de sábado, onde foi autuado em 
flagrante por homicídio pelo delegado Brasil. 
Ele ficará preso em uma cela da Regional de 
Segurança, aguardando a decisão da Justiça. 
Sobre David Satiele Sousa, esse tinha várias 

Esse é o 17° homicídio do mês 

passagens pela polícia, tendo inclusive sido 
acusado de um homicídio há quarenta dias no 
Bairro da Caema, onde a vítima foi morta no 
dia do aniversário dela. 

No domingo (27) foi registrado o 17° ho- 
micídio do mês de outubro. Edivan Alves da 
Silva, de 22 anos, foi morto com cinco tiros de 
revólver calibre 38. O crime aconteceu na rua 
Leste Oeste, na divisa da Vila Ipiranga com a 
Vila Cafeteira. O suspeito do crime ainda não 
foi identificado pela policia. 

J: 

No dia 29 de outubro celebramos uma admirabilíssima profissão, o "Cerimonialista". 
Esse artista inigualável pensa em tudo nos mínimos detalhes... Faz o diferenciai nos 
eventos... Transforma o simples em estonteante, esplendoroso... Uma personagem re- 
côndita, mas que aparece nas minúcias do seu trabalho... Planeja, organiza, governa, 
gerencia, executa... A diversidade está envolta em seu espírito... Tem dons e os coloca 
em prática a serviço daqueles que acreditam que essa personalidade faz uma grandiosa 
diferença... 

Parabenizo a todos aqueles que escolheram essa belíssima profissão e que fazem 
dela uma arte cotidiana capaz de aguçar a nossa alma, propiciar alegria e benfazejo a 
nossa existência... 



CORREIO 

Camara de Governador Edison Lobão abre concurso 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOVERNADOR EDSON LOBÃO 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N0 01/2013 
A Câmara Municipal de Governador Edson Lobão, faz saber a todos que fará 
realizar na sede do Minicípio, CONCURSO PÚBLICO para: provimento de 
cargos atualmente vagos e' á vagar, que será regido de acordo com as 
Instruções Especiais, parte integrante deste EDITAL. 

INSTRUÇÕES ESPECIAS 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Concurso Público, objeto deste Edital, contará somerte de uma etapa; 
1a Etapa - provas objetivas  1 Etapa - provas objetivas  

i edital lançado na quinta-feira (24) é voltado ao provimento de cinco vagas 

Welbert Queiroz 

A Câmara de Governador Edison Lo- 
bão (MA) lançou edital de abertura do 
concurso público 001/2013 para pre- 

enchimento de cargos na Câmara Municipal 
do município. A responsabilidade técnico-ad- 
ministrativa para realização do concurso é do 
Instituto Machado de Assis. 

O edital lançado na última quinta-feira, 24 
de outubro de 2013, é voltado ao provimento 
de cinco vagas de nível fundamental, médio 
e superior, distribuídas entre os cargos de 
Auxiliar de Serviços Gerais, Recepcionista e 
Auxiliar Legislativo, Assessor Jurídico Parla- 
mentar e Assessor Contábil. 

Conforme o edital, a jornada de trabalho 
será de 20h semanais para Assessores e de 
40h para os demais cargos. Já os salários 
terão variação de R$ 678,00 a R$ 1.500,00, 
conforme o cargo pretendido. A descrição das 

funções está anexa ao edital. 

Inscrições 
As inscrições seguem até o dia 25 de no- 

vembro de 2013. Para participar, os candida- 
tos devem se inscrever pelo site www.institu- 
tomachadodeassis.com.br, bem como efetuar 
o pagamento das taxas R$ 35,00, R$ 50,00 e 
R$ 75,00, para os níveis fundamental, médio 
e superior, respectivamente. 

Provas 
Os inscritos devem ser avaliados por meio 

de prova objetiva em 8 de dezembro de 2013, 
com duração de quatro horas, composta por 
50 questões. Os horários e locais de prova 
serão disponibilizados pelo site do certame 
após a confirmação da inscrição. O conteúdo 
programático pode ser verificado no certame, 
assim como os demais detalhes, disponíveis 
no site. 

Maranhão tem crescimento de U% no 

número de inscritos no Enem 

mm 

■ 

Ao todo, o Maranhão teve 234.175 inscritos no Enem 

Foram divulgados, nesse domingo (27), 
no site do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( 
Inep), dados do balanço das provas do Exa- 
me Nacional do Ensino Médio (Enem) que 
foram aplicadas, neste fim de semana, em 
18 estados do Brasil. Segundo os dados do 
Inep, o Maranhão obteve crescimento de 
14% no número de inscritos. Este ano, se 
inscreveram no Enem no Maranhão 234.175 
candidatos e 12.064 inscrições foram certi- 
ficadas. Em 2012, foram 205.706 inscritos 
e 11.823 inscrições certificadas, um cresci- 
mento de 2%. 

No Maranhão, ao todo, foram 5.748 can- 
didatos sabatistas, que guardam o sábado 
como dia sagrado. Estes candidatos tiveram 
que esperar, isolados, dentro de uma sala, 
até o pôr do sol do sábado para poder iniciar 
o exame, ás 18h. No estado, prestaram pro- 
vas 231 gestantes, mas não houve registro 
de partos durante a realização do seletivo. 
Oito idosos realizaram as provas no Mara- 
nhão, segundo o Inep. As provas foram apli- 

cadas em 719 locais em todo o estado. 

Resultado 
O resultado da edição de 2013 do Enem 

deve sair na primeira semana de janeiro de 
2014, afirmou o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, em entrevista coletiva na noite 
desse domingo. 

O Exame Nacional do Ensino Médio foi 
criado em 1998 com o objetivo de avaliar o de- 
sempenho do estudante ao fim da educação 
básica, buscando contribuir para a melhoria da 
qualidade desse nível de escolaridade. 

A partir de 2009, passou a ser utilizado 
também como mecanismo de seleção para o 
ingresso no ensino superior. Foram implanta- 
das mudanças no exame que contribuem para 
a democratização das oportunidades de aces- 
so às vagas oferecidas por Instituições de En- 
sino Superior (IES). Respeitando a autonomia 
das universidades, a utilização dos resultados 
do Enem para acesso ao ensino superior pode 
ocorrer como fase única de seleção ou combi- 
nado com seus processos seletivos próprios. 

Professores analisam 

provas do Enem 2013 

m 
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Enem 2013 foi o maior Já realizado com sete milhões de inscritos 

Professores especializados em preparar 
estudantes para o ingresso em instituições 
de ensino superior e, no estado, a Universi- 
dade Estadual do Maranhão (Uema), ava- 
liaram as provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2013. A surpresa foi 
a redação, que tratou dos efeitos da implan- 
tação da Lei Seca no Brasil, tema conside- 
rado fácil. 

A prova de Ciências da Natureza 
O professor Erick Rocha, especialista em 

química, disse que este ano a prova de ciên- 
cias da natureza foi melhor do que a do exa- 
me do ano passado. Chamou a atenção dele, 
em especial, uma questão sobre um assunto 
de nível superior e não de ensino médio. 

"O MEC hoje trabalha de um modo que 
química passou a ser química, não passou 
a ser aquela parte de conhecimentos empíri- 
cos. Em 2012 tivemos um conhecimento mui- 
to mais empírico e em 2013 um conhecimento 
mais didático. Então isso é muito bom", ava- 
liou o professor do Curso Teorema. 

O especialista discorda apenas da dinâ- 
mica de aplicação das provas. Segundo ele, 
a aplicação das questões, os textos longos 
em um período de 48 horas e em ambientes, 
até certo ponto desconfortáveis, prejudica- 
ram muito o aluno que se sentiu pressiona- 
do. Foram 90 questões no primeiro dia e 180 
questões no segundo dia, totalizando 270 
questões. 

"Eu só acho uma covardia com o aluno 
essa prova de 180 questões feita em dois 
dias. Deveria abrir para três ou quatro dias 
como já se foi há 10, 15 anos atrás com 60 
questões diárias", opina o educador. Apesar 
disso, Erick faz questão de enfatizar que não 
discute se o método adotado pelo Governo 
Federal é justo ou injusto, apenas afirma que 
é muito cansativo para o aluno. 

A prova de Português 
O professor Julião Ferreira, especialista 

em português, literatura e redação, definiu as 
provas de suas respectivas disciplinas como 
melhores do que a de 2012 em razão da sim- 
plicidade nos enunciados e temas sobre as- 
suntos atuais como internet, redes sociais, 
textos literários curtos e mais objetivos. Isso 
facilitou a vida do candidato. 

"O que me chamou a atenção foi o apro- 
veitamento de literatura. No ano anterior, a 
literatura não foi muito focada na prova de lín- 
gua portuguesa. Este ano, a prova valorizou 
contextos literários, trouxe textos de Clarice 
Lispector e Machado de Assis", observou o 
educador do Curso Avanços. 

No entendimento do educador, a prova 
este ano valorizou mais a parte da literatura 
clássica e da literatura moderna, no estilo lite- 
rário, não apenas em texto, mas característi- 
cas de estilos literários. 

A prova de Línguas 
Sobre a prova de línguas (inglês e espa- 

nhol), o professor Julião disse ter observado 
uma maior proximidade com a realidade do 
aluno. "Eu vejo aí um personagem em qua- 
drinhos que os alunos conhecem bastante e 
permitiu ao candidato essa interação com o 
cotidiano das línguas. Tanto o espanhol quan- 
to o inglês estavam bem próximos da realida- 
de do aluno", frisou. 

A Redação 
O professor Julião Ferreira não escondeu 

sua surpresa sobre o tema da redação; Os 
efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil. 

Julião disse que em razão da polêmica 
sobre o tema do ano passado (O movimento 
imigratório para o Brasil no século XXI) havia 
uma grande expectativa em torno do tema de 
2013, o que, no ponto de vista dele, acabou 
sendo uma boa surpresa o tema sobre a Lei 
Seca. 

"Um tema oportuno, necessário e, ao 
mesmo tempo, próximo da realidade do es- 
tudante em todos os aspectos porque a mídia 
foca muito esse assunto, as escolas elabo- 
ram projetos, feiras de ciências. Acredito que 
o aluno tenha criado aí mote suficiente para 
defender um ponto de vista", defendeu. 

O professor, no entanto, ressaltou que o 
Enem não quer que o aluno apenas domine 
os fatos sobre o tema. mas que apresente 
idéias sobre o assunto. 

"O aluno que conseguiu colocar idéias 
para fortalecer ainda mais a Lei Seca no âm- 
bito nacional e no cotidiano dos motoristas 
certamente terá uma nota considerada sa- 
tisfatória, porque o importante é que o aluno 
defenda um ponto de vista que, nesse caso, 
seria defender a Lei Seca no cotidiano brasi- 
leiro", finalizou o educador. 

A prova de Matemática 
A prova de Matemática teve um caráter 

conteudista em que as questões não apre- 
sentavam nível complexo, mas requeriam que 
o aluno tivesse conhecimento dos assuntos. 

De acordo com o professor Marco Aurélio 
Azevedo, mais uma vez a prova diversificou 
os conteúdos. 

"A prova trouxe textos que não foram ex- 
tensos, facilitando ao aluno condições de 
acesso. Os assuntos mais recorrentes em 
todas as edições do Enem continuaram a ser 
cobrados", lembrou o professor. 

Ainda, de acordo com o especialista em 
Matemática, o aluno que tinha o domínio dos 
conteúdos e já havia resolvido as edições an- 
teriores do Enem deste 2009, percebeu que a 
prova de 2013 foi mais fácil. Ele fez questão 
de ressaltar que a prova foi mais fácil, desde 
que o aluno tivesse conhecimento dos con- 
teúdos. (João Rodrigues/ Imirante Imperatriz) 
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Penodo de piracema inicia nesta sexta-feira 
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Em Imperatriz, cerca de 700 pescadores ficarào parados devido à piracema. (Imperatriz Fotos). 

Encerra hoje a Semana 

Nacional do Livro 

■ 13 
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A programaçio será encerrada na Biblioteca Pública Municipal 

Hyana Reis 

Tem início na próxima sexta-feira (Io) o 
período de piracema no Rio Tocantins. 
Até 28 de fevereiro de 2014 está proibi- 

da a pesca e o transporte de pescado, com o 
objetivo de possibilitar a reprodução da fauna 
aquática. A determinação deixará cerca de 700 
pescadores parados em Imperatriz, por isso. a 
partir de hoje (29). eles iniciam o cadastro para 
receber seguro-desemprego durante o período. 

Durante a piracema, toda atividade pes- 
queira no Rio Tocantins será fiscalizada a fim 
de garantir uma nova lei que entrou em vigor 
este ano. Trata-se da Lei da Cota Zero. que 
proibe a pesca no período de reprodução dos 
peixes nos rios e lagos que compõem as ba- 
cias hidrográficas dos rios Tocantins. Araguaia, 
Paranaiba e São Francisco. 

De acordo com a nova lei, qualquer pes- 
soa que for flagrada pescando ou transportan- 
do pescados será autuada e terá o peixe e o 
material de pesca apreendidos. Na época da 
piracema só é permitida a pesca mediante a 
utilização de linha de mão ou vara. linha e an- 
zol. carretilha e caniço. Cada pescador poderá 
capturar por dia, no máximo, cinco quilos de 
peixe. 

Os pescadores de Imperatriz registrados 
na Colônia Z-29 devem procurar a sede para 
requisitar o seguro-desemprego durante o pe- 
ríodo da piracema. Os pescadores que atende- 
rem todos os requisitos receberão um salário 
mínimo por quatro meses, de acordo com o 

presidente da Colônia. Salomão Santana. 
Para requisitar a verba é necessário ser 

pescador profissional, estar inscrito na Previ- 
dência Social, estar em dia com as contribui- 
ções, ter cadastro no PIS e ter carteira do Mi- 
nistério da Pesca há pelo menos um ano. Mas, 
de acordo com o presidente, apenas cerca de 
300 pescadores da cidade possuem esses re- 
quisitos. 

Salomão Santana informa ainda que essa 
semana será realizada uma reunião de orien- 
tação com os pescadores. "Todo ano fazemos 
uma reunião para orientá-los quanto á impor- 
tância de se respeitar este período, pois tanto 
a sociedade ganha quanto os próprios pesca- 
dores". destaca. 

Piracema 
A palavra piracema vem do tupi e significa 

"saída de peixes". Ela designa o fenômeno no 
qual os peixes aproveitam que as temperaturas 
da água e do ar esquentam e os níveis dos rios 
sobem para vencer a correnteza, chegar às ca- 
beceiras dos rios e se reproduzirem. Na maior 
parte do pais isso ocorre no período de chuvas. 

O período de restrição de pesca serve para 
garantir ciclo de vida dos peixes e assegurar 
a renovação dos estoques pesqueiros para os 
anos seguintes. Aqueles que desrespeitarem 
a piracema serão penalizados com multa que 
pode variar de R$ 1 mil a R$ 100 mil, ou deten- 
ção prevista pela Lei Estadual n0 9.096, de 16 
de janeiro de 2009, e na Lei Federal n0 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998. 

Hyana Reis 

Exposição de livros, rodas de leitura, apre- 
sentações teatrais e narração de contos mar- 
cam o encerramento da programação da Se- 
mana Nacional do Livro e da Biblioteca em 
Imperatriz. A comemoração iniciou no dia 23 de 
outubro e termina hoje (29) na Biblioteca Pú- 
blica Municipal Professor Osvaldo Ferreira de 
Carvalho. 

Com o tema "Livros, o melhor abrigo contra 
a ignorância", o evento tem o objetivo de criar 
condições que possibilitem a comunidade co- 
nhecer e manusear diferentes obras literárias, 
que despertem o gosto pela leitura visando á 
formação de leitores autônomos no exercício 
da cidadania, de acordo com a organização do 
evento. 

Hoje. que é comemorado o Dia do Livro, a 
programação sérá encerrada com exposição 
de livros, dramatização através de fantoches, 

O evento teve inicio com uma carreata que 
iniciou no Tanque I e percorreu as principais 
ruas da cidade. 

O prefeito de Buritirana, Vagtonio Brandão, 
realizou na manhã dessa segunda-feira (28) a 
entrega de uma máquina adquirida por meio do 
Programa de Aceleração de Crescimento (PAC 
2) do Governo Federal, maquinário que vai be- 
neficiar todo o município. 

Foi entregue uma retroescavadeira e, du- 
rante a solenidade, o gestor anunciou que até 
o final do ano a prefeitura receberá uma patrol. 

O prefeito fez um discurso emocionado, 
falando dos avanços alcançados nos poucos 

grupos para atividades lúdicas, rodas de lei- 
tura, apresentações com cartazes e contação 
de histórias; e contará com a participação dos 
alunos de diversas escolas públicas, de acordo 
Walquiria Lima. coordenadora da Biblioteca. 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 
A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 

foi instituída pelo Decreto N0 84.631, de 09 de 
abril de 1980, no período de 23 a 29 de outu- 
bro. sendo o dia 29 consagrado ao Dia Nacional 
do Livro pela Lei 5.191, de 18 de dezembro de 
1980. 

Durante esta Semana são desenvolvidas 
atividades culturais e de integração com a co- 
munidade acadêmica e local, objetivando a 
inserção social, atingindo principalmente os 
pequenos leitores de escolas públicas, já que 
a maioria delas não possuem bibliotecas e as 
condições sociais de grande parte dos alunos 
dificultam estas vivências. 

meses de sua gestão e destacou a atenção vol- 
tada para a cidade. "É dessa forma que vamos 
governar a cidade, será um plano de transpa- 
rência, sendo sempre honestos com a popula- 
ção da cidade", disse. 

"Temos tentado prestar um bom serviço, 
colocando transportes de qualidade na infra- 
estrutura. Estamos também trabalhando para 
ampliar o abastecimento de água da população 
tão sofrida. São muitas as conquistas", afirmou. 

Na ocasião, estiveram presentes secretá- 
rios. vereadores, presidente da Câmara, Soli- 
mar Santos, vice-prefeito Jerry Adelmo e a po- 
pulação da cidade. 

Prefeitura entrega máquinas 

do Programa PAC2 em Buritirana 

Venci o câncer 

Francisca Dominices conta sua história sobre a luta contra o câncer e por melhorias no tratamento da 
doença em Imperatriz 

Janaina Amorim 

Francisca Maria da Conceição e Silva Dominices teve 31 tu- 
mores, 10 deles cancerígenos. "Passei cinco anos lutando contra o 
câncer em Belém, no Pará", conta. Depois de ter câncer de mama 
e vivenciar as dificuldades que a população de Imperatriz passava 
para tratar a doença, começou a luta por melhores condições no 
tratamento. Hoje é uma das representantes e fundadoras da Asso- 
ciação de Amparo aos Pacientes de Câncer da Região Tocantina 
(Ampare). 

Ela mostra o braço esquerdo, totalmente inchado: 'Olha minha 
situação. Vivo eternamente sentindo dores. A Quimioterapia é tão 
pesada que você fica desfalecida, sente a agonia da morte", men- 
ciona. Não foi fácil conciliar o processo de cura do câncer com as 
causas sociais. "Operei 11 vezes. De câncer, duas vezes, fiz catete- 
rismo. No ano passado, passei cinco dias em coma total, vi Jesus, 
vi Nossa Senhora". Com olhos lacrimejantes, fala da sensação da 
experiência; "Isso é uma coisa muito divina". 

As questões sociais sempre fizeram parte da vida da professora 
aposentada. "Trouxe três escolas de ensino médio, ônibus para o 
Parque Anhanguera, denunciei os toques que faziam nas mulheres 
na CCPJ [Centro de Custódia de Presos de Justiça]. Sempre par- 
ticipei dessas lutas. Há mais de 20 anos ajudo os doentes. Tenho 

muita dó de quem sofre", afirma Dominices. 
Para trazer o Centro de Tratamento de Câncer ao hospital São 

Rafael, ela passou dois anos recolhendo assinaturas. Não tinha um 
fio de cabelo, devido ao tratamento, quando aconteceu a inaugura- 
ção, em 2003. Ela lembra que teve que arrancar o microfone para 
poder falar. "Subi no palanque, tomei o microfone e falei; 'Eu mere- 
ço respeito, foram dois anos recolhendo assinatura. Quem mandou 
para o Ministério da Saúde fui eu", lembra. 

Entre as lamentações, está a falta de reconhecimento do traba- 
lho. "Graça Cortez e dr. Adilene [representantes da Ampare] foram 
falar com o ministro Padilha para vim o trailer e também a radíotera- 
pia, e eles (Prefeitura) não têm a dignidade de dizer que fomos nós", 
conta, mencionando a apresentação da Unidade Móvel Oncológica, 
que aconteceu na semana passada. 

Para a militante, faltam condições mínimas no tratamento do 
câncer de Imperatriz. "Falta a construção de um hospital geral, que 
contemple todas as especialidades. Não temos oncologista pedi- 
átrico. médico de cabeça, pescoço, oftalmologista. Os médicos 
passam de cinco meses sem receber salário. Tem muito o que se 
fazer: às vezes, você passa meses para receber umexame. É uma 
grande falta de responsabilidade. As pessoas estão morrendo com 
câncer', desabafa. 

Sobre os episódios que fazem parte da sua história, o mais 

v: *■-' 

marcante aconteceu com uma criança com leucemia que Domini- 
ces estava tentando ajudar. "A criança morrendo, e eu ligando para 
agendar a radioterapia. De repente, recebi o recado da secretária 
para eu sair do hospital. Fui expulsa!", lamenta. As experiências fo- 
ram tantas que Francisca Dominices resolveu escrever um livro. A 
previsão de lançamento da obra "Venci o Câncer" é para janeiro. 
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De Xambioá a Santa Izabel, cruzando Parque da 
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Travessia Cordilheira dos Andes - Argentina 
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Perfil do trilheiro 

Magreia: 

Profissão 

Mauro Melo Albuquerque 
Bike Specialized Epic Aro 29 Sram X9 

50 anos 
Economista (Gerente de Mercado - Mutum Caminhões) 

15 anos 

Academia 

Há quanto tempo pedala? 

Pratica outra atividade fisica? 
O que mudou na sua vida depois que passou a andar de bike"? 

Mudou tudo. a primeira grande mudança foi o abandono ao tabagismo e 
bebidas alcoólicas. 

Para você, subir numa bicicleta e sair pedalando por aí é.,.? 
É maravilhoso, relaxante, é inspirador, fascinante. 

O melhor e o pior das trilhas? 
• É o prazer que proporciona o contato com a natureza, a mudança constante de paisa- 
gens e de terrenos, como vegetação, lama, areia, subidas e descidas. 
• É quando você entra em exaustão após o longo período de esforço físico. E também 
quando há algum tipo de problema físico, como câimbras. 

O que realiza antes de iniciar uma trilha? 
Faço alongamentos, ingestão de suplementos e alimentos saudáveis reco- 
mendados para o ciclismo. 

Quais dicas você dá para quem quer começar e tem medo de não acompanhar o grupo? 
Começar com uma trilha pequena, de no máximo 10 km, ao lado de um amigo experiente 
na atividade que possa lhe proporcionar dicas de como pedalar, como utilizar o sistema de 
marchas da bicicleta e como controlar o esforço físico, para que não haja fadiga muscular. 

Trilha dos Igarapés 

BOD1M 

BIKE SHOP 
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FARMÁCIA DO TRAB. DO BRASIL (AV.CETÚLIO VARGAS, 1245-CENTRO) 

DROGARIA MULTIFARMA (R.CEARA, a04-JUCARA) 
DROGARIA BIC BEM (R. LEÔNCIO P. DOURADO, 15a-BACURI) 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
A rival das mocmhas nas novelas de TV Carência de áreas como favelas Em plane supenar 

Í Recolhe um e um Desconhecodordo assunto Círculos pequenos Psrtioc contràno ao Governo Aceitar (uma proposta) (?) sorte; azar 

r 

4 ★ ♦ 

Cpdemeta dvr. notas 
do aluno r* 

Cada divisão da uma cidade 
O "eu" Os cada um ♦ 

Produto precioso da ostra 
500. em algarismos romanos 

Coloquei > * ■ "ü ai 
. | 

Instrumen- to para 
lavrara torm 

r 

* imta a voz do câa 
Capaz; habilitado 

figura boa dos contos infantis 
■i Ir aos (?)• explodir 

Arouoa doada ao bazar teneficon- te 

Alvo do furto em carros 
♦ Do lado externo 

* . * 

r 

Imposto da Indústria 
(sigla) 

(TVmail, correio da 
Internet 

Minuto (sim tolo) 
Ao!?) IMre: scóu ' aberto ♦ 

Fnio crav sumioo pela 'gora- çdo saúde" 
o revelada pelo teste deONA -> 

♦ 

Muito bom; excelente -> Adomodos: enfeitados ■> 

Respostas desta cruzadinha na próxima edição 

o .2 

■S = 
£ o 

MM*» : mj**j "•Sf "r- A ÜÊ 
U-wv» P 

Q u A L i D A D E 0 0 A * R 
Lc u L ? A R SS . P E N E I R A 

i T A L 1 c O T Tsr A M 
vA M 1 G A rA R ê O A O A 

-ir O M A TSS? 2*/ yu sE > L 1 X o ■xars- L 
N A D 1 M p L E N c 1 A 

T O ySa 3 0 TET A H xs A C 
.0 R A 1 s 

»
 N A u S E A 

N V M Q M/S Ã C 1 f S * ll "p."s í • V 2fÁ RT"f«AN*-vKVeQ Ç J O S P D D F H B L H ti * c H 
N n Z V V Q Z P T P E 9 C U L T ç x n w h m k v rz KViifrçTí T H H O N T Z T H J J Q B P O- A adfc V M Ç N y O K D 3 C li |H C T'Í.X, D G K/T P S jMCJKASJPWXZ 'LHSLQÜPPSIV K S X M 0 O Te J P H D Z G H W J Y S O C T S Z.G Ç Z O M D U-i. J P B C,M.C 

K Y H D C 
H L L J 

H Ç Z/O» 8 8 H: T U M V 
*i.6 N C S 

Ç R Q ç 
:'b A L E; Y 

X H W V G T a o f 
o s v Fpiv JX.K Z.PjB GMT a o p CMC 

JÇ6KHWFKVKNFN L D H M J Q í. S S . A I l- A 0 Ó Ò T O F . 

Tirinhas 

AXÉ GUAfO?! VOCÊ 
T?AS«.R« CAPfl V62 iTil/iPO POIPO E 

VIOLENTO. 6 TWO PSJA Tt? 
COISAS OUC fTAL UXA E C?W8 LW. P4.WO OUE «Al VÊ.- 

:V 
<up£?õ.r 

ST A QLE P05, PWCSW TC? .•rxr:: :v n.ííC2 
CSTA PAPfií 

ESTOU A<5U' 'O iz-r:- com «epo PAPA' 

V: 
ei 

ir.* 

CAÇA.PALAi/MS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Respostas deste ca;a-palayras na próxima edição 

O 
piadas 

A Loira e a Azeitona 

Depois de ver a loira passar algumas horas tentando fincar o palito de 
dentes em uma azeitona, fazendo a dita cuja deslizar de um lado para o 

outro do prato, o garçom da Pizzaria Bella Bosttá resolve ajudá-la. 

— A senhorita permite que eu tente pegar esta azeitona? 

— Pode tentar... —diz a loira, exausta — Você não vai conseguir mesmo! 

Então o garçom pega outro palito e, pimba, finca na primeira tentativa. 

— Ah, não valeu! — resmunga ela — A azeitona já estava cansada! 

□ NOVELAS 

Mathaçâo 
Globo, 17h45 - Ben é firme com Meg e a lembra de que não há 
mais romance entre os dois, Paulino aconselha Vítor a convidar 
Luana para a festa. Zelândia e Luciana vendem convites super- 
faturados para a festa de Paulino. Vitor e Paulino se preocupam 
com a falta dp animação das pessoas em relação à festa, Zelân- 
dia e Luciana anunciam a festa na rede social. Soraia afirma a 
Caetano que Bernardete está melhor sem ele. Todos os jovens 
do Grajaú ficam sabendo da festa de Paulino e confirmam pre- 
sença. Julia insiste para ir com Anita ao evento. Paulino torce 
para ter uma chance com Luiza durante a festa. Luciana con- 
segue uma banda para animar o evento, Meg lamenta o amor 
de Ben por Anita. Paulino e Vitobse surpreendem ao ver que o 
vocalista de uma banda conhecida está sabendo da festa de cos- 
play. Micaela conta para Flaviana que vai à festa de Paulino com 
Martin. Ben tenta consolar Meg, que acaba beijando o rapaz. 
Anita vê Ben e Meg juntos. 

Jora Rara 
Globo, 18h1-5 - Tenpa vai para os Himalaias com Sílvia. Ernest 
desconfia de que Venceslau roubou a joia e acusa o sogro na 

frente dos outros empregados. Lola machuca o pé depois de 
discutir com Aurora e não consegue se apresentar no cabaré. 
Mundo diz a Fabrício que fugirá com lolanda. Gertrude escreve 
um bilhete para Ernest, que flagra lolanda e Mundo se prepa- 
rando para fugir. Ele tranca a mulher no quarto e manda seus 
comparsas atacarem Mundo. Aurora faz sucesso com sua apre- 
sentação. Mundo chega em casa machucado. Pérola se encanta 
ao chegar aos Himalaias e se perde dos pais.: 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Fabinho tenta salvar Giane. Socorro põe o ce- 
lular de Bento na bolsa de Amora. Irene fica angustiada para 
falar com Bento. Fabinho denuncia Amora à polícia. Socorro e 
Fabinho acusam Amora de ser a culpada pelo atentado a Giane. 
Irene acredita que estão tentando incriminar Amora e testemu- 
nha a seu favor. Nestor lamenta o cancelamento de sua festa. 
Camilinha sugere que Caio reclame de Lara para Manolo. Karmi- 
ta apoia a ida de Renata para o Rio de Janeiro. Willy surpreende 
Verônica com o convite para uma turnê nacional. Natan procura 
Érico. Amora presta depoimento sobre o atentado contra Gia- 
ne. Malu e Irene defendem Amora. Bento ameaça se afastar de 

Wilson. Gládis termina seu caso com Lucindo. Natan tenta con- 
vencer Érico a ir atrás de Verônica. Fabinho discute com Plínio. 
Socorro tenta incriminarAmora em seu depoimento. Bento e Wil- 
son discutem na delegacia. Amora é presa por agredir Socorro. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Amarilys é resgatada das ferragens desacorda- 
da. Félix conta para Edith que terminou o romance com Anjinho. 
Márcia concorda com as condições de Eudóxia. Lutero contraria 
Herbert e autoriza a transferência de Amarilys para o San Mag- 
no. Leila cobra de Félix o dinheiro que lhe emprestou quando 
Paulinha foi seqüestrada. Joana avisa a Eron sobre o acidente 
de Amarilys. Carlito leva Márcia para casa. Valdirene fica arra- 
sada. A família de Linda procura por ela em uma livraria. Eron 
se preocupa com o estado de Amarilys. Neide repreende Rafael 
por andar com Linda pela livraria. Carlito apoia Márcia. Eudóxia 
proíbe Valdirene de visitar sua mãe. Linda entra em surto por 
causa de Leila. Eron conta para Niko que Amarilys sofreu um 
acidente e ele se sente culpado. Thales conhece Natasha. César 
tenta conversar com Atílio. Niko vê a aflição de Eron por causa 
de Amarilys e o questiona sobre seus sentimentos por ela. 

* 
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T Áries 21-03/19-04 
Busque atividades que lhe deixem cheia de vitalida- 
de e vigor. Ao se associarem em sua sexta casa, Lua 
e Marte lhe incentivam a organizar a vida e a cuidar 
melhor da saúde. A união faz a força em seu traba- 
lho, aproveite! 

b Touro 20-04/20-05 
Permita-se curtir intensos prazeres, pois a conjun- 
ção Lua-Marte em sua área social estimula o lazer 
junto aos amigos, além de atividades diferentes. 
Mas respeite o ritmo dos outros, saiba conciliar os 
interesses! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Suas atenções se voltam para o ambiente familiar, 
pois a associação que a Lua estabelece com Mar- 
te lhe pede uma maior òrganizaçâo. Mas seja sabia 
ao lidar com os possíveis problemas de convivência 
com os familiares! 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
Ao se associarem em sua terceira casa, Lua e Marte 
lhe deixam mais segura de si, lhe estimulando a en- 
carar os novos desafios. Porém, contenha os ímpe- 
tos agressivos que se manifestam em suas atitudes 
e relações! 

Leão 23-07 / 22-08 
Seu senso de oportunidade para as finanças é agu- 
çado pela conjunção Lua-Marte em sua segunda 
casa, Mas cuidado para não agir de maneira avaren- 
ta, pois isso pode criar disputas territoriais. Procure 
ser mais generosa! 

"TO Virgem 23-08/22-09 
Você mostra firmeza para cuidar de seus interesses, 
pois Lua e Marte se unem em seu signo hoje. Mas 
controle os impulsos agressivos, pois você tende a 
reagir de modo emocional. Canalize essa energia 
para atividades pontuais! 

Libra 23-09/22-10 
A conjunção de Lua e Marte em sua área de crise lhe 
coloca diante de desafios pendentes em sua vida, 
lhe trazendo mais garra e energia para enfrentá-los. 
Não queira resolver tudo de uma só vez. é preciso 
planejar-se! 

% Escorpião 23-10/21-11 
As atividades em grupo são favorecidas, neste mo- 
mento em que Lua e Marte conjuntos fortalecem as 
amizades com uma energia de cumplicidade. Use 
seu poder de liderança, mas tome cuidado para não 
serimpositivai 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Mergulhe de cabeça em seus objetivos e projetos, 
neste dia em que Lua e Marte conjuntos lhe trazem 
uma injeção de energia no trabalho. Mas cuidado 
para não sair atropelando as pessoas, pois você 
pode causar conflitos! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Sua harmonia interior é ativada pela conjunção Lua- 
-Marte em sua nona casa, que lhe instiga a buscar 
novos rumos. Busque a realização de seus interes- 
ses, mas respeite as impossibilidades sem se deixar 
desanimar por isso! 

^Aquário 20-01/18-02 
Uma batalha interior contra as inseguranças é trazi- 
da pela conjunção Lua-Marte, que lhe aconselha a 
buscar atividades que lhe fortaleçam émocionalmen- 
te, intensificando a autoestima. Sua harmonia deve 
ser a prioridade! 

K Peixes 19-02/20-03 
Suas relações mais próximas são dinamizadas pela 
associação de Lua e Marte em sua área de relacio- 
namentos. Saiba direcionar as energias de maneira 
a conquistar o que deseja, e aproveite o intenso po- 
tencial das parcerias! 
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"Nós estamos aqui desse jeito: encurralados com essa poeira e sem ninguém poder fazer 
nada. Queremos que alguma coisa seja feita. Se não resolver, vamos fazer manifestações na 
frente da secretaria, interditar a rua, divulgar nas redes sociais. Só vamos parar quando o 
problema for resolvido", protesta a estudante Michele Pereira. 
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A voz da comunidade 

Poeira de cimento invade as casas 

e incomoda população da Vila Nova 

Janaina Amorim 

Um depósito de cimento localizado na 
rua Santos Dias, esquina com Euclides 
da Cunha, na Vila Nova, tem causado 

transtornos á população do bairro. A dona de 
casa Maria de Fátima Fernandes tem um filho 
de cinco anos, que. segundo ela, vive com 
problemas respiratórios em função da poeira 
lançada durante a descarga da mercadoria. "Já 
gastei quase R$ 600 só de exame e remédio", 
conta. Quando o cimento é colocado nos cami- 
nhões, uma nuvem de poeira sobe, invade as 
casas e deixa tudo coberto de pó. "Não adianta 
limpar! É tempo perdido", acrescenta. 

Outro problema é em relação ao trânsito 
no local. Caminhões estacionam na esquina 
para fazer a descarga e dificultam a travessia 
da rua. "Eles ficam ali, impossibilitando a visão 
da gente. Tem dias que ficam vários carros", 
revela a universitária Michele Santana Pereira. 
Conforme a estudante, quando os funcionários 
do depósito varrem a calçada do depósito, jo- 
gam a areia e a terra resultante da limpeza em 
um bueiro próximo, que já está quase entupido. 
"Já tem casa até com infiltração, porque a água 
está voltando", reclama. 

O incômodo fez com que os moradores 
se reunissem e levassem um abaixo-assina- 
do com 72 assinaturas á Promotoria de Meio 
Ambiente. No entanto, até agora nada foi fei- 
to. "Fomos na Promotoria de Meio Ambiente e 
o promotor disse que ele não trabalha só. No 
caso, ele disse que depende da Secretaria Mu- 

nicipal de Meio Ambiente. Ele disse que não 
pode ficar aqui e fechar porque os fiscais da 
secretaria tem que fazer um laudo detalhado". 

Já na Secretaria Municipal de Meio Am- 
biente, um fiscal chegou até a visitar a empre- 
sa. mas nada foi feito. "Nós fomos à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e eles alegaram 
que não tinha fiscal. Aí veio um fiscal aqui só 
para fazer o 'h', acalmar os ânimos e não resol- 
veu nada", disse Michele Pereira. 

De acordo com ela, o depósito saiu da rua 
Benedito Leite por causa das reclamações das 
pessoas que moravam nas proximidades. "Eles 
já saíram da Benedito Leite, o povo não acei- 
tou, se reuniu e eles vieram para cá", afirma. 
"Os caminhões passam o dia descarregando 
e sobe a poeira. Não tem condição. O pessoal 
da prefeitura faz vista grossa", completa o la- 
vrador João Henrique Pereira. 

"Nós estamos aqui desse jeito: encurrala- 
dos com essa poeira e sem ninguém poder fa- 
zer nada. Queremos que alguma coisa seja fei- 
ta. Queremos que o problema seja resolvido. 
Se não resolver, vamos fazer manifestações 
na frente da secretaria, vamos interditar a rua, 
vamos divulgar nas redes sociais. Só vamos 
parar quando o problema for resolvido", protes- 
ta Michele Pereira. 

Tentamos contato com a Secretaria Mu- 
nicipal de Meio Ambiente, de Trânsito e com 
a Promotoria de Meio Ambiente para falar 
sobre o assunto, mas, em função do feriado 
do Dia do Funcionário Público, ninguém foi 
localizado. 
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Carros estacionam na esquina e atrapalham a visão de quem precisa atravessar a rua 

r 
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Moradores reclamam da poeira causada pela descarga do cimento População já fez um abaixo-assinado para que providências sejam tomadas 
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Fàs processam humorista por atraso em show 

O humorista Evandro Santo, o Christian Pior do "Pânico 
na Band", está sendo processado por danos morais e ma- 
teriais por atraso num espetáculo de stand-up comedy, em 
Londrina, no ano passado. 

Uma mãe e filha pedem na Justiça R$ 12 mil, alegando 
que o valor das entradas - R$ 30 cada - não foi ressarcido 
e que sofreram desrespeito. A apresentação, que ocorreu 
no dia 7 de julho de 2012, no Paraná, começou três horas 
depois do previsto. Segundo Santo, o atraso ocorreu porque 
ele estava realizando uma gravação para o "Pânico", no Rio 
de Janeiro. 

"Meus contratos de shows têm uma cláusula afirmando 
que as gravações do 'Pânico' são minhas prioridades. Nesse 
dia, surgiu uma pauta no Rio de Janeiro. Conversei com a 

direção da rádio Jovem Pan Londrina [a contratante], suge- 
rindo cancelar a apresentação, eles não quiseram. Até alu- 
garam um jatinho para me buscar, mas cheguei atrasado", 
disse Evandro Santo ao "F5". 

"Avisei pelas redes sociais que iria me atrasar. Meu as- 
sistente [Deivid] tentou animar a platéia enquanto eu não 
chegava. Algumas pessoas foram embora. Parece que a 
rádio não devolveu o dinheiro de parte do público. Mas eu 
cheguei e fiz a apresentação." Para Santo, o processo faz 
parte de uma tentativa de extorsão. 

"É o terceiro processo por causa do show. Fiz dois 
acordos, a rádio não me defendeu. Paguei R$ 2.500 e R$ 
2.000 a duas pessoas. A segunda era uma mulher que se 
disse grávida e que estava a três dias do parto antes da 

apresentação." 
"Depois de mais de um ano, essas pessoas se sentem 

prejudicadas? Seria isso uma formação de quadrilha? Um 
esquema armado? Isso tem me tirado o sono. Tenho ficado 
estressado, tomado remédio para dormir. Estou me sentindo 
extorquido", disparou Santo. "Estou investigando essas pes- 
soas, parece que uma delas é professor de direito". 

Uma audiência de conciliação foi marcada para o dia 9 
de novembro, em Londrina. Procurado pelo "F5", Luis Alber- 
to Miranda, advogado da mãe e filha auforas do último pro- 
cesso, disse que o prazo de prescrição da causa é de três 
anos e que é legítimo suas clientes procurarem a Justiça. 
Afirmou ainda que o processo está correndo em segredo de 
Justiça e que não iria dar mais detalhes. 
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►399 ANOS DE ICATU 

Secretário Hildo Rocha prestigia aniversário 

Hlldo Rocha entrega troféu ao capitão da Juventus 

O secretário de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano, Hildo Ro- 
cha. participou, no último sábado (26). 

ao lado do prefeito José Ribamar Moreira 
Gonçalves (o Dunga do Caburé), de eventos 
alusivos ao aniversário de 399 anos de funda- 
ção de Icatu, a segunda cidade mais antiga do 
Maranhão As solenidades foram prestigiadas 
pelo deputado estadual Eduardo Braide, pre- 
feitos de municípios vizinhos e lideranças da 
região. 

Para comemorar a data, a prefeitura munici- 
pal promoveu eventos religiosos, competições 
esportivas, show com banda de forró e inaugu- 
rou um busto em homenagem a Jerônimo de 

Albuquerque, primeiro comandante naval bra- 
sileiro, herói da Batalha Naval de Guaxenduba, 
ocorrida em 19 de novembro de 1614. 

O monumento foi construído na praça prin- 
cipal da cidade local onde Albuquerque se en- 
trincheirou com a tropa portuguesa que. sob 
seu comando, partiu de Icatu para expulsar os 
franceses que haviam invadido a cidade de São 
Luís. 

Hildo Rocha destacou a importância histó- 
ria, cultural e econômica da cidade e ressaltou 
as parcerias institucionais que estão contribuin- 
do para melhorar a vida dos moradores de Ica- 
tu. O secretário disse que em breve será inicia- 
da a construção da estrada ligando a sede ao 
povoado Itapera e afirmou que até o início do 
próximo ano a nova Estação de Tratamento de 
Água (ETA) entrará em funcionamento. 

"O resen/atório e a caixa d^gua estão pron- 
tos. Com a conclusão da rede adutora e a ins- 
talação das bombas do sistema de captação, 
instalado no rio Santana, cerca de 90% da po- 
pulação passará a ter água tratada em suas 
casas", destacou. 

IV Centenário 
Hildo Rocha declarou que, por determina- 

ção da governadora Roseana Sarney, em 2014, 
quando Icatu completará 400 anos de funda- 
ção, a cidade ganhará uma praça memorial re- 
ferente ao IV Centenário. "A obra será realizada 
por meio de nova parceria institucional firmada 
entre o Governo do Maranhão e a prefeitura 
municipal", ressaltou Hildo Rocha. 

O deputado estadual Eduardo Braide tam- 
bém parabenizou Icatu pelos 399 anos de fun- 
dação e anunciou novas conquistas para a ci- 
dade. "Aproveito o aniversário da cidade para 
anunciar que, por meio de emenda de minha 
autoria, Icatu ganhará quatro quadras políes- 
portivas", destacou Braide. "Icatu, a segunda 
mais antiga do Maranhão, precisa resgatar o 
tempo que ficou pra trás, ã cidade merece mui- 
to mais do que tem atualmente", declarou o par- 
lamentar. 
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MOTOCA 

COMUNICADO 

Comunicamos ao público em geral que Gilberto 

Guimarães Vanderley Soares não faz parte de 

nossa equipe de vendedores e, portanto, não 

está autorizado pela empresa Motoca Motores 

Tocantins a negociar cotas do Consórcio Na- 

cional Honda ou qualquer outro produto em 

nosso nome. 

Não nos responsabilizamos pelos seus atos. 

Motoca: 2101-0500 

CONSÓRCIO 

NACIONAL 4 

parcelas 

MOTOCA 

GILBERTO GUIMARÃES A 

(99) 9172.3593 / 8138.631)5 / 84021232 
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Enem foi o tema mais comentado nas redes sociais no fim de semana 

Postagens Redes sociais 
As postagens nas redes em horas indevidas, no local de prova, 

levaram à eliminação de 36 candidatos. Alguns postaram fotos do 
caderno de prova e do cartão de resposta, com legendas desejan- 
do boa sorte aos demais. Outros desafiavam o sistema de segu- 
rança do Ministério da Educação, duvidando que seriam retirados 
dos locais de prova. Alguns diziam não saber nada do conteúdo 
e pediam para ser eliminados. Segundo o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, apenas no Twitter, a pasta monitorou quase 
2 milhões de publicações. "Hoje, as redes sociais são muito uti- 
lizadas pelo jovem que faz o Enem", disse à imprensa. Ele citou, 
em coletiva, uma publicação de usuário do Twitter que dizia que o 
Ministério da Educação tinha controle e iria punir os candidatos que 
fizessem postagens. O monitoramento não é novidade. Em 2012, 
65 candidatos foram eliminados. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) permaneceu entre os 
tópicos mais comentados nas redes sociais no fim de semana. O uso 
das redes serviu para desclassificar candidatos que postaram fotos da 
folha de resposta ou da prova, para divulgar piadas. Os estudantes tam- 
bém denunciaram problemas como falta de luz e de infraestrutura nos 
locais de prova. "E daí tu tá fazendo a prova do Enem e, do nada, falta 
luz... Foi inacreditável!", disse um usuário do Twitter. Em vídeo postado 
no Facebook, uma candidata reclama da falta de luz e da falta de es- 
trutura do local. "O ventilador estralava mais que o meu. Fazia íec tec 
tec. Quando faltou luz, eu agradeci, mas logo voltou o tec tec tec". Outro 
usuário do Twitter reclama do calor: "Duro é fazer Enem nesse calor e 
em uma sala em que nem ventilador há direito". 

Prova 

Punições 

As punições estão previstas no edital do exame. Aparelhos 
eletrônicos são proibidos em locais de prova. O candidato deve- 
ria desligar o aparelho celular e colocar em um envelope lacrado, 
que deveria ser guardado embaixo da carteira. Segundo o MEC. 
o monitoramento continua e se for identificado novo caso. o can- 
didato será desclassificado. No Twitter. até quem não fez a pro- 
va divertiu-se com as publicações: "Achei minha diversão... Jogar 
#ENEM no Instagram... Gente, é cada coisa", disse uma usuária. 
Foram criados pelo menos dois Tumblr com imagens do exame. 
Um-deles: Partiu Enem, com as imagens de provas postadas por 
candidatos em 2013 e nos anos anteriores. Outro, Atrasei para o 
Enem, publica fotos de candidatos que não conseguiram chegar a 
tempo para o exame. 

Foi pelo Twitter que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o tema da redação, minutos 
após o início da prova. E também pelo microblog, a presidenta Dilma 
Rousseff desejou boa prova aos candidatos e, no domingo, agradeceu: 
"Agradeço às mais de 600 mil pessoas que trabalharam para fazer o su- 
cesso do #Enem2013", disse, "E aos mais de 5 milhões de candidatos 
do #Enem2103. Agora vamos acompanhar as correções das provas", 
acrescentou. O Enem 2013 recebeu número recorde de inscrições, mais 
de 7,1 milhões. Desses, mais de 5 milhões fizeram o exame. Foram dois 
dias de provas. No primeiro dia, em quatro horas e 30 minutos, os candi- 
datos responderam a 90 questões de ciências humanas e suas tecnolo- 
gias e de ciêndas da natureza. No segundo dia, além de 180 questões de 
linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, 
os candidatos fizeram uma redação. O gabarito será divulgado no site do 
Inep na quarta-feira (30), O resultado final sairá no inído de janeiro. 

Apesar de recorde, endividamento dos brasileiros é baixo em relação a outros países 

Endividamento 
Apesar de ter atingido níveis recordes, o endividamento das 

famílias brasileiras é baixo em relação a outros países. Segundo 
levantamento divulgado pelo Banco Central (BC) na última sexta- 
-feira (25), os brasileiros tinham 45,36% dos rendimentos compro- 
metidos com dívidas, no maior nível registrado desde o início da 
série, em janeiro de 2005. 

Comparação 
O número refere-se à comparação entre as dívidas das famílias com 

o Sistema Financeiro Nacional e os rendimentos acumulados nos últimos 
12 meses. Há oito anos, esse percentual correspondia a apenas 18,39%, 
mas subiu gradualmente até ultrapassar 40% em março de 2011. Mesmo 
com esse salto, os brasileiros ainda usam pouco o crédito na compara- 
ção com as economias avançadas. 

Levantamento Níveis 
Segundo os levantamentos mais recentes, em grande parte 

dos países desenvolvidos, a população deve mais do que a pró- 
pria renda. Nos Estados Unidos, de acordo com o órgão respon- 
sável pelo censo, o endividamento médio das famílias eqüivale a 
101,7% dos rendimentos. Na Europa, as dívidas superam 100% da 
renda na Estônia, na Espanha, na França, em Portugal, na Finlân- 
dia, na Suécia e no Reino Unido, conforme o Eurostat - órgão ofi- 
cial de estatísticas da União Européia. Na Dinamarca, na Irlanda, 
no Chipre, na Holanda e na Noruega, a proporção supera 200%. 

De acordo com o economista Fábio Gallo, especialista em crédito da 
Fundação Getulio Vargas, o que impede o endividamento dos brasileiros 
de atingir os níveis dos países desenvolvidos são os juros altos, que se 
refletem no alto valor das prestações. "A grande diferença do Brasil em 
relação aos países avançados nessa questão não está somente no nível 
de endividamento, mas no sen/iço da divida, que é muito mais alto no 
Brasil do que em outros países", explica. 

Prestações 

Inadimplência 

Segundo o levantamento do Banco Central, as famílias brasileiras 
comprometem, em média. 21,4% da renda mensal com prestações. 
Desse total, 12,74% referem-se a juros e somente 8,66% dizem respei- 
to à amortizações, pagamento do principal da dívida que reduz o saldo 
devedor. "Nos Estados Unidos ou na Europa, as famílias se endividam 
além da renda, mas pagam prestações relativamente pequenas e com 
prazos longos. No Brasil, é justamente o contrário. O endividamento é 
baixo, pelo menos em relação a esses países, mas as prestações con- 
somem boa parte do salário", pondera o especialista da FGV. 

Por causa dos altos juros e da inadimplência, o professor diz que 
o maior endividamento dos brasileiros deve ser visto com cautela. "Boa 
parte desse endividamento não está relacionada a investimentos de lon- 
go prazo, como a casa própria, mas ao próprio consumo. Muita gente 
comprou carro em 2009 e não conseguiu pagar. Daí, recorre a finanda- 
mentos para pagar dívidas de consumo", ressalta. Segundo o professor, 
os juros altos no Brasil criam um círculo vidoso em que a inadimplênda 
se reflete em taxas ainda mais altas para os tomadores de crédito. "Infe- 
lizmente, a inadimplênda em geral é repassada para as taxas dos ban- 
cos. O cadastro positivo [relação de bons pagadores] pode melhorar isso, 
mas o processo ainda está no inído", avalia. 

Consenso Mobilização 

A falta de consenso em tomo da criminalizaçâo de maus- 
-tratos a animais impede que o debate avance na Câmara dos 
Deputados. Enquanto alguns parlamentares defendem penas 
fnais severas para a prática, outro grupo teme que essas pu- 
nições criem conseqüências negativas para o processo penal 
brasileiro. 

Proposta 

Para conseguir apoio, Tripoli precisou rever as penas previs- 
tas na proposta original, que definia pena de reclusão de cinco 
a oito anos para pessoas que cometerem crimes contra a vida, a 
saúde e a integridade física e mental de cães e gatos. "Havia um 
preconceito muito grande no que diz respeito à proteção do ani- 
mal. Estamos aparando arestas e conversando com deputados", 
explicou. O texto elaborado por Tripoli ainda prevê que quando for 
comprovado o uso de veneno ou fogo, asfixia, tortura e espanca- 
mento, por exemplo, a pena passa a variar entre seis e dez anos. 
A avaliação dos crimes pode ser agravada por uma série de outros 
fatores, como o envolvimento de mais de uma pessoa no ato, que 
pode dobrar a pena. 

Autor do projeto que tramita desde 2011 na Casa, o deputado Ricardo 
Tripoli (PSDB-SP) conseguiu mobilizar os líderes partidários e aprovar, 
na semana passada, a urgência na tramitação da proposta, depois de ce- 
der em vários pontos e retirar previsões que geravam divergências mais 
complexas, como a indusão da prática de rodeios. "Estamos esperando 
a reforma do Código Penal, mas enquanto não temos a reforma não po- 
demos continuar com uma pena branda como é hoje, que é de três me- 
ses a um ano, sendo que a pessoa pode converter em serviços sodais. 
Ou seja, uma simples doação de cesta básica compensaria o crime de ter 
ateado fogo em um cão ou em um gato", disse o parlamentar. 

Debate 
Mesmo com urgênda, partidos como o PT já sinalizaram que vão 

defender um debate mais aprofundado. O deputado Amauri Teixeira 
(PT-BA) explicou que a legenda não pretende apresentar outro projeto, 
mas quer discutir com mais "cautela" os pontos que tratam de penas. "O 
Estado brasileiro não pode deixar de ser um Estado previdendário para 
passar a ser um Estado criminal, o que é muito perigoso. Criminalizar 
condutas é perigoso. Não vamos mudar comportamentos, hábito e cultu- 
ra só criminalizando. Temos que ter mecanismos de educação", explicou 
o petista. 
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Projeto que aumenta pena por maus-tratos a animais está parado na Câmara 

PESQUISA MOSTRA MAIOR 
VARIAÇÃO GENÉTICA DO HIV EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Pesquisadores da Universidade de 
São Paulo (USP) e da Universidade Fe- 
deral de São Paulo (Unifesp) observaram 
uma maior variabilidade genética do vírus 
HIV em crianças e adolescentes do que 
a apontada em estudos anteriores feitos 
com adultos. De acordo com os pesquisa- 
dores, isso sugere que o perfil da epide- 
mia está mudando no Brasil, o que pode 
ter implicações tanto na produção de diag- 
nósticos como na definição de terapias e 
no desenvolvimento de vacinas. Foram 
colhidas amostras sangüíneas de 51 so- 
ropositivos nascidos entre 1992 e 2009 na 
capital paulista. 

Segundo o coordenador do projeto, 
professor Sabri Saeed Mohamed Al Sa- 
nabani, do Instituto de Medicina Tropical 
da USP, existem dois tipos (1 e 2) de ví- 
rus causadores da aids. O tipo 2 é prati- 
camente restrito ao Continente Africano. 
O tipo 1, que prevalece no restante do 
mundo, se divide em vários grupos, sendo 
os principais M, N, O e P. O grupo M, que 
causa a grande epidemia conhecida atual- 
mente, por sua vez, possui subtipos. "Há 
ainda as formas recombinantes, que são 
a mistura genética de subtipos de vírus", 
explicou à Agência Brasil. 

Estudo publicado em 2011 pelo mes- 
mo grupo de cientistas mostra que o sub- 
tipo B é o mais freqüente no país. Isso foi 
atestado com a análise de 113 amostras 
sangüíneas de homens soropositivos com 
média de idade de 31 anos e também por 
meio da análise do DNA viral. Mais de 
80% dos pacientes estavam infectados 
com esse subtipo do vírus. A pesquisa 
mais recente feita com a faixa etária de 4 
a 20 anos, por outro lado, apontou uma 
prevalência de apenas 52,4%. 

As crianças e os adolescentes que 
participaram do estudo, coordenado pela 
professora Regina Succi, eram acompa- 
nhados pelo Centro de Atendimento da 
Disciplina de Infectologia Pediátrica da 
Unifesp. Em todos os casos, a transmis- 
são ocorreu durante a gestação, parto ou 
amamentação. Quase 40% deles estavam 
infectados com o subtipo BF1 Mosaico, 
uma mistura genética dos subtipos B e F1. 
Outros 9,5% apresentaram o subtipo F1. 

Al Sanabani destaca que esse resul- 
tado não era esperado inicialmente. "A 
gente pensava que fosse encontrar um 
tipo genético igual ao dos adultos. Fomos 
surpreendidos com essa alta diversidade", 
declarou. O pesquisador explica que essa 
variabilidade genética pode ser justificada 
pelo fato de a maior parte das mães serem 
de um grupo de risco, com muitos parcei- 
ros sexuais e histórico de uso de drogas. 
"Esses fenômenos de recombinação que, 
no caso das crianças, chega a 40%, é re- 
sultado dessa mistura de vírus. As mães 
foram infectadas, provavelmente, por 
mais de um vírus", declarou. 

O professor explica que, quanto maior 
a diversidade do HIV, mais difícil será de- 
senvolver uma única vacina para o com- 
bate à doença. Há conseqüências tam- 
bém na definição de uma terapia, já que 
a mutação genética pode fazer com que 
o vírus adquira resistência ao tratamento. 
Além disso, pode haver falhas no diagnós- 
tico da doença, pois a mudança nos códi- 
gos genéticos pode levar a não identifica- 
ção do vírus. "A gente precisa saber o que 
está circulando no nosso ambiente. Se o 
HIV tem capacidade de mudar ou recom- 
binar, ele pode, inclusive, constituir outro 
tipo de aids", alertou. 

Embora a mutação genética faça parte 
do ciclo de vida do vírus, um tratamento 
eficiente diminui bastante a carga viral no 
paciente e reduz o risco de transmissão. 
"Estamos baseando os nossos casos em 
crianças e adolescentes de São Paulo e 
sabemos que aqui há tratamento de qua- 
lidade disponível. É preciso fazer isso 
chegar dessa forma a outras regiões, para 
não agravar o problema", defendeu. 

O coordenador informou que um 
novo estudo está em curso para carac- 
terizar os tipos de HIV circulantes em 
quatro estados, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. "Por 
meio do sequenciamento de alta escala 
do genoma do HIV, vamos enxergar o 
vírus de ponta a ponta, É uma forma de 
saber quem está recombinando e quem 
está puro", declarou. 
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VASCO E RECEBIDO A OVADAS 
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Torcedores batem em carro de Renato Silva 
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Tite vê vaga na Libertadores distante e 

evita fazer projeções 
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Time perdeu de virada para a Ponte Preta e se complicou no Brasileiro 
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A derrota de virada e com um jogador a 
mais para a Ponte Preta, concorrente 
direta na briga contra o rebaixamento, 

neste fim de semana, em Campinas, foi o es- 
topim para a torcida do Vasco. Na noite do 
último domingo (27), o elenco cruz-maltino foi 
recebido com protestos, insultos e até ovos 
no desembarque no Aeroporto Santos Du- 
mont, Rio de Janeiro. 

Dezenas de torcedores compareceram 
à chegada do time comandado por Dorival 
Júnior e não pouparam nas reclamações. 
Já prevendo a manifestação, a maior parte 
do elenco vascaíno utilizou um ônibus para 
sair da pista de pouso, evitando passar pelo 
saguão. No entanto, o goleiro Alessandro, o 
zagueiro Renato Silva e o atacante André não 
seguiram no ônibus e ficaram em uma área 
reservada do aeroporto. 

Quase uma hora depois da chegada, o 
defensor foi o único que "tomou coragem" 
e decidiu sair pelo local normal de desem- 
barque. Aí o clima esquentou. Torcedores o 
cercaram, puxaram a sua camisa e entoaram 
gritos como "Isso aqui é Vasco" e "Tem que 
respeitar". Claramente irritado, o zagueiro 
se segurou e, ainda na saída do saguão, foi 
acertado por um ovo nas costas. 

Acompanhado por apenas um segurança, 
Renato se dirigiu ao estacionamento para vol- 
tar para casa e, novamente, sofreu com os 
insultos dos mais exaltados. Seu carro foi cer- 

cado por cerca de 20 pessoas, que distribu- 
íram pontapés e socos no automóvel. Havia 
um reforço policial no aeroporto, mas pouca 
coisa foi evitada. 

Ironicamente, momentos depois da che- 
gada do atual elenco do Vasco, um dos maio- 
res ídolos da história do clube, o ex-atacante 
Edmundo, também desembarcou no Santos 
Dumont. Ele chegava de São Paulo, onde 
participou de uma homenagem realizada pelo 
Palmeiras a seus ex-atletas durante o jogo 
com o São Caetano, no sábado, que repre- 
sentou o acesso do Verdão à série A do Cam- 
peonato Brasileiro. 

Cercado por fãs, o "Animal" tirou fotos 
com alguns torcedores vascaínos e ouviu 
apelos como "você tem que assumir o Vas- 
co". Recentemente, ele disse não descartar 
uma futura candidatura à presidência do clu- 
be, hoje ocupado pelo também ídolo Roberto 
Dinamite. A imagem do atual mandatário, po- 
rém, foi manchada pela crise na qual o time 
está afundado. 

Após 31 rodadas, o Vasco ocupa a 18a 

colocação do Campeonato Brasileiro e está 
a três pontos do Fluminense, último fora da 
zona de rebaixamento para a segunda divi- 
são nacional. Nos últimos quatro jogos, o time 
de São Januário amarga um empate e três 
derrotas, duas delas contra rivais diretos na 
briga contra a degola (3x2 para o Criciúma, 
e 2 x 1 para a Ponte Preta, neste domingo). 

•» 

masmi 

Wf:: 
M1111 % ifel SiiiiS 

smmlMImÊmm 

sg m ^ 

IIRÜilií 
FferariHii - 

Tite vê Libertadores distante para o Timão 

O Corinthians dificilmente disputará a 
Copa Libertadores da América em 2014. A 
equipe ficou ainda mais distante do grupo 
dos quatro primeiros colocados do Campe- 
onato Brasileiro, que garantem vaga no tor- 
neio continental, depois de empatar por 1 x 
1 com o Santos no clássico de domingo. 

"Era essencial vencer para a gente criar 
uma expectativa melhor ao final da rodada. 
Agora, ficou mais difícil ainda. A gente sabia 
que existia a necessidade de vitória", lamen- 
tou o técnico Tite. 

O Corinthians ocupa a 12a posição do 
Campeonato Brasileiro, somando 41 pon- 
tos, enquanto o quarto colocado Atlético- 
-PR totaliza 52. Restam sete rodadas para 
o término da competição, e Tite já não quer 
mais fazer projeções para longo prazo. "Não 
adianta. Temos que pensar jogo a jogo. Um 

resultado pode ou não abrir perspectiva 
para a gente, então não dá para pensar lá 
na frente. É claro que está mais difícil agora, 
mas ainda veremos como ficará", comentou. 

De qualquer forma, Tite não apenas la- 
mentou a igualdade com o Santos - a 14a 

computada no Brasileiro pelo Corinthians, o 
time que mais empatou. O fato de ter entra- 
do em crise depois da eliminação da Copa 
do Brasil, com derrota nos pênaltis para o 
Grêmio, havia deixado o técnico pessimista. 

"Mesmo com o emocional muito afetado 
pela desclassificação, o time conseguiu dar 
uma resposta além daquela que eu imagina- 
va. Afinal, estávamos com o lado psicológi- 
co aflorado, enquanto o Santos foi descan- 
sado para o clássico. Mas dominamos dois 
terços do jogo. Só tivemos impaciência para 
fazer os gols", concluiu Tite. 
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