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Mova droga 

Em um espaço aberto próximo à estação de trem na cidade de Soweto, na | 
África do Sul, vários jovens em seus 20 e poucos anos fumam nyaope, um v ^ 
novo coquetel de drogas. Alguns deles parecem mortos-vivos de tão alte- JÊ 
rados. "Estava estudando, mas abandonei por causa das drogas. Deixei a Wpk^JÊg 
escola aos 14 anos", diz Thuli, com os olhos vidrados. Ela diz não ver futuro 
para si própria. Thuli tem apenas 16 anos e está dependente de uma droga 
extremamente viciante que está se espalhando pelo país, fazendo novas ví- # 
timas diariamente. O nyaope é um pó esbranquiçado - heroína de baixa con- f 
centração misturada com ingredientes como veneno para rato e, em alguns   ~ 
casos, até mesmo farelos de remédios para pacientes com HIV. Polvilhado JÊÊÊ^ 
sobre maconha, faz um coquetel altamente viciante e destrutivo. "Eu preci- 
so fumar esta coisa. É nosso remédio. Não podemos viver sem. Se eu não jflHk mKW / 
fumar, fico doente", diz outro usuário, que prefere não dar seu nome, entre jfl 
baforadas da droga. Apesar de estarem transtornados, esses dependentes jaÊj 
dizem que querem largar o nyaope porque percebem que foram aprisionados IlHH 
por uma droga que os está levando para um caminho sem volta. "Quando 
éramos jovens, fumamos maconha primeiro no colégio, antes de começar 
com as coisas mais pesadas", diz Kabelo, um dependente de 32 anos. "Agora a juventude está começando com o nyaope - direto com as 
coisas pesadas", observa. Enquanto enrola outro cigarro da droga com seus dedos de unhas pintadas de rosa. Nomyula, de 23 anos, comenta 
o futuro: "Minha família quer me ajudar. Eles acham que a prisão será boa para mim como uma reabilitação". Ao custo de cerca de R$ 4,50 a 
dose, a droga é relativamente barata. 
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Dinheiro bem escondido 
Um maço de R$ 1.500,00 foi encontrado no ânus de um homem no Hospital Dr. Antenor Abreu, em Pinheiro, a 418 quilômetros de São Luís. Ander- 
son Cardoso, de 36 anos, teria escondido o dinheiro minutos antes de ser preso pela Policia Militar na MA-306, próximo à cidade de Guimarães, 
na região norte do Maranhão. Segundo o delegado regional de Pinheiro, Cláudio Barros, o homem faz parte do grupo responsável pelo assalto a 
uma casa lotérica de Guimarães, realizado na manhã de quarta-feira (18). Anderson e outro homem teriam chegado ao local em uma motocicleta 
e, armados, roubaram cerca de R$ 29.000,00 em dinheiro dos caixas. A dupla fugiu em seguida, escoltada por outras três pessoas que os acom- 
panhavam em uma caminhonete. A Policia Militar então foi acionada e conseguiu alcançar o bando na MA-306. A dupla que estava na motocicleta 
tentou fugir em direção a um matagal e Anderson acabou atingido por um tiro na perna. Além dele, foram presos Hélio Alcântara de Sousa, de 32 
anos, Patrícia Fonseca, de 22 anos, e Regivany Amorin Ribeiro, de 23 anos. Márcio de Jesus Rodrigues Soares, de 32 anos. está foragido. Na 
Delegacia Regional de Pinheiro, o grupo foi autuado em flagrante. Por conta do ferimento na perna, Anderson foi levado para o Hospital Regional 
Dr. Antenor Abreu, onde passou por cirurgia por conta do tiro na perna. "Acreditamos que o dinheiro foi encontrado no momento do procedimento 
cirúrgico", disse o delegado. 

Acidente na academia Pizza no STF 

Uma mulher morreu na tarde dessa quinta-feira (19) ao sofrer um aci- 
dente enquanto fazia exercícios físicos em uma academia em Pelotas, 
no Sul do Rio Grande do Sul. A vítima, de 29 anos, era uma educadora 
física formada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). De acordo 
com a 1a Delegacia de Policia de Pronto Atendimento (DPPA), a mulher 
fazia um exercício de agachamento quando o aparelho com cerca de 
160 quilos caiu sobre os ombros dela. Ela teria fraturado o pescoço. A 
academia, localizada na Avenida Ferreira Viana, foi isolada para a reali- 
zação de perícia no local. (Imagem ilustrativa) 

Dois manifestantes deixaram ontem (19) 37 pizzas na portaria do Su- 
premo Tribunal Federal (STF) para protestar contra a decisão da Corte, 
que reabriu o julgamento de 12 réus condenados na Ação Penal 470, 
o processo do mensalão. Os dois se identificaram apenas como Ana 
e Tarso e se declararam integrantes do Movimento Novo Brasil. Eles 
disseram que "estão decepcionados com o resultado do julgamento". O 
protesto foi pacifico, sem incidentes. Os dois manifestantes foram impe- 
didos por seguranças do Supremo de entrar no prédio com as pizzas. 
Assim, identificaram as 37 caixas com os nomes dos réus na ação penal 
e colocaram no chão. As caixas foram recolhidas pelos seguranças. Os 
ministros não viram o protesto, pois estavam em sessão de julgamento. 
Na rede social Facebook, o movimento se identifica como uma "orga- 
nização de fins pacíficos, com a finalidade de promover mudanças no 
pais com o engajamento político; e para a prestação de serviços volun- 
tários. Sua atuação gravita em tomo da Revolução Educacional". Por 
6 votos a 5, o STF decidiu quarta-feira (18) que 12 réus condenados 
no processo terão direito à reabertura do julgamento. Eles tiveram pelo 
menos quatro votos a favor da absolvição na análise de um crime. 

COLUNA □□ SANCHES 

...E ABRAÃO MATOU DAVI (3) 

t 

De terno, no melo da multidão, Davi discur- 
sa como prefeito de Imperatriz (1989-1992) à 
margem do rio Tocvantins. 

Nem na Bíblia Davi foi santo. São muitas as 
semelhanças entre o Davi da história sagrada 
e seu homônimo de histórias sangradas. 
O Davi bíblico foi amado e odiado por muitos. 
Tinha em volta de si 400 homens que lhe da- 
vam segurança. Ganhou popularidade matando 
(primeiramente, Golias). Gerou hostilidades e 
durante algum tempo tinha de viver fugindo de 
inimigos. Era bom com quem se mantinha fiel a 

ele. Foi vitorioso em inúmeras guerras. Formou 
um pequeno império em função das fraquezas 
de outros. Tratava barbaramente os inimigos. 
Livros de estudos bíblicos dizem textualmente: 
"A característica predominante de Davi era a 
violência: era homem, simples, ambicioso e 
violento e, desde a infância, habituou-se a uma 
vida de agressão e defesa". A maior parte dos 
seguidores de Davi não o abandonava. Davi 
era dotado de "extraordinário grau de astúcia e 
habilidade". "Ele foi hábil em identificar as oca- 
siões: se não podia promover positivamente as 
oportunidades, sabia evitar os passos que as 
poderia prejudicar". 
Se não bastassem essas coincidências, mais 
uma; o Davi sagrado criou um território seu: 
Israel. O Davi sangrado criou uma cidade, sua 
até no nome; Davinópolis. 
Por último, o benefício da dúvida igualmen- 
te paira sobre os dois Davis. Sobre o Davi 
bíblico, os livros dizem, "ipsis verbis", que 
"não devemos manipular a evidência para dar 
corpo às suspeitas". 
Davi morreu e, tal como Getúlio Vargas, sai 
da vida para entrar na história, sem deixar de 
continuar nas estórias. 
A História não escolhe as pessoas nem as 

Edmilson Sanches 

seleciona por adjetivo ou folha corrida. Não 
se sabe se o porvir vai jogar um facho de luz 
sobre o muito que de obscuro se conta sobre 
Davi ou se os holofotes serão afastados de 
vez de sua vida. 
A desvantagem é que personalidades políticas 
de vida atribulada sobrevivem à própria exis- 
tência. Durante muito tempo o nome de Davi 
ainda continuará sendo osso de oficio para 
muita gente; na Justiça, para a divisão da 
herança material; na política, para a partição 
ou conquista do espólio eleitoral; na imprensa, 
com publicação de fatos antecedentes, corre- 
lates e conseqüentes. E, entre outras coisas, 
na boca do povo, que já gosta de tratar da 
vida e morte alheia. 
Personagem acostumada às notícias so- 
bre ele nada positivas da grande e da local 
Imprensa (há poucos dias, foi a revista "Veja" 
quem se reportou), Davi Alves Silva deixa, 
com sua morte, um espaço pessoal e político 
impossível de ser preenchido, pois, se alguns 
acreditam que votos podem ser transferidos, 
carisma, não. 
Como está no "Mágico de Oz", um bruxo que 
morre leva consigo seus feitiços. (EDMILSON 
SANCHES) 

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

- DESFILIAÇÃO 

O ex-prefeito de Imperatriz, lldon Mar- 
ques, deixou o PMDB. A confirmação 
da sua desfiliação aconteceu na tarde 
de ontem, quinta-feira (19). lldon fez 
parte do Partido do Movimento De- 
mocrático Brasileiro desde o seu ini- 
cio. Procurado pelo Jornal Correio 
Popular, o ex-prefeito preferiu apenas 
dizer que deixou o partido para entrar 
em uma zona de conforto e não anun- 
ciou projetos futuros ligados á políti- 
ca. O lldon pode até querer ficar de 
fora da política por algum tempo, mas 
a política não o quer de fora. É pouco 
provável que esse seja o fim de sua 
carreira política: um homem de visão 
e um político nato como lldon Mar- 
ques deve ter alguma carta na manga 
e, em breve, deve voltar à cena políti- 
ca local. Palpites sobre o seu possível 
futuro partido, quem não os tem? Tem 
até quem diga que ele seguirá junto 
com Rosângela Curado para o PDT, 
mas essa informação lldon Marques 
também preferiu não confirmar. Por 
enquanto, de certo mesmo é só a sua 
saída do PMDB. 

- É O FIM! 

Apesar de todos os esforços e dese- 
jo do povo imperatrizense, o período 
de veraneio parece ter oficialmente 
chegado ao fim. O que parecia ser 
um acordo entre o município e a hi- 
drelétrica - de que durante os finais 
de semana a vazão da água liberada 
pelas comportas diminuiria - parece 
ter chegado ao fim. Durante a manhã 
de ontem recebemos a imagem da 
Praia do Cacau já praticamente co- 
berta, em virtude de um aumento 
significativo na vazão da água. Se- 
gundo o superintendente da Defesa 
Civil, Francisco das Chagas, por me- 
dida de segurança a rede elétrica da 
praia foi desligada e os postes de ilu- 
minação pública começam a ser re- 
tirados hoje (20). Os trabalhos estão 
sendo realizados pela empresa Ci- 
teluz, responsável pela manutenção 
da iluminação pública em Imperatriz. 
"Nós queremos alertar os banhis- 
tas sobre essa constante oscilação 
do nível rio Tocantins, pois com o 
encerramento oficial do período de 
veraneio também foram retirados os 
guardas-vidas e demais aparatos de 
segurança", disse ele, ao ressaltar o 
trabalho dos agentes da Defesa Civil 
que durante todo o dia de ontem fi- 
zeram o monitoramento do nível do 
rio Tocantins. 
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Três homenssào presos em ofidna de desmanche 

m 

- 

m 
O chassi de algum veículo foi encontrado dentro do riacho 

Antônio Pinheiro 

Através de denúncias anônimas, o Ser- 
viço de Inteligência da Polícia Militar 
e policias militares sediados em Davi- 

nópolis descobriram na tarde de ontem (19) 
uma oficina de desmonte de carros naquela 
cidade. A oficina funcionava em uma chá- 
cara, afastada a 2 km do Centro da cidade, 
próximo ao riacho Cacau. No local, foram 
encontradas uma Saveiro Cross preta, de 
placa MXB-9146-São Luís-MA, e mais duas 
Hilux, de cor escura, desmontadas, além de 
várias peças e um chassi jogados dentro do 
riacho. 

Quando os policiais chegaram ao lo- 
cal, encontraram dois mecânicos: Manoel 
Almeida Sobrinho Filho, morador da rua 
Santa Rita. bairro Bacuri, e Amailton Victor 
Bezerra Júnior, morador da rua Jabaquara, 
Vila Redenção II. Os dois informaram que 
a chácara era de Marcelo Lucena. No mo- 
mento em que os policiais estavam fazendo 
a vistoria, o proprietário da chácara chegou 
ao local. 

Marcelo Lucena Domingues, morador da 
rua 12, bairro Parque do Buriti, negou que 
no local funcionasse uma oficina de des- 
manche. Os três homens foram presos e tra- 
zidos para Imperatriz, onde foram apresen- 
tados na Delegacia Regional de Segurança. 
Após saber das informações, o delegado 
Assis Ramos, juntamente com uma equipe 
de policiais da Delegacia de Roubos e Fur- 
tos e um perito do ICRIM, deslocou-se para 
o local para fazer levantamento de tudo que 
foi encontrado na chácara. De acordo com o 
delegado Regional Assis Ramos, os veícu- 
los e as peças serão levados para o ICRIM. 

O proprietário de uma Saveiro Cross, 
que foi tomada de assalto na tarde de quar- 
ta-feira (18), no Parque das Mansões, por 
dois homens em uma moto, próximo à entra- 
da de Davinópolis, deslocou-se para o local 
para verificar se a Saveiro Cross encontra- 
da na chácara era a sua. Até o fechamento 
desta edição, não tivemos mais informações 
sobre a oficina de desmanche de veículos. 
Os três homens estão presos na Regional 
de Segurança. 

Mulher e namorado são presos 

com U pedras de crack 

1* ^ 
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A droga e o dinheiro foram apreendidos pela policia 

Antônio Pinheiro 

Pelo segundo dia seguido, a Polícia Militar 
prenWe pessoas acusadas de tráfico de dro- 
gas. O fato que chamou a atenção dos poli- 
ciais é que nas duas prisões as pessoas foram 
presas com a mesma quantidade de drogas e 
com a mesma embalagem. A prisão anterior 
foi de um pedreiro com 44 pedras de crack. 
Já a prisão seguinte foi uma mulher, Marlúcia 
Pereira do Nascimento, de 31 anos, presa em 
sua casa, na rua Portuguesa, bairro Santa 
Inés. O namorado dela, Márcio Korsakas Ro- 
drigues, de 34 anos, foi preso quando chegava 
de moto na residência. 

Márcio Korsakas, que é morador da rua 

Floriano Peixoto, bairro Nova Imperatriz, disse 
que é apenas usuário. Marlúcia assumiu que 
a droga era sua. Com ela foi encontrada a im- 
portância de R$2.309,99. A prisão do casal foi 
feita pelos policiais do GOE. Segundo a polí- 
cia. o Serviço de Inteligência da Polícia já tinha 
informações de que a mulher vendia droga em 
sua residência. 

Os dois foram apresentados no Platão 
Central da Regional de Segurança. Sobre a 
quantia de dinheiro encontrada com a droga, 
Marlúcia disse que foi um descuido dela, pois, 
se soubesse que a polícia iria lhe abordar, te- 
ria escondido os R$ 2.300 em outro local. Ela 
falou ainda que o dinheiro era para pagar o 
carro. 

Três pessoas em uma moto sofrem 

acidente e uma delas morre no local 

m 
m ífe. 

r 
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Carro e moto colidiram frontalmente (Fotos: Jesnem Morais) 

Antônio Pinheiro 

Um acidente na TO-210, próximo à cidade 
de São Miguel, envolvendo uma caminhonete 
e uma moto, por volta das 23h de quarta-feira 
(18), a 500 metros da entrada da cidade (sen- 
tido Sítio Novo), deixou uma pessoa morta no 
local. A moto Titan, de cor vermelha e placa 
NHM-4740-lmperatriz-MA, estava com três 
pessoas: Antônio Bezerra da Silva, a esposa 
e mais um filho. Antônio não resistiu e morreu 
no local. 

A esposa e o filho foram levados para o 
Socorrão. O filho do casal se encontra fora de 
perigo. Já a esposa deu entrada em estado 
gravíssimo. Ela está internada numa UTI do 
Hospital Municipal. Antônio trabalhava como 
pedreiro e morava em Sítio Novo (TO). No 
acidente, carro e moto bateram frontalmente. 
A caminhonete, de cor verde e placa MVS-Ara- 
guaína-TO, seguia sentido Sítio Novo. Apesar 
de ser a poucos metros da entrada da cidade, 
ninguém soube informar quem teria provocado 
o acidente. 

Caso Pedro Paulo: Justiça a 

condena três e absolve um 

J V 
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Os condenados: Ricardo, Bruno e Antônio 

Um ano e dois meses depois do seqües- 
tro do menino Pedro Paulo Lemes, a Justiça 
condenou três das nove pessoas acusadas 
de participaram do crime. Uma pessoa foi ab- 
solvida. A sentença foi expedida, esta sema- 
na, pelo juiz da 4a Vara Criminal, Wellington 
Sousa Carvalho. 

Acusado de contratar o grupo que se- 
qüestrou o menino, Antônio Diacuí Brito foi 
condenado a 10 anos e 10 meses de prisão. 
Ricardo Feitosa, que foi o único que não 
confessou participação no seqüestro, pegou 
a maior pena, 13 anos de reclusão. Bruno 
Francisco Souza Silva foi condenado a 11 
anos e oito meses. 

Os réus foram condenados por extorsão 
mediante seqüestro, e as penas para esse 
tipo de crime variam de 12 a 20 anos de pri- 
são. Eles pegaram pena mínima, mas, pelo 
crime ser de natureza hedionda, os réus te- 
rão que cumprir dois quinto da pena para ter 

direito a mudar de regime. 
Já o suspeito de ter alugado o carro usa- 

do no seqüestro, Wertan Manoel Vieira, foi 
absolvido porque o juiz entendeu que não 
havia provas concretas sobre a participação 
dele no crime. 

Segundo a promotora Raquel Chaves, o 
processo foi desmembrado pela quantidade 
de réus e, também, porque esses acusados 
foram os primeiros presos. 

De acordo com o assistente de acusa- 
ção Bruno Araújo, que representa a família 
do menino, as penas não corresponderam 
às expectativas e a família deve recorrer da 
decisão. 

O processo, que corre em segredo de 
Justiça, vai continuar e outros réus devem 
ser julgados em dois ou três meses, segundo 
a promotoria. Antônio Luís, que participou ati- 
vamente do seqüestro, ainda está foragido. 
(Imirante) 

Estreito: MPMA denuncia pastor por constranger jovens em busca de vantagem sexual 

A 1a Promotoria de Justiça de Estreito 
apresentou denúncia nessa quarta-feira, 18, 
contra Antônio Can/alho de Oliveira, conheci- 
do como Pastor Antônio. O pastor da Igreja 
Pentecostal Jesus Cristo é o Senhor estaria 
se aproveitando sexualmente de adolescen- 
tes sob o pretexto de ensinar-lhes lições so- 
bre sexualidade. 

De acordo com as investigações realiza- 
das pelo Ministério Público, os atos aconte- 
ceram em 2010, nas dependências da própria 
igreja, no centro de Estreito. O pastor convi- 
dava os adolescentes, sempre do sexo mas- 
culino, para dormirem na igreja, sob o pretex- 

to de estudarem durante a noite. 
Lá, afirmando que ensinaria aos jovens 

sobre sexualidade, o pastor Antônio convida- 
va todos a tirarem a roupa e assistirem, jun- 
tos, filmes pornográficos. Antônio Carvalho 
de Oliveira pedia para ver e pegar nos órgãos 
sexuais dos jovens, afirmando que, pela im- 
posição de suas mãos, estaria libertando os 
adolescentes da "prática do homossexualis- 
mo, lesbianismo, pedofilia e bestialismo". 

Para o promotor de justiça Marco Aurélio 
Ramos Fonseca, autor da ação, a conduta do 
pastor, na verdade, se revestia em "evidente 
prática de vantagem sexual ao seu favor". 

Constrangidos, os adolescentes passaram a 
evitar a participação nas atividades da igreja, 
o que chamou a atenção de seus responsá- 
veis e de outras pessoas, que denunciaram 
o caso ao Ministério Público e á Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos, por meio do 
Disque 100. 

Em uma operação de busca e apreensão 
realizada na igreja, foram encontradas, em 
um computador pessoal do pastor, que estava 
em local reservado, imagens de pornografia 
explícita retiradas de sites da internet. 

De acordo com a denúncia, a conduta 
do pastor Antônio Carvalho de Oliveira se 

enquadra no que preveem os artigos 216-A 
("Constranger alguém com o intuito de obter 
vantagem ou favorecimento sexual, prevale- 
cendo-se o agente da sua condição de supe- 
rior hierárquico ou ascendência inerentes ao 
exercício de emprego, cargo ou função") e 71 
do Código Penal Brasileiro, que trata de cri- 
mes continuados. 

O artigo 216-A prevê pena de detenção de 
um a dois anos, sendo a pena aumentada em 
até um terço quando a vítima é menor de 18 
anos. Pela existência de crimes continuados 
e idênticos, aplica-se a pena acrescida de um 
sexto a dois terços. 
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►QUEIMA DE RESÍDUOS NA LAGOA VERDE 

i w 

EcoService apresenta relatório em audiência 

«3 

hagts 

Bancários de Imperatriz 

aderem è greve nacional 

A audiência pública foi realizada na manhã dessa quinta-feira (19) na Câmara Municipal 

Hyana Reis 

Na manhã dessa quinta-feira (19) foi rea- 
lizada uma audiência pública na Câma- 
ra Municipal para discutir e investigar 

a denúncia de moradores do povoado Lagoa 
Verde, que acusam a empresa EcoService de 
poluir o local devido á incineração de lixo. Du- 
rante a audiência a EcoService apresentou um 
relatório negando as acusações. 

Representantes da Comissão de Plane- 
jamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do 
Solo da Câmara Municipal, Secretária Muni- 
cipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, Promotoria de Justiça, da 
empresa EcoService e da frente de oposição 
à incineração compareceram à audiência para 
debater o problema. 

A audiência é fruto da denúncia dos pró- 
prios moradores do local. "Diante das denún- 
cias feitas pela frente de oposição à incinera- 
ção, foi convocada esta audiência pública para 
debater esse assunto. Tivemos o cuidado de 
apurar e avaliar a denúncia sem julgar ou con- 
denar a empresa. O objetivo desta audiência 
é para que ambos deem seu ponto de vista e 
que sejam propostas soluções", disse o presi- 
dente da Comissão, vereador Marco Aurélio. 

Moradores da localidade ocuparam o ple- 
nário para protestar contra a empresa que, 
segundo eles, está poluindo o ar e os riachos 
do povoado. "A empresa está causando vários 
transtornos, as árvores frutíferas não produ- 
zem mais, as crianças estão tendo problemas 
sérios de respiração, está todo mundo doente, 
o riacho está poluído", acusa a moradora Mi- 
rian Pereira. 

A EcoService se defendeu apresentando 
um relatório contendo documentos e alvarás 
de funcionamento, assim como a Lei n0 306, 
de 2004, que autoriza a incineração de lixo. O 
responsável técnico da empresa, Christy Han- 
dson, mostrou resultados de testes de aferição 
de ar para comprovar que estão agindo no li- 
mite da lei e da segurança da saúde pública. 
"Nós temos toda a segurança necessária. Sis- 
tema de Monitoramento, destinação adequada 
para as cinzas da incineração e sistema de 
tratamento de afluentes para que a água não 
seja contaminada", defendeu. 

Quantos ás acusações de que os resíduos 
estariam causando doenças aos moradores, o 
técnico explicou: "A nossa incineração atinge 
elevadíssimos graus de calor ao queimar. Ne- 
nhuma bactéria ou vírus sobrevive a uma in- 
cineração. Não é possível transmitir doenças. 
E se as emissões excedem os limites, o equi- 
pamento para automaticamente", garantiu. 
Ainda afirmou que na região há queima ilegal 
de PVC, além de uma carvoaria, e que estas 
podem ser a fonte de doenças do povoado. 

A proposta apresentada pela comissão é 
que seja realizado um laudo atmosférico da 
área para atestar se a fumaça e demais resí- 
duos estariam causando poluição. "Propomos 
que seja contratada a Cetesb, empresa liga- 
da ao governo de São Paulo. Seja contratada 
pelo Poder Público para realizar uma laudo at- 
mosférico para que se possa dizer que a quei- 
ma de resíduo hospitalar pela empresa Eco- 
Service está adoecendo as pessoas ou não. A 
gente acredita que isso manteria a isenção e 
daria um final nessa questão de uma vez por 
todas", afirma Marco Aurélio. 

118 famílias serão beneficiadas com críacao 
a 

de assentamento na Fazenda Cipó Cortado 

Janaina Amorim 

Na segunda-feira (23), o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária de Impe- 
ratriz (Incra) inicia o cadastramento das 118 
famílias para a criação de um projeto de as- 
sentamento. Os beneficiados ocupam parte 
da Fazenda Cipó Cortado, em Gleba Boca 
da Mata Barreirão, município de João Lisboa. 
Serão regularizados 2.778 hectares de terras 
públicas federais. Os assentados serão incluí- 
dos no Programa Minha Casa, Minha Vida Ru- 
ral. A previsão é de que os cadastrados aces- 
sem aos demais créditos da reforma agrária a 
partir de 2014. 

Para o superintendente Regional do Incra- 
-MA, José Inácio Rodrigues, a decisão vai 
resolver parte dos conflitos agrários do local. 
"Esse imóvel seria destinado para regulariza- 
ção fundiária realizada pelo Programa Terra 
Legal. Como os trabalhadores solicitaram ao 
Incra-MA a área para criar o assentamento, 
o ministro decidiu pela desafetação de parte 
da área, que passa agora a ser destinada à 
reforma agrária", disse. 

A área total da fazenda é de 7.200 hecta- 
res. Segundo uma matéria publicada no site 
do Incra, há ações na Justiça em relação à 
área que impedem a resolução total. Para ini- 
ciar a criação do assentamento foi necessário 
excluir os 2.778 hectares que não estavam 
sub judice. "Como a outra parte não estava 
judicializada, então retiramos ela do processo 
de regularização e vamos passar para o Incra 
criar o assentamento e resolver o problema 
dos trabalhadores rurais", explicou o coorde- 
nador do Programa Terra Legal no Maranhão, 
Jowberth Alves. 

Serão regularizados 2.778 hectares de terras públicas federais 

Segundo a coordenadora Regional do 
Movimento dos Sem Terra (MST), Gilvânia 
Ferreira da Silva, a decisão só resolve parte 
do problema. "Mesmo sem resolver todo o 
conflito, consideramos metade da nossa luta 
ganha, afinal essa área é justamente onde 
as famílias estão acampadas e os despejos 
serão evitados", defendeu. Ela destacou que 
a luta dos trabalhadores rurais irá continuar. 
"Continuaremos lutando pelo restante da área 
da fazenda, para assentar as outras famílias". 

A ocupação do Cipó Cortado é uma luta 
de décadas dos trabalhadores rurais. Em 8 
de julho, a Justiça Estadual chegou a deter- 
minar a desocupação da área, mas. na época, 
a retirada acabou sendo suspensa. No ano 
passado, os assentados chegaram a divulgar 
uma carta pública com denúncias de violência 
contra eles, sendo motivada por disputas pela 
terra. 

Janaina Amorim 

Bancários de Imperatriz decidiram, em as- 
sembléia realizada na quarta-feira (19), ade- 
rir à greve nacional. "A greve começa princi- 
palmente nos bancos públicos e, a partir daí, 
vamos para os bancos privados", informou o 
diretor do Sindicato dos Bancários da Regional 
de Imperatriz, Cássio Valdenor. 

A categoria reivindica questões como au- 
mento salarial de 22% e o cumprimento da 
Lei das Filas. "Esse é um ponto de interesse 
tanto do sindicato quanto da população. Se os 
bancos forem obrigados a cumprir a Lei das 
Filas, terão que contratar mais bancários e, 
com isso, todos ganham", afirmou Valdenor. 
Participação nos lucros, metas abusivas im- 
postas aos funcionários e assédio moral tam- 
bém fazem parte da pauta de reivindicação do 
movimento grevista. 

Segundo Cássio Valdenor, desde maio há 
tentativas de negociação com os banqueiros. 
"Nossa campanha salarial começa em maio, 
em junho temos os encontros estaduais e pos- 
teriormente, em julho, há o encontro nacional, 
de onde culmina toda a pauta de reivindicação. 
Essa pauta foi entregue para Fenaban [Fede- 
ração Nacional dos Bancos] em agosto", afir- 
mou o diretor. Ele disse que houve uma con- 
traproposta da Fenaban de 6,1% de reajuste 
salarial, no entanto os bancários rejeitaram. 

O representante da Associação dos Fun- 
cionários do Banco do Nordeste, Jorge Cos- 
ta, destacou a contradição entre os lucros dos 
bancos e o atendimento dado à população. "O 
Banco do Brasil teve R$ 10 bilhões de lucros 
em um semestre. É o maior lucro de toda a 
história dos bancos. Nossa preocupação é, 
também, com a clientela. Os bancos estão 

Bancários começam o movimento pelos bancos públicos 

com filas intermináveis. Quando era todo mun- 
do em pé, a reclamação era urgente. O que 
o banqueiro fez? Colocou cadeiras. É como 
se estivesse dizendo: 'Espere sentado'", de- 
fendeu. "Tudo que se vai fazer no banco tem 
tarifa, então nós queremos dignidade para o 
cliente e melhores condições para os bancá- 
rios", contrapôs. 

O diretor do Sindicato dos Bancários de Im- 
peratriz informou que a greve segue por tempo 
indeterminado e orientou a população a pro- 
curar alternativas para o pagamento de con- 
tas e outros serviços. "As contas podem ser 
pagas em correspondentes bancários, loterias 
ou correios". Ele ressaltou ainda que caso a 
população se sinta lésada, pode recorrer aos 
órgãos de defesa do consumidor. "Se o cliente 
for ao banco e não for atendido, tem que pegar 
uma senha ou testemunhas comprovando. O 
Código de Defesa do Consumidor garante que 
o cliente tem que ser atendido", finalizou. 

E lançado no mercado projeto que 

facilita o processo de consulta de crédito 

"Nunca sujei meu nome, mas toda vez que 
ia fazer empréstimo no banco e levavam meu 
CPF eu ficava pensativo e inseguro, sem saber 
o que iam fazer com ele". Esse depoimento é 
do estudante Diogo Fabricante, lembrando-se 
de uma das vezes que foi realizar um emprés- 
timo bancário e precisou passar pela análise 
de crédito. A novidade é que está sendo lan- 
çado no mercado um sistema inovador, onde 
situações como esta serão evitadas. 

O SPC Brasil lança o projeto Cadastro 
Positivo, que se trata de um banco de dados 
onde é registrado o histórico de pagamentos 
de cada consumidor. Esse registro permite 
que as instituições credoras saibam se ele, o 
consumidor, está em dias com as suas contas. 

Para se cadastrar, basta acessar o link a 
seguir https://www.spcbrasil.org.br/consumi- 
dor/cadastro-positivo, baixar a ficha de ins- 
crição e depositar na sede da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL) mais próxima. Em 
Imperatriz fica na rua Bom Futuro, 455 - Cen- 
tro, no Palácio do Comércio. 

O presidente da CDL de Imperatriz, Fran- 
cisco Brasil, explica que hoje, para obter as 
informações no crédito da pessoa física, é 
necessário ligar para o órgão expedidor. Se 
o CPF da pessoa tiver alguma inadimplência, 

não é liberado o crédito. Com o cadastro posi- 
tivo é diferente. 

"Lá estarão contidas as informações de 
todo o patrimônio da pessoa, além das infor- 
mações de inadimplência. Com posse de tudo 
isso, o crédito pode ser liberado com base no 
que a pessoa tem, sem que no caso sejam fei- 
tas perguntas", assegura Francisco Brasil. 

O objetivo do programa é fazer com que 
as compras a crédito e aprovação de emprés- 
timos/financiamentos sejam realizadas com 
maior facilidade e menor burocracia, propor- 
cionando melhores condições comerciais, tan- 
to para o credor quanto para o consumidor. 

Benefícios - Quem aderir ao Cadastro Po- 
sitivo terá acesso gratuito a todas as informa- 
ções existentes a seu respeito no banco de 
dados, no momento da solicitação, inclusive 
o seu histórico de crédito, além de poder so- 
licitar o compartilhamento de novas fontes a 
qualquer momento. 

O consumidor poderá também' solicitar 
a correção ou cancelamento de qualquer in- 
formação erroneamente contida no sistema, 
conhecer os principais critérios considerados 
para análise de risco (resguardado o segredo 
empresarial) e, por fim, solicitar o cancelamen- 
to do seu cadastro a qualquer momento. 

COM SEGURANÇA NAO SE BRINCA! 
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►FECOIMP 2013 

Estimativa de público pode chegar a 30 mil 

Welbert Queiroz 

Aberta oficialmente nessa quarta-feira 
(18), a 13a edição da Feira da Indústria 
e Comércio de Imperatriz (Fecoimp) 

contou com a participação de autoridades 
municipais e estaduais. A feira segue até sá- 
bado (21), no Centro de Convenções, e tem 
a expectativa de 30 mil pessoas visitando os 
estandes, conhecendo o empresariado e fe- 
chando negócios. 

De acordo com o secretário de estado de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Sen- 
dic), Maurício Macedo, essa é uma oportunida- 
de para os empreendedores e para a população 
ficarem atentos às oportunidades do evento. 
"A Fecoimp é sempre uma grande festa e uma 
grande oportunidade de negócios; e, para o em- 
presário, feira boa de negócio soa como uma 
sinfonia para os empresários. Esta é uma feira 
conceituada nacionalmente e este é o momento 
do Maranhão expor os produtos que tem e co- 
mercializa. Esse é o momento de fazer grandes 
negócios e engatilhar negócios futuros". 

Em cada estande há uma novidade. Este 
ano, a vitrine empresarial conta com mais de 
100 estandes, com segmentação de mercado 

variada: desde empresas de casamentos até 
imobiliárias participam do evento. Segundo o 
presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Imperatriz (ACM), o objetivo para a próxima 
feira é que o espaço seja ampliado por não aco- 
modar mais o mercado de Imperatriz e região, 
que tem crescido largamente. "O espaço dis- 
ponível para realização da Fecoimp tornou-se 
limitado e precisamos pleitear, com urgência, 
a ampliação do Centro de Convenções para 
que tenhamos o espaço adequado mais amplo 
e diversificado, não só para a Fecoimp, mas 
também para a realização de outros eventos", 
confia Euclides Viêra. 

Crescimento 
Segundo o diretor administrativo e financei- 

ro do SEBRAE Maranhão, Raimundo Nonato 
Corrêa, a feira tem contribuído para a renda per 
capta do estado, elevando os índices empresa- 
rias no município a âmbito estadual. "Imperatriz 
vem despontando como uma grande economia 
do Maranhão. De acordo com nosso levanta- 
mento, a cidade hoje abriga 29% das empresas 
formais do estado e concentra 25% do PIB do 
Maranhão, sem contar com os inúmeros inves- 
timentos que tem se instalado e ainda irão se 

■x 

Autoridades participam de cerimônia de abertura da Fecoimp (Foto: Jordana Fonseca) 

instalar na cidade". 
O evento conta ainda com a presença de 

expositores dos estados do Pará, Tocantins e 
São Paulo. Danilo Lisboa, gerente do SEBRAE 
Regional, diz que serão realizados eventos 
paralelos visando integrar o empresariado. "O 
SEBRAE sempre participa da feira, desde sua 
primeira edição. Estamos durante a feira reali- 
zando dois eventos paralelos; um encontro de 

negócios, o setor de supermercados e minimer- 
cados, e outro encontro para o setor de constru- 
ção civil", garantiu. 

"Que tanto as pessoas quanto os empresá- 
rios estejam juntos nessa realização, e que nos 
próximos quatro dias Imperatriz seja a capital do 
Maranhão no ramo do comércio e da indústria", 
conclui e convida o prefeito de Imperatriz, Se- 
bastião Madeira. 

Inaugurada Sala do Empreendedor 

em Buritirana 

Semed capacita professores 

sobre avaliações externas 

•i m 

O espaço é uma parceria da Prefeitura, Secretaria de Agricultura e Sebrae 

Em solenidade realizada nessa quarta- 
-feira (18) foi inaugurada a Sala do Empre- 
endedor, em Buritirana. O espaço é uma par- 
ceria da Prefeitura, Secretaria de Agricultura 
e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe- 
quenas Empresas (Sebrae). A Sala tem como 
finalidade realizar atendimento aos empreen- 
dedores que desejam abrir ou ampliar seu 
negócio. 

A inauguração contou com a presença do 
prefeito Vagtonio Brandão, vereadores e se- 
cretários. entres eles o de Agricultura, Mano- 
el Bala, além de representantes do Sebrae. 

O prefeito Vagtonio afirmou que a Sala do 
Empreendedor visa melhorar o ambiente de 
micro e pequenas empresas no município. 
"Nós reunimos em um único local, um espa- 
ço onde as pessoas podem procurar infor- 
mações não só para melhorar seu empreen- 
dimento, como também para iniciar um novo 
empreendimento". 

A Sala do Empreendedor está localizada 
nas dependências do prédio da prefeitura, no 
centro de Buritirana. O espaço funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
14h às 17h. 

Para dar orientações sobre a aplicação da 
Prova Brasil, que será realizada em novembro 
deste ano em escolas públicas de todo o pais, 
a Secretaria Municipal de Educação (SE- 
MED), por meio do Setor Pedagógico, orga- 
nizou formações com professores de Língua 
Portuguesa e Matemática dos 5o e 9o anos do 
ensino fundamental de toda a rede municipal 
de ensino de Imperatriz. 

Vanessa Pereira, coordenadora dos Anos 
Finais do Setor Pedagógico da SEMED, expli- 
ca que a formação foi organizada em etapas. 

"Nos dias 11 e 12 de setembro, a Secreta- 
ria de Educação realizou encontro com pro- 
fessores do 5o ano e, nesta semana, dia 17, 
realizamos encontro com os professores do 
9o ano do ensino fundamental da rede muni- 
cipal. Estes encontros são uma preparação, 
relembrando as formações anteriores sobre 
as habilidades que a Prova Brasil trata. Traze- 
mos aos professores simulados e atividades 
sugestivas para serem trabalhadas em sala 
de aula". 

Vanessa explica ainda que a prova será 
aplicada em 85 escolas da zona urbana e 30 
da zona rural com turmas de 5o ano; e em 64 
escolas da zona urbana e 10 escolas da zona 
rural que trabalham com o 9o ano do ensino 
fundamental. 

O que é a Prova Brasil? 
A Prova Brasil e o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) são 

5-v 

V 

Foto: Divulgaçáo 

avaliações para diagnóstico, em larga escola, 
desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estu- 
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep/MEC). Seu objetivo é avaliar a qualidade 
do ensino oferecido no Brasil. 

Na prova, que é aplicada no 5o e 9o anos 
do ensino fundamental e na 3o série do ensi- 
no médio, são colocadas questões de Língua 
Portuguesa com foco em leitura, e Matemáti- 
ca com foco na resolução de problemas. (Lu- 
ana Barros) 

Rquí 

Freira: o "hábito" de trabalhar 

"Trabalho com educação infantil, atualmente como coordenadora.' 

Para quem ainda tem aquela idéia que o trabalho de uma 
freira é inteiramente de passar o resto da vida "dentro" da 
igreja em profundas orações, está mais do que na hora de es- 
quecer isso. Irmã Dirlena Nascimento vem contar um pouco 
da vida religiosa e principalmente da contribuição social que 
as freiras realizam em diversos municípios. 

"Trabalho na Instituição Dom Marcelino, em João Lisboa. 
Sou mineira e vim para cá este ano, e há 20 anos atrás eu 
trabalhei naquela localidade e agora voltei novamente", conta 
a irmã Dirlena. 

Freira é uma designação dada pela Igreja Católica a uma 
mulher que renunciou a vida comum em sociedade e optou 
por se recolher em um convento ou mosteiro, passando a ter 
uma vida inteiramente dedicada aos serviços religiosos. Não 
há serviço mais "santo" que o exercício da caridade e da con- 
tribuição na educação para formar pessoas mais conscientes. 

"Eu sempre trabalhei de professora, é um trabalho que eu 
gosto muito e é minha alegria de ver as crianças crescerem 
e se desenvolverem. Só que este ano estou atuando como 

coordenadora na escola e também trabalho na Paróquia de 
Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. Este ano, estamos ini- 
ciando um trabalho com a juventude e também trabalhamos 
em paróquia e catequese", destaca irmã Dirlena. 

Ela conta ainda sobre sua formação enquanto freira e sua 
ligação com a ordem e congregação religiosa a qual fez sua 
formação. "Nós somos da congregação de Irmãs Sacramenti- 
nas de Bergamo e nós fazemos o trabalho direcionado à edu- 
cação, mas o primeiro objetivo nosso tem duas finalidades; a 
primeira é a adoração perpétua que se estende e as ações 
com a educação". 

Mesmo assumindo compromissos da castidade, da obe- 
diência e da pobreza, por meio de votos, irmã Dirlena garante 
que se sente feliz com o exercício de obras de caridade e de 
educação a crianças e jovens. "Sinto-me muito feliz com meu 
trabalho de congregação justamente porque nosso carisma 
trabalha para a educação e a oração, e trabalhamos fazendo 
isso. unindo sempre a adoração e a ação, que é muito impor- 
tante", conclui. 
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Moda Feminina, Masculina, Adulto e Infantil. 

99.9190-6843 

Rua da Assembléia, 468, prox. as Cinco Bocas - Vila Lobão - Imperatriz-MA 
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Farmácias de Plantão 

DROCRIA ECONÔMICA (AV.GETÚLIO VARGAS, 1760-CENTRO) 
DROGARIA SANTA CRUZ II (RUA PADRE CÍCERO, 431-SANTA RITA) 

DROGARIA LIENA FARMA (RUA PERNAMBUCO, 1293-NOVA IMP) 

, com.br/jogos 

QKUimWfi 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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insltumerv lo musical > 

♦ ♦ 

é desobe- decida pelo bandido 
Pesas que reúnem peões 
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piadas 

Tem Alsum Médico? 
O rapaz estava em um ponto de ônibus, esperando o ônibus e a todos que também esperavam o 

ônibus; 
— Tem algum médico aqui no ponto? 
Nisso, levanta uma evangélica, daquelas bem fervorosa, encosta no rapaz e começa; 
— Meu jóvi, não sei o que tu tens enfrentado, mas muitas das vezes eu procurei médicos e eles não 

me davam respostas, então me entreguei pra Jesus. Diga o que te aflige? 
O rapaz, esperando que ela acabasse a pirotecnia, respondeu: 
— Nada, é que estou resolvendo palavras-cruzadas, e tem uma difícil aqui: Doença Vascular, com 

9 letras. 

QAQA-PALAWAS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Tirínhas 
CAIA A BOCA! QUE? 

SABE?? A OtPA É SUA fi 
cê ÍHAIS meuteru T?AumA 
Pt wcSnaA um CABAmpA.' 

O QÜC PASSOU, PASSOU 

PApe Pt CULPAR 5tu PM, 
SUA m?E C A mOBTC PO seu 
CACHORRIFIMO PtLA mtRPAS QUC VOCÍPAZ C ASSUMA 

SUAS «SPONSABtlPAPfiS! 

< PRONTO. PALCIÍ 
NOSSA, ISSO ESTAVA *6 

ANSUSTiANPO-' t«A... k PCPfi CONTINUAR— 

AmA? 

T.AY .. Mm. 

mORRCRIA :Y, .r :-:;v 

:■ w M.r, 

me ANlA A PONTO Pt R6S6ATAR a 
MINHA ALMA POS CONENS SOMBRIOS 
PO iNPfiRNO, BARffAíWANPO COM O 
O SfiNWOR PAS TRSVAS C P6IYANPO 

SUA PRÓPRIA ALMA PARA SOfRCR 
ES lNtMA6lNAV£rt2 

te 

Um, 
AMOR 

tNTÀO,VOCC 
VAicOMtSONA I 0?EiNP6U5PAl/ 

MAMAS, SIM / VAUl-MC PAPIN 
SENHOR! ^ C1ÇO.' MC SALVA, 

HG-MAN™. 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - O policial avisa a Vera que denúncias falsas 
costumam ser feitas por pessoas próximas. Júlia agradece 
Frédéric pela ajuda com o trabalho e vê sua caixa misteriosa. 
Hernandez diz a Sofia que precisa muito falar com Ben, mas 
a menina desconecta o computador. Zelândia toma banho 
de sol em seu quarto, Ornar a observa e acaba caindo da 
janela. Zumbito fica encantado com o trabalho de Vera. Jú- 
nior observa Zelândia e acaba despencando da árvore, em 
cima de Maura. Anita mostras seus trabalhos em madeira 
para Bemardete. Pedro comenta com Vera que só pode ter 
sido Maura a autora da denúncia falsa. Ronaldo ouve Anita 
falar sobre o curso de decoração e decide dar de presente à 
menina. Anita descobre que Sofia descartou suas revistas de 
decoração. 

Jóia Rara 
Globo, 18h15 - Ernest pede ajuda a Manfred para afastar 
Amélia de Franz. Mundo é detido por discutir com Ernest. 

Franz e Amélia se desentendem por causa da prisão de Mun- 
do. Gertrude sente ciúmes ao saber que Ernest está apaixo- 
nado por lolanda. Franz e Amélia fazem as pazes. Manfred 
pede a Benito que lhe dê informações sobre Silvia. Franz 
conta a Amélia que Ernest mostrou interesse em conhecê-la 
e que prometeu retirar a queixa contra Mundo. Manfred des- 
cobre que Silvia é filha de Heitor e pergunta se ela tem um 
plano contra os Hauser. Ernest chantageia Amélia, dizendo 
que retira a queixa contra Mundo se ela se afastar de Franz. 

Sangue Bom 
Giobo, 19h30 - Irene entra em pânico com a possibilidade 
da gravidez. Amora fica transtornada na presença de Fabi- 
nho e tenta expulsá-lo da casa de Bento. Érico avisa que vai 
buscar suas malas na casa de Verônica. Sheila começa a 
trabalhar na casa de Charlene. Érico e Renata ficam juntos. 
Plínio fica eufórico com a confirmação da gravidez de Irene. 
Bárbara tenta convencer Natan a fazer o filme com ela. Érico 
e Verônica discutem. Amora descobre que Simone está tra- 

balhando na Para Sempre e fica furiosa. Todos na Crash Mí- 
dia reclamam do comportamento de Érico. Malu comemora 
a gravidez de Irene. Giane fica indignada por Bento continu- 
ar casado com Amora. Charlene vê Amora maltratar Simone. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Silvia aconselha Pilar a fazer um acordo com 
César. Félix tenta convencer a máe a não aceitar a proposta 
da advogada. Amarilys chora quando Niko diz que ela terá 
que deixar sua casa depois que o bebê nascer. Félix dá di- 
nheiro para Ninho viajar. Aline discute com Lutero e destrata 
Valentim. Jonas instrui Márcia para que ela ganhe o proces- 
so contra Atílio. Márcia e Atílio pensam um no outro. Félix 
pede para Vega testemunhar a favor de Pilar. Michel avisa 
a Patrícia que não ficará com ela por causa de Silvia. Leila 
reclama quando encontra Amadeu em seu quarto ao acordar 
da cirurgia. Thales tenta se comunicar com Nicole. Ninho se 
despede de Paloma e Paulinha. Bruno fica com ciúme. Cé- 
sar mente para Aline. Félix proíbe o pai de entrar em casa. 

T Áries 21-03/19-04 
Lua e Mercúrio opostos indicam grandes dificulda- 
des na conciliação de interesses com os mais pró- 
ximos. Essa fragilidade pode causar conflitos, por- 
tanto, defenda seus interesses, mas evite bater de 
frente com os outros! 

b Touro -20-04 / 20-05 
Você tem dificuldades em concretizar suas idéias, 
sobretudo por interferências externas, pois Lua e 
Mercúrio se opõem. O trígono com Marte indica que 
apesar das suas boas intenções, não é positivo im- 
por opiniões. Planeje-se! 

HGemeos 21-05/21-06 
O clima fica tenso em sua vida social, tendo em vista 
as divergências de opiniões. A oposição da Lua com 
Mercúrio lhe aconselha a deixar discussões impor- 
tantes para um momento mais propicio. Procure agir 
com diplomacia! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
As pressões no trabalho e na vida familiar lhe dei- 
xam exaurida, neste dia em que Lua e Mercúrio se 
tencionam. Mesmo que precise ser mais individua- 
lista, afastando as pessoas de você, defenda seus 
interesses e objetivos! 

Leão 23-07/22-08 
A oposição de Lua e Mercúrio entre suas nona e 
terceira casas lhe aconselha a evitar qualquer tipo 
de discussão, assim como expor suas idéias. Reve- 
ja suas estratégias, sobretudo no que se refere ao 
âmbito intelectual! 

1*9 Virgem 23-08/22-09 
Procure perceber o que precisa deixar ir e o que me- 
rece permanecer em sua vida. neste momento em 
que Lua, Mercúrio e Marte se aspectam. Ainda que 
os problemas lhe incomodem, eles também trazem 
lições e crescimento! 

^ Libra 23-09/22-10 
Sua vida afetiva é prejudicada pela oposição Lua- 
-Mercúrio, entre sua área de relacionamentos e seu 
signo. Não crie expectativas altas demais quanto 
aos outros, pois isso só lhe trará frustração. Saiba 
relaxar e curtir! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Ainda que suas parcerias profissionais lhe deman- 
dem mais atenção, o convívio fica mais tenso e su- 
jeito a atritos, pois a Lua passa por sua sexta casa e 
se tenciona a Mercúrio. Pense bem antes de falar e 
seja diplomática! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
A desarmonia nas amizades pode trazer um clima 
de estranhamento, neste momento em que Lua e 
Mercúrio se opõem em sua quinta casa. Sua vida 
social está comprometida, portanto, prefira ficar re- 
colhida. Não force o convívio! 

Capricórnio 22-12/19-01 
Suas relações no trabalho e na vida pessoal são 
prejudicadas pelos choques de interesse, sobretudo 
pela sua atitude obsessiva na busca por seus obje- 
tivos. Lua e Mercúrio tensionados lhe aconselham a 
ser menos exigente! 

^Aquário 20-01/18-02 
Lidar com as diferentes opiniões torna-se seu princi- 
pal desafio, neste dia em que a Lua passa por sua 
área de comunicação e se tenciona com Mercúrio. 
Não é momento de expor suas idéias, fortaleça seus 
argumentos primeiro! 

K Peixes 19-02/20-03 
invista em seu próprio bem-estar e qualidade de 
vida, neste dia em que Lua e Marte se harmonizam 
em sua área material. A tensão com Mercúrio, po- 
rém, alerta que é melhor deixar grandes investimen- 
tos para outro momento! 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 20 de setembro de 2013 

m 

"Educação não i um favor, e sim uma obrigação dos nossos representantes. Precisamos ter qualidade durante o 
aprendizado para que possamos nos tornar enfermeiros competentes para enfrentar o dia a dia nos hospitais e Unidades 
Básicas de Saúde", reclama o estudante Vitor Pachele. 

a BroncaP 

A voz da comunidade 

Estudantes de Enfermagem da Ufma 

protestam contra falta de estrutura no curso 

Hyana Reis 

Recentemente, o novo campus da Ufma. 
localizado no bairro Bom Jesus, foi 
inaugurado oferecendo assim uma 

nova estrutura para diversos cursos da área 
de saúde e humanas, incluindo enfermagem. 
Mas. segundo os alunos de enfermagem, a 
falta de professores impede que desfrutem de 
novos laboratórios e materiais. 

No início desta semana, os estudantes fi- 
zeram um protesto para exigir melhorias para 
o curso. "Fizemos uma manifestação no res- 
taurante da Ufma. campus Bom Jesus, pois 
estamos sendo prejudicados pela falta de pro- 
fessores". informa o estudante Vitor Pachele. 

Segundo ele. o curso está com "16 disciplinas 
sem orientação", alguns períodos têm somen- 
te um dia de aula na semana, devido á falta de 
professores 

Para reivindicar melhorias, os estudantes 
decidiram usar as redes sociais para expor as 
deficiências do curso. Criaram o movimento 
#EnfermagempedeSocorro. onde denunciam 
as diversas irregularidades do curso. 'Campus 
100% só no papel". "Queremos coordenação 
ativa", "Do que adianta laboratórios sem equi- 
pamentos* foram algumas frases estampadas 
em cartazes de protesto 

Uma das principais reivindicações dos 
alunos é para que haja concursos para novos 
professores e material para a parte prática do 

curso "Nossa principal reinvindicaçáo é os 
campos de prática, concurso para professores 
efetivos e eleição para coordenação de curso", 
destaca Vitor Pachele. 

O estudante também afirma que. apesar 
dos alunos estarem no novo campus. as obras 
ainda não foram concluídas. "No site da Ufma 
informa que o Campus Bom Jesus estava 
100% concluído. Mas não é verdade: não te- 
mos laboratórios montados, não temos restau- 
rante universitário, o acesso está em péssimo 
estado". 

Outro problema apontado pelos alunos diz 
respeito á falta de campo para estágio. O es- 
tudante denuncia que os estágios no Hospital 
Estadual Materno Infantil, em Imperatriz, estão 

suspensos. Ele pede que o reitor da universi- 
dade resolva o problema: 'O reitor Natalino 
tem que sensibilizar com nossos protestos, os 
campis no interior estão todos com os mes- 
mos problemas". 

Outro protesto está sendo organizado com 
o objetivo de chamar a atenção da reitoria em 
São Luís. Haverá uma manifestação na próxi- 
ma segunda-feira (23). O ato terá concentração 
em frente ao Campus I da Ufma. localizado na 
rua Urbano Santos, no Centro. Os estudantes 
exigem a atenção do reitor Natalino Salgado. 
A direção da Ufma de Imperatriz afirma que 
apoia o movimento dos estudantes, e que está 
colaborando para que os problemas sejam re- 
solvidos e ouvidos. 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR 
■ 

Empresa nào indeniza por reação alérgica a cosmético capilar 

A SNC Indústria de Cosméticos Ltda., cujo nome fanta- 
sia é Kanechomn. não terá de indenizar uma bordadeíra de 
Uberlândia que sofreu uma dermatite seborreica pelo uso 
de uma tintura capilar. A decisão da 13' Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) mantém sen- 
tença do juiz Walner Barbosa Milward de Azevedo. 

A bordadeira R.P.O. conta que. como fazia usualmen- 
te. aplicou a tinta e começou a sentir ardéncia na cabeça. 
Ela retirou o produto após 30 minutos, mas teve uma rea- 
ção alérgica que provocou queda de cabelo e coceiras no 
couro cabeludo, no colo e no pescoço, com formação de 
bolhas que sangravam ao se romperem. 

Depois de entrar em contato com o serviço de atendi- 
mento ao consumidor (SAC) da Kanechomn. R.P.O. rece- 
beu a visita de uma técnica. De acordo com a consumido- 
ra. a funcionária tentou dissuadi-la de ajuizar ação contra 
a fabricante. Segundo a bordadeira. até seis meses depois 

do ocorrido, ela não apresentava melhora com tratamento 
mediante antialérgícos. 

Ela ajuizou a ação em março de 2006, afirmando que a 
situação gerou constrangimento social e depressão, além 
de gastos com medicamentos. Ela também alega ter ficado 
sem trabalhar em decorrência dos ferimentos. Na petição 
inicial, ela reivindica indenização de R$ 2,8 mil por danos 
materiais e R$ 9 mil por danos morais. 

A Kanechomn afirmou que a embalagem juntada aos 
autos não provava que a tintura produzida pela empresa ti- 
vesse causado os danos. A fabricante negou que o SAC da 
empresa tivesse sido acionado. A Kanechomn argumentou 
não só que os rótulos dos seus produtos para cabelo reco- 
mendam a prova de toque para evitar ou minorar reações 
alérgicas, como também ressaltou que possui licença da 
Secretaria de Estado de Saúde para funcionar. 

Em fevereiro de 2012, o juiz Walner de Azevedo, da 9' 

Vara Cível de Uberlândia, afirmou que. como tinha o hábito 
de pintar os cabelos, a mulher sabia que o teste de toque 
era um cuidado fundamental, mas ignorou a advertência 
da embalagem. Acrescentando que a perícia foi inconclu- 
siva porque não sobraram amostras da tinta para análise. 
O magistrado julgou a ação improcedente. 

A consumidora recorreu, mas a decisão ficou mantida. 
Para o relator, desembargador Alberto Henrique, a culpa 
era exclusiva da vítima. "Constitui fato incontroverso nos 
autos a indicação, pelo fabricante do produto fabricado 
pela autora, da necessidade de realização do teste de sen- 
sibilidade. 48 horas antes de usar o produto. Verifica-se. 
pois, que a própria autora [a bordadeira] deu causa aos 
danos causados, eis que não seguiu as orientações cons- 
tantes do produto", ponderou. 

Os desembargadores Luiz Carlos Gomes da Mata e 
José de Carvalho Barbosa tiveram o mesmo entendimento. 
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► I SEMANA INTERNA DE PREVENÇÀO DE ACIDENTES DE TRABALHO 

Profissionais de saúde do estado participam do encontro 

Profissionais de quatro unidades de saúde do estado participam do evento 

Profissionais que trabalham no Comple- 
xo Estadual Materno Infantil do Mara- 
nhão Juvêncio Mattos, nas Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs) Araçagi e Parque 
Vitória e no Hospital Estadual Carlos Maciei- 
ra estão participando da I Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAI), 
que termina nesta sexta-feira (20). 

O encontro tem a finalidade de envolver 
os pacientes na prevenção de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacíonais. O objetivo é 
conscientizar ainda mais os trabalhadores da 
rede estadual na promoção da saúde e valori- 
zação da vida. 

Durante toda a semana estão sendo 
discutidos temas como acidente do trabalho, 
malefícios do cigarro, saúde da mulher e do- 
enças sexualmente transmissíveis. O curso 
é organizado pela Comissão Interna de Aci- 

dentes de trabalho (ClPA) e as palestras são 
proferidas por convidados da própria unidade. 

A assistente social do Complexo Estadual 
Materno Infantil, Rita Soeiro, falou sobre alco- 
olismo e tabagismo. Ela explicou que fumar 
causa câncer e outras doenças graves. "Para 
chamar a atenção de crianças e adolescen- 
tes, empresas de cigarros se utilizam de em- 
balagens atraentes que são expostos ao lado 
de balas, doces e até brinquedos. Esta é uma 
forma de estimular a pessoa a começar a fu- 
mar", declarou. 

Devemos lembrar que, embora o Estado 
permita sua fabricação e comercialização, a 
nicotina, presente no cigarro, é uma droga 
extremamente viciante e causa dependência 
física e psicológica. No Brasil, o tabagismo 
é responsável por mais de 120.000 mortes 
ao ano. 

Uema participa da abertura da I Feira de 

Estágio e Emprego do Maranhão 

A Universidade Estadual do Maranhão 
(Uema), por meio da Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Estudantis (Proexae), participou 
na manhã dessa quarta-feira (18) da abertu- 
ra oficial da I Feira de Estágio e Emprego do 
Maranhão, no Rio Poty Hotel. O evento é uma 
realização da Secretaria de Estado de Ciência 
e Tecnologia (Sectec), por meio do Programa 
Maranhão Profissional. O Encontro é a maior 
feira de empregabilidade do estado, que reúne 
empresas e candidatos às vagas de emprego 
e estágio. 

Estiveram presentes na solenidade o vi- 
ce-governador Washington Luiz; o reitor da 
Uema, José Augusto Silva Oliveira; os secre- 
tários de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensi- 
no Superior, José Costa; de Educação, Pedro 
Fernandes: do Trabalho e Economia Solidária, 
José Antônio Barros Heluy; secretário adjun- 
to de Educação Profissionalizante e Inclusão 
Social da Sectec, Fernando Antonio Carvalho 
Lima; o diretor regional do Senai-MA, Marco 
Antonio Moura; a reitora Valéria Martins, do 
Instituto Federal do Maranhão; além de de- 
mais autoridades. 

Na oportunidade, o vice-governador res- 
saltou a importância da capacitação técnica e 
profissional dos jovens no estado. "Nós temos 
que preparar o nosso Maranhão para receber 
os grandes investimentos que estão chegando 
aqui. O governo está investindo em infraestru- 
tura, estradas, aeroportos, ferrovias e também 
naquilo que é fundamental para esse desen- 
volvimento ser sustentável, as pessoas. Por 
isso, essa feira tem um significado importante, 
a capacitação da nossa juventude". 

Sobre a participação da Uema na Feira, 
Washington Luís afirmou: "A Uema é a nossa 
universidade estadual, tem uma participação 
fundamental. Hoje, ela está presente nos po- 
los das grandes cidades do Maranhão, levan- 
do conhecimento. Portanto, essa ação não 
acontece efetivamente sem a Uema, o Ifma, 
Ufma, Univima". 

A Uema foi além da oferta de educação 
superior, implantando também cursos técni- 
cos na modalidade à distância, intermediados 
pelo Núcleo de Tecnologias para Educação 
(UemaNet). São, ao todo, 13 cursos técnicos 
gratuitos, oferecidos em 18 municípios do Ma- 
ranhão. 

Segundo o reitor da Uema, José Augusto 
Oliveira, "a universidade pode e deve contri- 
buir com o Governo do Estado para que cada 
vez mais os maranhenses possam participar 
desse processo de construção do desenvolvi- 

mento pela via da educação. A Uema tem uma 
missão importante de formar profissionais de 
nível superior, mas ela não se completa se não 
atender os anseios e as esperanças dos mara- 
nhenses. Nesse sentido, é que a universidade 
enfrenta esse novo desafio, que é da formação 
profissional técnica-nível médio. Ela assume 
isso com uma grande responsabilidade. Nós 
estamos nos alinhando e sendo parceiros do 
Governo e de várias outras instituições que 
estão trabalhando nesse mesmo sentido. Mas, 
sobretudo, estamos conscientes da nossa res- 
ponsabilidade de estarmos contribuindo para 
um Maranhão melhor". 

A feira tem como objetivo possibilitar o en- 
contro entre empresas e candidatos às vagas 
de emprego ou estágio; promover o aumento 
da empregabilidade por meio da educação 
profissional: estimular o empreendedorismo e 
inovação como forma de ampliar as oportuni- 
dades de geração de renda; destinar espaços 
aos temas relacionados a carreiras, emprego, 
empreendedorismo, desenvolvimento profis- 
sional e inovação e aproximar o público das 
entidades de apoio e formação. 

Participação da Uema 
A Uema participa com dois estandes, com a 

presença do UemaNet - lousa interativa, víde- 
os de como utilizar o estúdio, apresentação de 
videoaulas, assim como a explicação de como 
funciona o Ambiente Virtual de Aprendizagem 
- AVA/ Moodle; além da Divisão de Estágio da 
Uema e das Empresas Juniores dos cursos 
de Administração (EJAD), Engenharia Civil 
(OPUS) e Engenharia da Produção (ÁGIL). 

Durante a programação, o UemaNet apre- 
sentará minicursos referentes à gestão da 
qualidade, segurança da informação e o per- 
fil do negociador ideal. Além da realização de 
palestras abordando temas sobre as perspec- 
tivas de mercado para a área de turismo e a 
importância da TICs na formação profissional; 
a Divisão de Estágio participará de uma mesa- 
-redonda com outras Instituições debatendo 
sobre a importância do estágio na formação 
profissional. 

A EJAD apresentará a importância da ex- 
periência em empresa júnior para a carreira e 
também da contribuição que o movimento tem 
oferecido para o desenvolvimento do país. A 
OPUS e a ÁGIL farão uma apresentação sobre 
as empresas juniores, divulgando os serviços 
prestados para a sociedade acadêmica. 

As atividades da I Feira de Estágio e Empre- 
go do Maranhão seguem até sexta-feira (20). 

Aberto o N Simpósio Maranhense 

sobre a Doença de Alzheimer 

A Associação Brasileira de Alzheimer Regio- 
nal Maranhão (ABRAz/MA) realiza até sábado 
(21) o II Simpósio Maranhense sobre a Doença 
de Alzheimer. O evento, que contou com o apoio 
da Defensoria Pública do Estado, será encerra- 
do com a IV Caminhada da Memória e o Sarau 
da Solidariedade, na Avenida Litorânea. 

Presente à solenidade de abertura, realiza- 
da no auditório da OAB/MA, o defensor geral 
do Estado, Aldy Mello de Araújo Filho, desta- 
cou a importância do evento para esclarecer à 
população sobre a doença, tratamento e forma 
de prevenção. "A Doença de Alzheimer ainda é 
pouco conhecida pela maioria da população. Há 
mitos e estereótipos que precisam ser descons- 
truídos. Um deles é a idéia de que a doença é 
hereditária e que só atinge pessoas idosas. Por 
isso, é preciso que se promova eventos de di- 
vulgação e conscientização sobre a doença", 
comentou. 

De acordo com a presidente da ABRAz/MA, 
Ana Lúcia Azoubel Helal, o evento também tem 
por objetivo orientar familiares e cuidadores para 
que possam prestar um acompanhamento ade- 
quado à pessoa portadora da doença. "É impor- 
tante ressaltar que quanto mais cedo a pessoa 
procurar tratamento, mais facilmente serão mi- 
norados-os efeitos da doença", informou. 

Dentre os palestrantes, participaram douto- 
res, mestres e especialistas na área da saúde. 
A palestra de abertura foi proferida pelo geriatra 
com mestrado e doutorado pela Universidade de 
São Paulo (USP), Paulo Renato Canineu, que 
debaterá o tema "Alzheimer: quanto antes sou- 
ber, mas tempo terá para lembrar". "Uso de álco- 
ol, tabagismo, diabetes, hipertensão, taxa de co- 

lesterol, ausência da prática de atividade física, 
obesidade, histórico de depressão são alguns 
fatores de risco para a Doença de Alzheimer. O 
diagnóstico é bastante complexo e requer exa- 
mes laboratoriais, análise neuropsicológica, ras- 
treamento cognitivo e avaliação multidisciplinar. 
Noventa e cinco por cento dos casos não tem 
componente hereditário", explicou. 

A coordenadora do Centro de Apoio e Pre- 
venção à Violência contra a Pessoa Idosa (Cia- 
pvi), da DPE/MA, Isabel Lopizic, que também é 
presidente do Conselho Estadual dos Direitos 
do Idoso (Cedima), foi uma das palestrantes do 
segundo dia de discussões. Ela participou da 
mesa- redonda "A violência nas demências", co- 
ordenada por Adriana Nogueira, da ABRAz. 

Como parte da programação do Simpósio, 
neste sábado (21), a partir das 15h, na Aveni- 
da Litorânea, será realizada a IV Caminhada da 
Memória e o Sarau da Solidariedade, pela pas- 
sagem do Dia de Conscientização da Doença de 
Alzheimer, que é celebrado no dia 21 de setem- 
bro em todos os países participantes. A mobiliza- 
ção visa levar á sociedade informações sobre a 
doença, assim como oportunizar a pessoas com 
Alzheimer a participarem de uma atividade lúdi- 
ca, de socialização e de integração. 

AIV Caminhada da Memória será encerrada 
com o II Sarau da Solidariedade, às ITh, tam- 
bém na Avenida Litorânea, em frente à Praça do 
Pescador. 

A ABRAz é uma entidade sem fins lucrativos 
que atua na área da educação em saúde, forma- 
da por profissionais voluntários de diversas áre- 
as de saúde, familiares de pessoas com Doença 
de Alzheimer (DA) e cuidadores. 
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Brasil está em 149 lugar no ranking mundial de pesquisas científicas 

Publicação Produção 
Os cientistas brasileiros publicaram 46,7 mil artigos científicos em 

periódicos no ano passado, número que coloca o Brasil em 14° lugar 
como produtor mundial de pesquisas. Segundo o relatório feito pela 
empresa Thomson Reuters, isso eqüivale a 2,2% de tudo o que foi 
publicado no mundo, em 2012. Nos últimos 20 anos, o país subiu dez 
posições nesse ranking. A China conquistou o primeiro lugar nesse le- 
vantamento. seguida por Estados Unidos, Japão e Europa. O trabalho 
foi feito em parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(Inpi) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

No Brasil, o ramo científico que mais produziu artigos foi a me- 
dicina clínica. No período de 2008 a 2012, foram produzidos quase 
35 mil artigos. Em segundo lugar, ficou a ciência de plantas e ani- 
mais, com 19,5 mil artigos no mesmo período. Ciências agrárias 
produziram 13,5 mil artigos entre 2008 e 2012. O maior crescimento 
foi visto nas ciências sociais e gerais, que saltaram de 1,5 mil entre 
2003 e 2007 para 9,8 mil entre 2008 e 2012. Como conseqüência do 
aumento na produção cientifica, o pedido de patentes no país che- 
gou a 170 mil no período de 2003 a 2012. Segundo o presidente do 
Inpi, Jorge Ávila, o órgão continua lidando com o forte crescimento 
do número de pedidos de patentes, que foi 33,5 mil em 2012, com 
projeção de alcançar 40 mil este ano. 
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Patentes 
Os maiores detentores de patentes no país, revelou a pesquisa, foram a Petrobras e as universidades públicas. De 2003 a 2012, a Petrobras 

registrou 450 patentes. Logo atrás, veio a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com 395 patentes. Em terceiro, ficou a Universidade de 
São Paulo (USP), com 284 patentes. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vem logo em seguida, com 163 patentes. De acordo com 
o relatório, a ausência de empresas privadas na lista dos maiores detentores de patentes reflete um aspecto negativo do país. Como a demora 
na tramitação do processo pode chegar a oito anos, muitas empresas desistem, pois a tecnologia pode acabar se tornando obsoleta antes de a 
patente sair. 

Graduação em química, física, matemática e ciências biológicas tem queda em 2012 

Cursos Queda 
Física, matemática e ciências biológicas tiveram queda no número 

de matrículas na graduação de 2011 para 2012, segundo dados do 
Censo da Educação Superior 2012. Química, matemática e ciências 
biológicas tiveram queda no número de concluintes. As quatro áreas 
são alvo do Programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor, lan- 
çado na quarta-feira (18) pelo Ministério da Educação (MEC). 

Formaturas 

O número daqueles que entram nos cursos é superior aos que se 
formam, considerando também o aumento de vagas. No ano passado, 
física tinha 11,8 mil calouros e 2,6 mil formados. O curso foi o único 
que apresentou um aumento no número de formados, de 1,75%. O 
curso de química recebeu 18,2 mil novas matrículas e formou 6,4 mil 
estudantes - o que representou uma queda de 1,4% no número de 
formados. Em matemática, 33,2 mil entraram no curso e 20 mil se 
formaram. O número de formados teve a maior queda entre os cur- 
sos, 14,5%. O número vem caindo desde 2009, quando 23,3 mil-se 
formaram. Já ciências biológicas teve o maior número de calouros, 
41,6 mil. O curso formou 20 mil estudantes, uma queda de 3,5% em 
relação a 2011. 

Além de apresentar queda, o número total de matrículas nesses 
cursos é inferior ao de outros cursos de ensino superior. Enquanto 
física era cursada por 30,9 mil estudantes, química por 53,1 mil, ma- 
temática por 85,5 mil e ciências biológicas por 123.3 mil, administra- 
ção tinha 833 mil estudantes, direito, 737,3 mil e pedagogia. 603 mil. 
Entre os quatro cursos, o que apresentou a maior queda foi ciências 
biológicas, que passou de 126,9 mil para 123,3 mil, uma diminuição de 
2,8% nas matrículas. A queda vem desde 2011, quando 128 mil faziam 
a graduação. A graduação em física vinha aumentando em número 
de matrículas desde 2009, quando tinha 29,4 mil estudantes. No ano 
passado a queda foi 2,5%. Matemática teve a menor queda, 0,7% de 
2011 para 2012. Química foi a única das quatro graduações que teve 
um aumento, de 1,6%, no número de matrículas. 

Déficit 
Com poucos universitários, o déficit de profissionais chega às sa- 

las de aulas do ensino básico. Segundo o MEC, faltam 170 mil do- 
centes na rede pública nessas áreas. O censo mostrou também um 
baixo crescimento nas matrículas de licenciatura, que formam profes- 
sores da educação básica, o aumento foi 0,8%, enquanto o aumento 
daqueles que fazem algum bacharelado foi 4,6% e cursos tecnológi- 
cos, 8,5%. Entre os cursos presenciais, as licenciaturas representam 
19,5% do total de matrículas. Nos cursos de educação a distância, no 
entanto, representam 40,4% dos estudantes. 

Prazo Encontro 
O governo estabeleceu novo prazo em acordo com índios da etnia 

Parakanã para retirada de invasores da Terra Indígena Apyterewa, no 
Pará. Segundo a presidenta da Fundação Nacional do índio (Funai), 
Maria Augusta Assirati, a previsão é que o trabalho ocorra em abril 
de 2014. Com relação ao acesso de índios Juruna ao reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte, ficou definida uma reunião para o 
início de outubro para resolver a questão. Essas foram algumas reivin- 
dicações apresentadas por cerca de 30 lideranças indígenas das duas 
etnias que se reuniram na tarde de ontem (17) com representantes 
do governo e do Consórcio Norte Energia para cobrar o cumprimento 
das condicionantes das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 
no Pará. 

O encontro foi agendado após os índios terem fechado, na madru- 
gada de segunda-feira (16), a entrada do canteiro de obras do Sitio 
Pimental, um dos três canteiros de obras da usina, sob a alegação de 
que o consórcio não vem cumprindo as condicionantes para minimizar 
os impactos do empreendimento. Ao final, foi assinado um documento 
em que o governo e a Norte Energia se comprometeram a encami- 
nhar as pendências. Os índios Parakanã cobraram a continuação do 
processo de identificação e retirada dos posseiros e não indígenas 
da Terra Indígena Apyterewa. A desintrusão foi iniciada em 2011, com 
a retirada e identificação de 140 ocupações não indígenas, mas não 
foi concluída. Os índios denunciam, também, que estão acontecendo 
novos processos de invasão. 

Promessa Alternativas 
A promessa da Funai é de que não haverá mais atrasos. "Já colo- 

camos nossa previsão de início dessa desintrusão em abril do próximo 
ano, com o uso das forças policiais para os ocupantes da área indíge- 
na que não desocuparem a área de boa-fé", disse Maria Augusta. Já 
os juruna pediram agilidade na ampliação e demarcação física da Ter- 
ra Indígena Paquiçamba, uma das mais afetas pelas obras de cons- 
trução da usina, além da garantia de acesso ao reservatório de Belo 
Monte. A presidenta da Funai disse que, em relação Paquiçamba, a 
Funai vai encaminhar ao Ministério da Justiça, em outubro, o pedido 
de ampliação da terra indígena. 

Maria Augusta disse ainda que vai se reunir com o Instituto Brasi- 
leiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) para analisar 
as alternativas de acesso ao reservatório da usina e que a Norte Ener- 
gia deverá dar uma resposta no início de outubro para o problema. 
"Será feita uma reunião de governo na próxima semana para avaliar 
as soluções de trafegabilidade e, por volta do dia 7 de outubro, haverá 
uma reunião na região [da usina] para que a Norte Energia apresen- 
te as soluções possíveis", informou. Os índios cobram da empresa a 
construção de uma ponte para facilitar o acesso ao reservatório de 
Belo Monte. 

Reivindicações - • ê - 
Os índios saíram confiantes de que as reivindicações serão atendidas. "Assinaram o compromisso de que vão estudar a área de qual seria o 

melhor acesso ao lago da empresa. Eles vão discutir também com relação à ponte, mas ainda não sabe se vai ser feita ou não", disse a liderança 
indígena Giliardi Juruna. A diretora de relações institucionais da Norte Energia. Clarice Coppetti, disse que a empresa vai avaliar a questão do 
acesso dos índios ao reservatório e apresentar a resposta para o Ibama. "Não há uma decisão aqui, nesse momento. O que temos será levado ao 
órgão licenciador, que é o Ibama", disse. 
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PNEUMONIA E DIARRÉIA 
MATAM 5 MIL CRIANÇAS POR 

DIA NO MUNDO 

As maiores causas de morte 
entre crianças com menos de 5 
anos de idade no mundo são pneu- 
monia e diarréia. Essas duas do- 
enças são responsáveis por 17% e 
9% das mortes nessa faixa etária, 
respectivamente, resultando em 
um total de 5 mil mortes diárias. 
Os dados são do Relatório de Pro- 
gresso 2013 sobre o Compromisso 
com a Sobrevivência Infantil: Uma 
Promessa Renovada, do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), divulgado na sexta-feira 
(13). 

A ocorrência dessas doenças, 
segundo o Unicef, é altamente 
concentrada. "São doenças dos 
pobres e sua distribuição é alta- 
mente concentrada, com cerca de 
três quartos das ocorrências de 
mortes por pneumonia e diarréia 
em apenas 15 países", informou o 
relatório. Para o fundo, o principal 
problema - e. ao mesmo tempo, a 
principal vantagem - é que as cau- 
sas de mortalidade infantil podem 
ser evitadas com medidas relativa- 
mente simples, acessíveis á maio- 
ria dos países, independentemente 
de níveis de renda. 

No caso da pneumonia, o país 
que registra mais mortes pela do- 
ença é a índia, seguida pela Nigé- 
ria, Congo e Paquistão. Os casos 
de diarréia estão fortemente con- 
centrados na África, onde a maio- 
ria dos países tem mais de 10% 
de mortes de crianças abaixo dos 
5 anos causadas pela doença. De 
acordo com o Unicef, a principal 
causa da diarréia no continente é 
o rotavírus - responsável por 28% 
dos casos. 

Outra doença considerada pelo 
fundo uma das principais causas 
de mortalidade infantil é a malária, 
que mata por dia 1,2 mil crianças 
com menos de 5 anos, 7% do total. 
O foco dos casos de malária é a 
África Subsaariana, com destaque 
para a Nigéria e o Congo, com os 
maiores índices de mortalidade 
pela doença. A Tanzânia e o Be- 
nin também se destacam como pa- 
íses com os menores indicadores 
de proteção das crianças contra 
o mosquito transmissor - mais de 
três quartos delas não dormem 
com tela de proteção, conhecida 
como mosquiteiro - considerado o 
método mais efetivo de prevenção 
á doença. 

Fatores como complicações 
nos primeiros 28 dias de vida (pe- 
ríodo neonatal), desnutrição e o 
vírus HIV são causas apontadas 
também como importantes para 
a morte de crianças abaixo dos 5 
anos. Para o Unicef, a educação 
da mãe, o acesso á saúde, a higie- 
ne, o saneamento básico e a imu- 
nização por meio de vacinas são 
mecanismos por meio dos quais 
pode haver redução das taxas de 
mortalidade. 
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Messí está próximo de tomar-se o maior artilheiro 

Lionel Messi é, de fato, uma máquina 
de quebrar recordes. A cada ano que 
passa parece que o astro argentino 

atinge seu ápice, com marcas históricas sen- 
do dilaceradas por seus gols, que saem em 
profusão. Em 2012, por exemplo, o argenti- 
no atingiu a marca de 91 gols, em apenas 
62 partidas, superando a marca histórica 
de Gerd Müller, que anotou 85 em 1972. O 
supercraque de apenas 26 anos também já 
ostenta o título de maior artilheiro da história 
do Barcelona, com 315 gols. 

É dele também o recorde de maior arti- 
lheiro do Espanhol em uma única edição: 50 
gols, na temporada 2011/2012. Pode parecer 
um feito inigualável, mas não para ele: na úl- 
tima temporada, fez mais 46, provando sua 

genialidade. No atual campeonato, em ape- 
nas três jogos, já soma cinco tentos anota- 
dos. No total, já são 219 em todas as suas 
participações no certame, estando a "ape- 
nas" 32 de Zarra. lendário jogador do Athletic 
Bilbao, que levou longas 15 temporadas para 
atingir a marca. 

Se "La Pulga' está próximo do recorde 
no Campeonato Espanhol, o mesmo pode 
acontecer na Liga dos Campeões. Com os 
três gols feitos nessa terça-feira (17). o ata- 
cante chegou aos 62, apenas nove atrás do 
ídolo merengue Raul, que ostenta a marca 
de 71 gols na competição. O hat-trick feito no 
Camp Nou, contra o Ajax. foi o quarto dele 
no certame, deixando para trás Mario Gomez 
e Filippo Inzaghi. Em 26 ocasiões diferentes 

as 
a 

Lionel Messi, uma máquina de quebrar recordes 
em sua carreira, o ídolo culé fez três gols ou 
mais. Os cinco gols feitos contra o Bayer Le- 

verkussen, na Champions de 2011/2012, por 
exemplo, são recorde na competição. 

Ganso desarma mais adversários 

que os volantes do São Paulo 

STJD frustra Flamengo e mantém 

suspensão de Elias na Copa do Brasil 

Paulo Henrique Ganso ajuda defesa sâo-paullna com desarmes 

O meia Paulo Henrique Ganso reencon- 
trou um bom futebol no São Paulo. Respon- 
sável pela armação das jogadas - e autor de 
diversos passes para gols dos companheiros 
peste Brasileiro - o camisa 8 tricolor é um dos 
jogadores que mais desarma os adversários 
no torneio. Já foram 34 desarmes em 17 parti- 
cipações até aqui. 

Jadson, que joga com função parecida, 
atuou 15 vezes neste Brasileirão e desarmou 
apenas 18 adversários. Maicon, meio-campista 

mais de contenção, também jogou 15 vezes e 
desarmou 30. Ou seja. média de desarmes por 
jogo igual à de Ganso. 

Entre os volantes, apenas Wellignton e Ro- 
drigo Caio desarmaram mais que o meia. Rodri- 
go Caio é o campeão no quesito, com 65 desar- 
mes bem-sucedidos em 22 partidas. Wellington 
tem 38. e um jogo a menos que Ganso. 

Denilson tem 21 desarmes em 8 jogos, en- 
quanto Fabrício jogou 11 vezes e desarmou 
apenas 10 adversários. 

O Flamengo bem que tentou, mas não con- 
seguiu derrubar a suspensão do volante Elias 
pelo terceiro cartão amarelo na Copa do Brasil. 
Desta forma, o jogador não vai poder atuar no 
primeiro jogo do confronto com o Botafogo pe- 
las quartas de final da Copa do Brasil. O assun- 
to foi julgado nesta quinta-feira pelo Pleno do 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). 

O clube entrou com um mandado de ga- 
rantia no STJD contestando o regulamento da 
competição, requerendo que a contagem de 
cartões fosse zerada nas oitavas de final, já que 
nessa fase entraram mais seis times (cinco da 
Libertadores, mais o Vasco), que teriam vanta- 
gem em relação aos que já estavam na disputa 
desde o início. 

Elias recebeu um cartão contra Campinen- 
se e dois contra o Cruzeiro. O Flamengo tentou 
anular o primeiro cartão do jogador para dar a 
ele condição de jogo. A defesa, feita pelo vice 
jurídico Flávio Willeman, alegou também que o 
Regulamento da Copa do Brasil era omisso no 
tema. 

Mas o Pleno do Tribunal entendeu que o 

V 

■■■■■ 
Elias não vai enfrentar o Botafogo no primeiro jogo 

Regulamento Geral de Competições não deixa 
dúvida sobre a contagem de cartões - o terceiro 
amarelo gera suspensão - e julgou improceden- 
te o pedido do clube, que iria cancelar também 
todos os outros cartões aplicados nas primeiras 
fases da Copa do Brasil. 
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