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Edema Cerebral 

A piloto Vanessa Daya, atual campeã brasiliense de motovelocidade, morreu na 
-CQadrugada dessa quarta-feira [17], em decorrência de um grave acidente na 
terceira etapa do campeonato regional de Brasília, no Autódronlo Internacional 
Nelson Piquet, no último domingo [14], De acordo com boletim do Hospital de 
Base de Brasília, Vanessa morreu por volta de 4h45. Durante prova da cate- 
goria Superbike Batom, a piloto de 31 anos perdeu o controle do equipamento. 
As informações dão conta de que a moto caiu sobre Vanessa provocando fra- 
tura na face e edema cerebral. A piloto foi prontamente atendida na pista pela 
equipe de resgate, mas chegou ao hospital da Capital Federal com o capacete 
rachado e com hemorragia interna. A condição de Vanessa Daya foi conside- 
rada gravíssima desde o primeiro momento. A Federação de Motociclismo do 
Distrito Federal já convocou uma investigação para apurar as causas do aci- 
dente. Segundo a entidade, será analisado o estado de conservação da moto, 
os equipamentos de segurança pessoal da piloto e as condições da pista. 

POPUUR 

Inflação Doença misteriosa 

A inflação no Brasil vem caindo de forma consistente nos últimos me- 
ses e deve ficar próximo de zero em julho, disse a presidente Dilma 
Rousseff, nessa quarta-feira (17), em discurso na reunião do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). Segundo a presi- 
dente, a inflação neste ano ficará dentro da meta oficial, de 4,5% pelo 
IPCA, com margem de dois pontos percentuais para mais ou menos. 
"É incorreto falar em descontrole da inflação ou das despesas do go- 
verno", afirmou. "Temos certeza que vamos fechar o ano com a infla- 
ção dentro da meta." A presidente declarou que o pacto fiscal proposto 
por ela limita qualquer tentação de populismo fiscal e que o gover- 
no só pode gastar aquilo que não comprometa o equilíbrio fiscal e o 
controle da inflação. Inflação desacelera em junho, mas atinge maior 
nível desde 2011. O índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) teve alta de 0,26% em junho, ante alta de 0,37% em maio. A alta 
registrada no mês passado é a menor desde junho de 2012, quando 
o indicador avançou 0,08%. Porém, no acumulado em 12 meses, o 
indicador acumula elevação de 6,70%, a maior taxa desde outubro de 
2011 (6,97%), e acima do teto de 6,5% da meta do governo. No acumu- 
lado do 1o semestre, a inflação atingiu 3,15%, ante 2,32% no mesmo 
período do ano passado. 

Uma professora de Lins (SP) sofre com uma doença misteriosa que dei- 
xa o olho inchado e muito vermelho. Há 19 anos, uma membrana branca 
sai do olho direito de Laura Ponci e, momentaneamente, o incômodo e a 
vermelhidão vão embora. Segundo a mulher, até dormindo a membrana 
"pula" do olho e desde a primeira vez que aconteceu o caso, já foram 
mais de 30 médicos consultados e somente diagnósticos desencontra- 
dos. "Já passei por todos os especialistas possíveis. Até médicos de 
ouvido e garganta já consultei e eles falam que a doença é uma con- 
juntivite lenhosa, que é a falta de uma enzima chamada plasminogênio. 
No entanto, já fiz diversos exames que eles solicitaram e todos deram 
resultados normais", conta a professora. Desde os 15 anos, Laura sofre 
com o problema, o preconceito e a falta de informação. Ela diz que, na 
rua, as pessoas se afastam com medo de ser uma doença contagiosa e 
não consegue trabalhar porque não existe uma rotina, já que a membra- 
na pode sair do olho a qualquer momento. "Sou professora e trabalho 
com crianças, mas não dá para exercer minha profissão porque o olho 
fica inchado e quando me agacho, a membrana começa a sair. Tenho 
vergonha de sair de casa porque a membrana não tem hora para sair e 
nem para terminar", alega Laura. Segundo Laura, nesses 19 anos atrás 
de um tratamento, a visão do olho direito nunca foi afetada. A professora 
conta ainda que alguns médicos cogitaram a hipótese dela mesma co- 
locar a membrana no olho. Outros, mesmo sem saber do que se trata, 
disseram que ela terá que conviver com isso pelo resto da vida. 

COLUNA DO SANCHES 

161 ANOS 

ESTA É IMPERATRIZ 
(UM HINO DE AMOR E DOR PARA A CIDADE) 
Imperatriz, ontem e hoje: o centro da cidade 
que é centro -- de serviços - para outras 

cidades.. 

Imperatriz. Fundada em 16 de julho de 1852. 161 
anos de história e desenvolvimento. 250 mil ha- 
bitantes. Um dos maiores índices de crescimento 
do País: 10,57% no período 1970/1980. Cidade- 
-majestade, crescendo no tempo e no espaço. 
Esta é Imperatriz. Uma das maiores cidades de 
todo o País. 

imperatriz de muitos títulos: Princesa do Tocan- 
tins; Cidade Esperança; Portal da Amazônia; 
Capital Brasileira da Energia; Metrópole da 
Integração Nacional; Pólo Nacional do Xadrez; 
Capital Norte-Nordeste do Automobilismo. 

Imperatriz é sede de uma grande região, pólo ur- 
bano de grande influência, reinando absoluta em 
todo o sudoeste do Maranhão, sul do Pará e nor- 

te do Tocantins. Dezenas de municípios com ela 
convivem e muitos dela dependem. Imperatriz é 
a Pré-Amazônia Maranhense, entre a região dos 
Cerrados e a região Amazônica. 

Nosso clima é tropical. Vai do úmido ao de sava- 
na. Terra de calor gostoso (veja-se o crescimento 
da população...), cidade de poucas luzes (lâmpa- 
das), mas de muito sol: o astro-rei bota quente e 
está presente com cerca de 2.500 horas de calor 
e iluminação por ano. A incidência solar é direta 
durante todo o ano devido à nossa privilegiada 
situação tropical. E nessa história de sol e água, 
o rio Tocantins é o elemento de maior relevo - na 
geografia e em nossos corações. 

Imperatriz é uma São Paulo no interior do Mara- 
nhão, começo da Amazônia. População compro- 
vadamente heterogênea, a estatística mais re- 
cente dizia que apenas 37% dos imperatrizenses 
nasceram aqui. A grande maioria, 63%, vem de 
tudo quanto é lugar, da Amazônia e do Nordeste, 
do Brasil e do mundo. É Imperatriz, oferecendo 
seu corpo a gentes cosmopolitas, cidadãos do 
mundo, que aqui trabalham e sofrem, constróem 
e edificam, empurrando para frente, erguendo 
para mais alto os destinos de uma comunidade 
-que são, em última análise, o destino de cada 
um. 

Área de forte imigração, Imperatriz recebeu os 
maranhenses de vale do Mearim, em 1950. Eles 
começaram, espontânea e mansamente, a ocu- 

Edmilson Sanches 

paçâo das terras devolutas do município. Muitos 
queriam ir para o Goiás e Pará. Mas beberam da 
água do Tocantins e aqui ficaram e começaram 
a fazer história, muitos antes da existência dos 
grandes eixos viários que rumavam para o infer- 
no verde da Amazônia. 

No final da década de 1950, começa a constru- 
ção da rodovia Belém-Brasília; depois, a Tran- 
samazônica e o sistema rodoviário do Maranhão 
na década de 60. E a partir de 1970, o asfalto na 
Belém-Brasília e a criação do Programa Grande 
Carajás. E aí nem a cidade nem a região agüen- 
taram. Virou o fole do velho Félix. Gente de todo 
jeito. Gente entrando pra dentro - ou seja. saindo 
da zona rural e indo pra cidade. 

Em 1960, apenas 23% da população estavam 
na zona urbana; em 1970 o percentual pulou 
para 43%, em 1980 chegou a mais da metade 
(50,72%) e, a partir do ano 2000, quase a tota- 
lidade (95%) da população de todo o município 
passou a viver, sobreviver e subviver na chama- 
da zona urbana. 

É o fascínio do concreto armado, do ferro fundi- 
do, da pedra lascada. Da vida agitada. Estranho 
canto de sereia em selva-mar de pedra. Em 
1970, Imperatriz tinha 6 pessoas e uns quebra- 
dos para cada quilômetro quadrado. Dez anos 
depois, havia mais de 16 pessoas, que aumentou 
dez vezes mais em 2007, com 169,9 habitantes 
ocupando a mesma área. (CONTINUA) 

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

- UNIDADES HABITACIONAIS 
Em comemoração aos 161 anos de 
Imperatriz, o prefeito Sebastião Ma- 
deira entregou na terça-feira (16) as 
465 unidades habitacionais do con- 
junto residencial Recanto Universitá- 
rio, no bairro Vila Fiquene. Ele decla- 
rou, ao lado de várias autoridades e 
da comunidade, que "temos a felici- 
dade de comemorar esse aniversário 
da cidade entregando um conjunto 
de casas à população beneficiária do 
projeto do Programa de Aceleração 
do Crescimento - PAC". As casas 
foram pintadas nas cores da bandei- 
ra do município de Imperatriz", disse. 

- DESEMPENHO 
Madeira destacou o empenho do 
secretário Roberto Alencar (Infra- 
estrutura) e da equipe técnica, que 
não mediram esforços para viabili- 
zar [emendas] ao projeto do Recanto 
Universitário, considerado atualmen- 
te um dos melhores bairros de Impe- 
ratriz. 

- MAIS CASAS 
O prefeito disse ainda que existem 
920 casas em fase de conclusão no 
bairro Bom Jesus. Madeira solicitou 
à superintendência da Caixa Eco- 
nômica no Maranhão agilidade no 
processo de conclusão das unidades 
habitacionais, previstas para serem 
entregues até o mês o dezembro 
deste ano. "Nós queremos antes do 
Natal entregar essas casas, pois as 
pessoas já foram sorteadas e aguar- 
dam pela entrega das residências", 
disse. Madeira informou que tam- 
bém estão sendo construídas mais 
três mil casas no residencial Recanto 
da Serra, e duas mil que serão ini- 
ciadas em Imperatriz. No geral, são 
mais cinco mil unidades de habitação 
popular. "Nós queremos convidar o 
superintendente Enéas Rocha (Ha- 
bitação), que estará reunido nestas 
24 horas com a doutora Inês Maga- 
lhães, secretária Nacional de Habi- 
tação, onde encaminha relatórios de 
déficit habitacionais e solicita a libe- 
ração de mais cinco mil novas casas 
para Imperatriz", concluiu. 

-ATÉ 2016 
O prefeito anunciou que está em exe- 
cução na cidade o maior programa 
de habitação popular da história de 
Imperatriz, cuja previsão é entregar 
até o final de 2016 pelo menos 10 mil 
casas à comunidade de baixa renda. 

- SORTEIO 
A Prefeitura de Imperatriz, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimen- 
to Social em parceria com a Caixa 
Econômica Federal, realizará na 
próxima sexta-feira (19) o sorteio 
dos endereços dos conjuntos ha- 
bitacionais Itamar Guará I e II, que 
fazem parte do Programa Minha 
Casa, Minha Vida. O evento aconte- 
cerá na quadra poliesportiva da Es- 
cola SESI, a partir das 08h, durante 
todo o dia. Participarão do sorteio 
os candidatos que fizeram a entre- 
ga da documentação exigida pelo 
programa, resultando na aprovação 
dos dossiês pela Caixa Econômica. 
Dentre as mil unidades habitacio- 
nais, que serão entregues nesse pri- 
meiro momento, haverá também 15 
casas adaptadas para cadeirantes, 
direcionadas aos candidatos com 
deficiência física. "Todos os candi- 
datos com necessidades especiais 
que foram contemplados pelo pro- 
grama terão seus direitos garantidos 
e receberão suas casas com as de- 
vidas adaptações para que tenham 
uma vida confortável", assegurou 
Miriam Reis, secretária de Desen- 
volvimento Social. 
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Dois homens são assassinados em Imperatriz 

Antônio Pinheiro 

Duas pessoas foram assassinadas em 
menos de 24 horas em Imperatriz. 
Com as duas mortes, sobe para 11 o 

número de homicídios no mês de julho. O pri- 
meiro crime aconteceu por volta das 19h40 
de terça-feira (16), na rua Guriatam, N0 550 
A, bairro Santa Rita. Márcio Cândido da Sil- 
va, de 30 anos, foi morto pelo vizinho com 
oitos perfurações por arma branca. O crime 
aconteceu na casa de Maurilio Roberto de 
Morais. 

Os dois já tiveram um desentendimento 
no inicio do ano. quando Márcio Cândido 
teria invadido a residência de Maurilio. Na 
terça-feira, novamente os dois se desenten- 
deram e Márcio, mais uma vez, foi à casa do 
vizinho tirar satisfações. Os vizinhos perce- 
beram a briga dos dois. Na ocasião, Maurilio, 
de posse de uma arma branca, esfaqueou 

Márcio, que morreu na sala da residência. 
O proprietário da casa, quando se pre- 

parava para fugir do local, foi agredido por 
populares, tendo corrido para a residência e 
caído ao lado do corpo de Márcio. A tentativa 
de linchamento foi impedida com a chegada 
de uma viatura da Polícia Militar. Maurilio foi 
levado em estado gravíssimo para o Socor- 
rão pelo Samu. Ele se encontra internado, 
em coma, na UTI do Hospital Municipal. 

O segundo assassinato aconteceu 10 
horas depois, no cruzamento da rua Sálvio 
Dino com Avenida Caiçara. Fagner Nasci- 
mento Santos, de 24 anos, foi alvejado com 
quatro tiros de revólver. Segundo depoimento 
de uma testemunha à policia, os assassinos 
estavam em uma bicicleta e teriam chamado 
Fagner. Este ainda tentou correr, tendo um 
disparo acertado a parede de uma residên- 
cia. Para a polícia, o crime está relacionado 
ao mundo das drogas. 

PM do Para e autuado por 

tentativa de homicídio 

Cleibson Cardoso dos Santos, 35 anos 

Antônio Pinheiro 

O cabo da Polícia Militar do Pará. Clei- 
bson Cardoso dos Santos, de 35 anos, foi 
autuado em flagrante por tentativa de homi- 
cídio. Ele é acusado de ter efetuado três dis- 
paros de pistola contra Rafael Borges, de 29 
anos. A tentativa de homicídio aconteceu em 
um posto de combustível na Avenida Pedro 
Neiva de Santana. A vitima foi alvejada com 
um tiro no braço, mão e costela. Os disparos 
ocorreram por volta das 5h da madrugada de 
ontem (17). 

Segundo uma testemunha, após os dis- 
paros, o policial fugiu no sentido Entronca- 
mento. Ele é lotado na cidade de Dom Elizeu. 
As informações são de que o PM deveria es- 

tar de serviço no dia do ocorrido. A Policia 
Militar foi até o local, mas o policial já tinha 
fugido. Na manhã, a PM foi informada de um 
acidente com um veiculo no Povoado KM 
1.700 e que o motorista estaria no posto da 
PRF da Lagoa Verde fazendo a Ocorrência. 

Chegando à PRF, os policiais descobri- 
ram que o motorista se tratava de Cleibson 
Cardoso. O mesmo foi preso e levado até o 
Socorrão, onde foi reconhecido pela vitima 
baleada. O policial foi levado para o quartel 
da PM. Sobre o acidente, ele informou que 
o veiculo perdeu o controle quando passava 
em um quebra-molas no Povoado KM 1.700. 
O carro teria capotado. A pistola do policial 
não foi localizada. Quanto ao estado de saú- 
de de Rafael, ele não corre risco de vida. 

Praias de Imperatriz serão 

abertas em agosto 

O período de veraneio em Imperatriz 
será aberto oficialmente no dia 4 de agos- 
to com a inauguração da Praia do Cacau e, 
no fim de semana seguinte, com a Praia do 
Meio, foi o que informou o superintendente 
da Defesa Civil, Francisco das Chagas. A 
temporada de praias na cidade deve funcio- 
nar por 60 dias. 

A estrutura começou a ser montada 
ontem (17) com o início da instalação da 
energia elétrica. As praias vão contar com 
banheiros químicos, cerca de 30 barracas 
cada, 22 salva-vidas, área para banho de- 
marcada pela Defesa Civil e Corpo de Bom- 
beiros, além da torre de observação. 

Ainda segundo Francisco, o estaciona- 

mento nas proximidades das praias vão ser 
disciplinados pela Secretaria de Trânsito e 
Transporte (Setran) nos sábados, domingos 
e feriados. A entrada de veículos na Praia do 
Cacau será proibida, liberada apenas para 
os veículos de emergência. 

"A prefeitura municipal se preocupou em 
investir na estrutura e na segurança dos ba- 
nhistas como nos anos anteriores. Nessa 
sexta-feira (19), terminamos o curso com os 
salva-vidas, que tiveram um curso puxado e 
uma boa formação para garantir a segurança 
nas praias0, afirmou. 

A formação dos salva-vidas ocorre no 
quartel do 3o Grupamento de Bombeiros Mili- 
tar, nesta sexta-feira (19), às 8h30. (Imirante) 

i N 

S 

Maurilio foi socorrido em estado grave 

Solução do caso "Iron Vasconcelos" deve a 

surpreender a população! afirma Aluísio Mendes 

Welbert Queiroz 

O secretário estadual de Segurança Públi- 
ca, Aluísio Mendes, que participou da soleni- 
dade de entrega das casas do PAC na cidade 
na terça-feira (16), aproveitou a oportunidade 
para falar sobre as investigações a respeito da 
morte do professor e artista Iron Vasconcelos, 
assassinado na última quarta-feira (10). 

"Nós podemos tranqüilizar a população de 
Imperatriz porque, nos últimos anos, nenhum 
crime dessa magnitude ficou na impunidade. 
As investigações estão avançadas, e eu acre- 
dito que, logo, nós vamos dar uma resposta, 
que deve surpreender a sociedade", afirmou o 
secretário de Segurança Pública. 

Segundo informações, o delegado regional 
de Policia Civil em Imperatriz, Assis, entregou 
o relatório das investigações ao secretário. 
Aluísio Mendes disse ainda que o caso será 
elucidado em breve. 

"Eu tive uma reunião com os delegados 
que estão investigando o caso e é uma ques- 
tão de pouco tempo para a policia apresentar 
os responsáveis por esse crime. Nós já temos 

I 

O secretário de Segurança Pública falou sobre investigações 
a motivação desse crime e a possível autoria 
intelectual. Então, é questão de tempo para a 
policia esclarecer a complexidade do caso por 
completo", garantiu Aluisio Mendes. 

SSP apresenta homens presos 

durante assalto a banco 

mcm 

Materiais usados para arrombar os caixas foram encontrados com os suspeitos 

Por volta das 22h50 dessa terça-feira 
(16), uma quadrilha especializada em roubos 
a bancos foi flagrada por meio do sistema de 
monitoramento em uma agência do Banco do 
Brasil, localizado na Avenida São Luís Rei de 
França, Turu. 

A Polícia Militar foi acionada e três assal- 
tantes foram presos, ainda, dentro da agên- 
cia. O trio é natural da cidade de Joinville, 
Santa Catarina. Eles foram identificados 
como Sandro Roberto Vailati, de 34 anos, Jú- 
lio César da Luz, de 23 anos, e Eduardo Do- 
mingos, de 34 anos. Eles ainda conseguiram 
retirar mais de R$ 35 mil só de um terminal de 
autoatendimento, mas o valor foi recuperado. 

De acordo com a Secretaria de Segu- 
rança Pública, a quadrilha é especializada 
em arrombamentos de caixas eletrônicos. 
De acordo com o secretário de segurança, 
Aluisio Mendes, a quadrilha está diretamente 

ligada a um bando de "caixeiros", criminosos 
especializados em arrombar caixas eletrôni- 
cos, que foram presos no inicio deste mês. 

O secretário informou que a quadrilha 
possui poder aquisitivo relativamente alto, já 
que dispõem de materiais para arrombamen- 
to de alta qualidade e precisão. Todos eles 
possuem formação técnica especializada em 
metalúrgica e, por isso, a facilidade e agilida- 
de em fazer esse tipo de assalto. O dinheiro 
que eles haviam arrombado seria suposta- 
mente utilizado para pagar um advogado aos 
comparsas que já estão presos na capital 
maranhense. 

Com eles, foram apreendidos garrafas de 
óleo solúvel, chaves de fenda, chave estrela, 
serras, alavanca, alicate de corte, uma fura- 
deira de alta precisão e mais duas lonas que 
serviam para despistar a visão das pessoas 
que passavam em frente à agência. 
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►IMPERATRIZ HA JMJ 

Mais de 400 jovens vão ao encontro do Papa 

S 
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O evento ocorre de 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro 

Hyana Reis 

Imperatriz deverá ser representada por cerca 
de 450 pessoas na 27a edição da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), que será reali- 

zada no Rio de Janeiro, de 23 a 28 deste mês. 
Ao todo, serão 9 ônibus e 4 caravanas, a pri- 
meira delas, intitulada "Coragem e fé", já partiu 
rumo à Cidade Maravilhosa na manhã dessa 
quarta-feira (17). 

As outras caravanas devem partir para a 
Jornada Mundial da Juventude neste sábado. 
"No dia 20 de julho partiremos para o Rio de 
Janeiro, mas, antes, participaremos de uma 
missa de envio com a benção do bispo. Na oca- 
sião também estarão os franceses que vieram 
em missão para Imperatriz", informa Jhonson 
Alves, um dos coordenadores das caravanas. 
São quase 3 dias de viagem. 

No Rio de Janeiro, a Diocese de Imperatriz 
será responsável pelos mais de 400 jovens. A 
inscrição no evento já inclui estadia, alimenta- 
ção e todo o transporte para os diversos luga- 
res onde ocorrerá a programação do evento. 

Para o coordenador da caravana, um even- 
to como este é de muita importância para a ju- 
ventude católica de Imperatriz. "A jornada Mun- 
dial da Juventude é um momento de grande 

importância, principalmente para a juventude, 
pois eles são o futuro da igreja. Se a igreja não 
olhar para a juventude, daqui a 20, 30 anos, a 
igreja estará abalada". 

A ansiedade para o dia da viagem é gran- 
de, de acordo com Jhonson Alves: "A correria 
para os últimos dias que antecedem a viagem 
está grande. Estamos todos muito animados. 
Com fé em Deus, voltaremos ainda mais ani- 
mados para evangelizar o povo de Imperatriz 
e ser mais missionários". As caravanas devem 
estar de volta até o dia 31 de agosto. 

A jornada- Com um público estimado em 
1,5 milhão de pessoas, a Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) 2013 ocorre entre os dias 23 
e 28 de julho, no Rio de Janeiro. O evento, re- 
alizado a cada dois ou três anos, promove um 
encontro internacional de jovens católicos e o 
Papa. A última edição da JMJ ocorreu em 2011, 
em Madri, na Espanha, e reuniu cerca de 2 mi- 
lhões de pessoas, de mais de 190 países. 

O evento marca também a primeira grande 
visita internacional do papa Francisco desde 
sua nomeação como líder máximo da Igreja 
Católica, em 13 de março desde ano. O Pon- 
tífice chega ao Rio de Janeiro na tarde do dia 
22 de julho, com retomo a Roma previsto para 
o dia 28. 

Republica Federativa do Brasil 
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Avenida Tancredo Neves, 642 - Fone 3531-6102 - Fax 3531.6711 • Estreito - Maranhão 
Sebastiana Salviano Vilar _ Maria Darc Salviano Vilar 

Registradora ç Notaria de Imóveis Registradora e Notaria de Imóveis Substituta 

EDÍTAL DE IpTEAMENTO RURAL 

MARIA DARC SALVIANO VILAR, Registradora e Notaria de Imóveis Substituta do 
Cartório do Io Ofído da Cidade e Comarca de Estreito, Estado do Maranhão na forma 
da ^ lei, etc. 

FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em 
cumprimento ao disposto no parágrafo Io artigo 2o do decreto Lei n0 58 de 10 de 
dezembro de 1937, que RAIMUNDO CARDOSO VIANA, empresário, portador da QRG 
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memorial, a planta e demais documentos referentes ao imóvel de sua propriedade 
com a área de 98,55,52 has, situado na Fazenda Rincão denominado LOTEAMENTO 
CHACARAS RINCÃO com 56 LOTES neste município de Estreito, Estado do 
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regulamentar. Estrelto-MA, 08 (oito) de julho (07) do ano de dois mil e treze (2013), 
Maria Darc Salviano Vilar, Registradora e Notaria de imóveis Substituta, digitei e 
subscrevi. 
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Equipe do SAMU de Imperatriz 

recebe nova sede 

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) regional de Imperatriz re- 
cebeu ontem das mãos do prefeito Sebastião 
Madeira e da secretária municipal de Saúde, 
Conceição Madeira, a nova sede do órgão, ago- 
ra localizada na Avenida Bernardo Sayão. A so- 
lenidade de entrega da nova base do SAMU foi 
realizada na manhã dessa quarta-feira (17). 

Na cerimônia, que integra a programação 
alusiva ao aniversário de Imperatriz, desenvolvi- 
da pela prefeitura durante todo o mês de julho, 
além da nova estrutura, o trabalho da equipe 
SAMU foi o destaque nos pronunciamentos de 
todas as autoridades. 

O prefeito também parabenizou a atuação 
das equipes do SAMU no desenvolvimento de 
suas atividades, destacando que de todas as crí- 
ticas que recebe dentro da estrutura do municí- 
pio, o SAMU é o que tem menos. "É um serviço 
de excelência, que tem e continuará tendo todo o 
apoio da administração para trabalhar cada vez 
melhor", ressaltou Madeira. 

Conceição Madeira foi sucinta nas suas pa- 
lavras afirmando que se sente feliz e lisonjeada 
em entregar instalações tão modernas para um 
órgão, que é considerado em sua opinião, um 
anjo. "O SAMU não é só ambulâncias e equipa- 
mentos, vai muito além disso, por isso parabeni- 
zo Danylo por sua equipe e presto homenagem 
a estes funcionários pelo trabalho que vêm de- 
senvolvendo na nossa cidade, socorrendo as 
pessoas nos momentos mais dramáticos". 

Reconhecimento 
O coordenador do SAMU em Imperatriz, 

Danylo Bilio, afirmou que sua equipe se sente 
muito valorizada recebendo essa nova base. 
"Além dos funcionários, a população também 
fica feliz porque passa a receber um atendimen- 
to melhor, uma vez que nós estamos renovando 
nossa frota, incluindo mais três veículos e mais 
três componentes assistenciais". 

Ele destacou ainda que todas as instalações 
estão dentro das exigências do Ministério da 
Saúde. "Agradecemos a sensibilidade do prefei- 
to Sebastião Madeira e da Dra. Conceição, em 

Equipe do SAMU recebe nova sede 

nos entregar as três novas bases e mais três ve- 
ículos novos para a regional de Imperatriz". 

Emocionado, o rádio operador Jorge Luis 
Bezerra, um dos pioneiros no trabalho do SAMU 
em Imperatriz, fez questão de agradecer a aten- 
ção da gestão municipal, não só em relação à 
estrutura física, mas também aos servidores. 
"Quando me perguntam por que me dedico 
tanto a esse trabalho, costumo dizer que em 
minhas veias não corre sangue e sim uma am- 
bulância. Minha alegria não se trata somente da 
nova sede. mas pelo reconhecimento do nosso 
trabalho". 

Lailton Sousa Lima, médico regulador, ob- 
servou a mudança na rotina de trabalho com 
a nova sede. "Gostaria de observar que todos 
estamos muito felizes pelas novas instalações. 
É realmente muito superior às instalações que a 
gente tinha antes, com relação à sala de repou- 
so e à própria sala de regulação, que está muito 
mais aconchegante, com iluminação adequa- 
da e poltronas muito mais confortáveis. É bom 
nos sentirmos valorizados, ver que tem alguém 
olhando pela gente, porque assim trabalhamos 
com muito mais prazer". 

Ticiane Martins afirmou: "A estrutura que re- 
cebemos aqui superou nossas expectativas, não 
deixa nada a desejar. Estamos muito felizes com 
nossas novas condições de trabalho". 

Prefeitura recupera acessos e ruas do 

povoado Yarjão dos Crentes 

A Prefeitura Municipal de Buritirana, através 
da Secretaria de Infraestrutura, iniciou os traba- 
lhos de recuperação de alguns acessos e ruas 
do povoado Varjâo dos Crentes. A ação atende 
as solicitações dos moradores da região que uti- 
lizam ruas e vias diariamente. 

O secretário da pasta, Juracy Roldão, afir- 
mou que os serviços estão adiantados. "Os tra- 
balhos estão bem avançados e a expectativa é 
que em breve a população possa contar com 
mais esse beneficio da prefeitura", ressaltou. 

As obras abrangem também parte da aveni- 
da que liga a rodovia MA-122 ao povoado. "Es- 
tão sendo feitos trabalhos de piçarramento na 
estrada que interliga o povoado Juçara no muni- 
cípio de Davinópolis", afirmou Roldão. 

O prefeito Vagtonio Brandão garantiu que a 
prefeitura vai dar continuidade aos trabalhos de 
recuperação de ruas e estradas vicinais no mu- 
nicípio de Buritirana. "É um compromisso nosso 

s áãOi 

m 
A ação atende as solicitações dos moradores da região 

de manter a trafegabilidade de nossas estradas 
e ruas de todos os povoados e da sede do mu- 
nicípio", finalizou. 
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►FESTA PARA IMPERATRIZ 

Elba contagia o público no aniversário da cidade 

Janaina Amorim 

Forró pé-de-serra, frevo e até sertanejo. O 
repertório da apresentação de Elba Ramalho, 
em comemoração aos 161 anos de Imperatriz, 
foi diversificado. Às OhOO do dia 16, a artista 
subiu ao palco - na Beira-Rio - e cantou por 
duas horas. "Anunciação", de Alceu Valença, 
foi a primeira música do show. "Que show, 
minha gente! Anunciação logo na abertura é 
muito amor", disse a jornalista Alda Queiroz. 

Composições de Dominguinhos, Zé Ra- 
malho e Luis Gonzaga também fizeram parte 
da lista das músicas interpretadas por Elba 
Ramalho. "Ela botou o povo para dançar", co- 
mentou o escritor Xico Cruz. 

A simpatia da cantora contagiou os pre- 
sentes. "Elba é uma cantora cheia de encan- 
tos: dança, toca, canta...", acrescentou Cruz. 
A resposta vinha com aplausos, assovios e 
gritos. Durante o show, ela falou do aniversá- 
rio da cidade e mencionou a Jornada Mundial 
da Juventude. 

Nas composições mais conhecidas, a can- 
tora convidava o público a cantar junto. Em 
"Chão de Giz", ela tocou violão e, em parte 

significativa da música, o público se tornou 
um imenso coral. A última canção foi "Noite 
Traiçoeira". 

A programação contou com dois palcos. 
Um deles foi destinado aos artistas locais - 
como as bandas Filhos do Rei, Senzala, Fi- 
lantropia e o cantor Stênio - e o principal foi 
exclusivo à Elba. 

Mais sobre a cantora 
Elba Maria Nunes Ramalho é filha de 

músico. O interesse pela área veio ainda 
na adolescência. A primeira premiação veio 
em 1968, quando a artista tocava bateria no 
conjunto feminino "As Brasas". Em 1979, foi 
lançado o primeiro álbum, chamado Ave de 
Prata. 

Em 24 de junho de 1987, Elba Ramalho 
teve a primeira filha. Na mesma noite do par- 
to. ela havia feito uma apresentação ao lado 
de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, na festa 
de São João de Campina Grande. O novo CD 
da artista é Saladesom Records e conta com 
composições como "Mucuripe", "Embolar na 
Areia" e "Quando Fecho os Olhos". 

"Qual o Assunto Que Mais Lhe Interessa?" 

.«v 

Show de Elba Ramalho durou duas horas 

(2007) e "Balaio de Amor" (2009) lhe rende- 
ram o título de bicampeã do Grammy Latino, 

na categoria Melhor Álbum de Raízes Brasi- 
leiras: Regional e Tropical. 

Férias do Conhecimento do Sesi 

acontece até sexta em Acailândia 

Férias com conhecimento. Essa é a pro- 
posta da colônia de férias da biblioteca Sesi 
Indústria do Conhecimento de Açailândia 
que acontece até sexta-feira (19), no municí- 
pio, para crianças de 6 a 12 anos. Na sema- 
na que vem, de 22 a 26 de julho, a mesma 
ação será desenvolvida em parceria, exclu- 
sivamente, para dependentes dos trabalha- 
dores da indústria Molifer. 

A programação prevê diversas atividades 
que estimulem o raciocínio e a criatividade 
das crianças, tais como atividades espor- 
tivas, jogos, danças, gincana cultural, ses- 
sões de cinema, teatro, desenho, pintura, 
contação de histórias e outras brincadeiras 
do mundo infantil. A culminância ocorrerá na 
própria biblioteca, com uma festa à fantasia. 

"A ação permitirá trabalhar diversos va- 
lores com as crianças, como solidariedade, 
amizade, cooperação, ética, cidadania, tudo 
isso de uma forma divertida e descontraí- 
da", explicou a bibliotecária da unidade Sesi 
Indústria do Conhecimento, Ana Cleide de 
Souza. 

Colônia 
Além da ação da unidade Sesi Indústria 

do Conhecimento, o Sesi realiza sua tradi- 
cional Colônia de Férias do Sesi em quatro 
municípios maranhenses: São Luís, Impera- 
triz, Bacabal e Caxias. 

Em São Luís, a programação começa 

nesta terça-feira (16) e vai até a sexta, de 
8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, no Sesi 
Clube Araçagy, para crianças de 6 a 13 
anos, dependentes de industriários e da co- 
munidade. Estão previstas atividades recre- 
ativas, esportivas e culturais, incluindo um 
passeio externo. A taxa de inscrição para in- 
dustriários é de R$ 25 e para a comunidade, 
R$ 40. 

"Essa é uma das ações do Sesi reali- 
zadas em todo o Brasil, para que os filhos 
dos trabalhadores da indústria tenham uma 
opção divertida, mas também educativa no 
mês das férias", disse a superintendente re- 
gional do Sesi, Roseli Ramos. 

No final do mês, será a vez das crianças 
de Imperatriz e Caxias participarem da co- 
lônia. 

Em Imperatriz, a ação está marcada para 
o período de 24 a 26 de julho, e crianças de 
5 a 15 anos podem participar. Já em Caxias, 
a programação também acontece de 24 a 26 
de julho para crianças de 7 a 14 anos e as 
inscrições podem ser realizadas até a vés- 
pera. Os telefones das unidades do Sesi em 
Caxias e em Imperatriz são (99) 35214198 e 
35232488, respectivamente. 

Na unidade do Sesi de Bacabal, a Co- 
lônia de Férias aconteceu na semana pas- 
sada, com atividades esportivas, brinque- 
dos infláveis, piscina, oficinas e lanche para 
crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. 

"Em favor da família" fiéis "marcham 

para Jesus" pelas ruas de Imperatriz 

Welbert Queiroz 

A "Marcha para Jesus" este ano, segun- 
do a organização em Imperatriz, reuniu mais 
de 15 mil fiéis. Este evento já é realizado há 
15 anos e esta é uma oportunidade para 
os fiéis irem às ruas propagar a fé cristã. O 
evento ocorreu nessa terça-feira, 16 de ju- 
lho, data em que a cidade comemorou o seu 
aniversário de 161 anos. 

A marcha teve inicio com concentração 
na Praça Brasil, por volta das 15h, e de lá 
as pessoas seguiram pelas principais ruas 
da cidade. "São mais de 100 igrejas as- 
sociadas, mas, com certeza, por meio de 
divulgação que será feita sobre a manifes- 
tação, estaremos com mais de 200 igrejas 
participando diretamente no evento deste 
ano. Creio que esse será um dos maiores 
eventos da cidade", informou - a um site de 
noticias, antes do evento - o pastor Paulo 
Sérgio Rodrigues, presidente da Associa- 
ção de Pastores e organizador do evento. 

Com o tema "Em Favor da Família", 
evangélicos de diversas denominações par- 
ticiparam desta festa tradicional que reúne 
cristãos de todos os pontos da cidade. Alice 
Pereira, evangélica, membro da Assembléia 
de Deus e que participou de todo o percur- 
so, conta a emoção vivenciada durante o 
evento. "O momento em que mais me emo- 

Fléis lotaram as galerias do Templo Central da Assembléia de Deus 

cionei foi quando todos ficaram de joelhos e 
fizeram uma oração pela cidade em frente 
à Prefeitura Municipal de Imperatriz. Para o 
ano que vem, espero que seja melhor ainda, 
e também que agregue mais pessoas", con- 
fia Alice Pereira. 

Além da participação de mais de 100 
igrejas, a marcha contou com a presença da 
cantora gospel Heloísa Rosa, que emocio- 
nou milhares de fiéis no Templo Central da 
Assembléia de Deus, local onde os fiéis se 
reuniram em um culto festivo em comemora- 
ção à Marcha Para Jesus. 

E 

Coordenador da Pastoral da Juventude 

"Terei a oportunidade de conhecer dois papas, isso é algo para poucos. Um momento muito especial". 

Hyana Reis 

Com 17 anos de caminhada na Igreja Católica, Jhonson 
Alves pode dizer que terá a honra de conhecer dois papas; 
Bento XVI e Francisco. Ele é coordenador da Pastoral da Ju- 
ventude e um dos organizadores das caravanas que partirão 
rumo ao Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da 
Juventude. 

A caminhada de fé iniciou ainda na adolescência por influ- 
ência da família. "Minha família é toda católica e eu come- 
cei a participar de grupo de oração de jovens com 14 anos 
de idade. Minha irmã foi uma das coordenadoras do gru- 
po, meus irmãos e meus pais também eram bem ativos". 

Ele conta que, por meio da igreja, conquistou amigos. "Eu 
era um jovem muito tímido, mas o grupo de jovem trabalha o 
eixo de conhecer a si mesmo, o próximo e conhecer a Deus. e 
assim perdi um pouco da timidez". 

Além de amigos, Jhonson Alves também conquistou uma 
esposa: "Eu sou casado com uma jovem que foi da mesma 
comunidade católica que eu: a Aline. Tivemos a honra de 
ter o nosso casamento celebrado pelo Bispo Dom Gilber- 
to, em 2011, devido ao trabalho que a gente faz pela igreja, 

que fazemos; com amor". 
À medida que aumentava o tempo de caminhada, crescia 

também as reísponsabilidades dentro da Igreja Católica. "Fui 
coordenador' desse grupo de jovens aos 18 anos de idade. 
Depois fui coiordenador da pastoral da diocese, posterior- 
mente do Maranhão. E também fiz parte da Coordenação 
Nacional da Pastoral da Juventude no Brasil", conta Jhon- 
son Alves. 

A Igreja Catól ica também permitiu que o fiel viajasse por 
todo o país. "Já participei de encontros em Natal, Campina 
Grande, entre tantas outras cidades". Em suas andanças, 
conheceu o Papa Bento XVI: "Participei de um encontro 
no Pacaembu, em 2007, onde tive a honra de conhecer o 
Papa Bento XVI". 

Agora, Jhonson Alves assume uma nova responsabilida- 
de: ser um dos coordenadores das caravanas de Imperatriz 
que partem para a Jornada Mundial da Juventude. "É um mo- 
mento ímpar, uma honra. Eu nunca participei de uma jornada 
e este é o momento de conhecer outros rostos da nossa igre- 
ja, é uma honra". 

O coordenad or terá a oportunidade de conhecer o Papa 
Francisco; "Tereíi a oportunidade de conhecer dois papas, 

isso é algo para poucos. Um momento muito especial". 
Ele garante que na bagagem pretende trazer mais experiência 
e amor pela igreja. 
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Farmacias 

DROGARIA EXTRA FARMA (AV. CETULIO VARGAS-CENTRO) 
DROGARIA POPULAR DO MARANHAO (AV. BERNARDO SAYÂO-N.IMP) 

DROGARIA SAO MARCOS (RUA RUI BARBOSA-VILA REDENÇÃO) 

wvw.coquelalcom.brCjogos 

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

Conteúdo das Tábuas da Lei (Blb.) f 

Preparara laranja para comer 

"Mamma 
(?)". expressão italiana 

Sigo; prossigo 
Autor (abrev.) h 

Opratkarv te de hó- quei sobre ogelo > 

Em larga (7): em grande quantidade, de forma abundante 
(?) Jazz. equipe da NBA (basq.) A 

Situação ambiciona- da pelo artista A 

s c? M fí /J .9 li 6 r O s 
Nascido sob oi' signo zooiacal 

Expressão facial de alegria i 

RepucSa 
Material Oo pára- quedas 

* 

J> £ r 5 S r ri 

Letra no uniforme do Robin (HQ) T 

A K f ? /V o 

O maior mamifero 
brasileiro (PU I 

Tangente 
(símbolo) c 

A hora decisiva 
Sílaba de "sorte- 

/i 

♦ 
Tomou-se interligada com a revolução digital dos anos 90 

Pleno: perfeito 

s s 
(?) Vascon- celos, per- cussionista 

// 

A 

(?) Oamon, ator dos EUA 'v? N r fi 

♦ 
s 

Explicativo da caixa de remédio c 6 

L€ c õ 0 M / ri & i o 

♦ 

6 ri l 
Artigo definido feminino singular 

(?) Paula, jogadora oe vftai de praia H ri 

Edwin Aldrln. 
astronauta J) 

Paraíso turístico do Caribe 
R U s fi 

Correr, em inglês 
t/ /V 

Oda nicotina é 
alto no cigano "r 

♦ 

e C7 £ 

Regina Duarte, atriz brasüera 

fi T 
Artigo masoiiino Latitude (abrev.) 

Sinal Indicativo da negação de Pedro em relação a Josua (Bib.) *c yJ -r d /) 

♦ 

O 6 fi L O 
Respostas desta cruzadlnha na próxima edição 

piadas 

Problema de Consciência 

— Veja você: estou com um problema de consciência terrível. Imagine que a 
dona da casa ao lado veio aqui no armazém fazer compras e me pagou com uma 
nota de cem. Depois que ela foi embora, percebi que ela havia me dado duas notas 
de cem, uma colada na outra. Agora eu estou num verdadeiro dilema; conto isso 
para meu sócio, ou não? 

Todos de Branco 

Após a cirurgia: 

— Doutor, entendo que vocês médicos se vistam de branco. Mas por que essa 
luz tão forte? 

— Meu filho, eu sou São Pedro. 

www, coquetel, com, br/jogos 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Júlia convence o motorista do carro a ajudar Micae- 
la, que é amparada por Ornar e levada para o pronto-socorro. Sofia 
combina com Sidney um plano para impedir o casamento da mãe. 
Maura sonda Anita sobre informações da família. Pedro sugere 
que Giovana cante no casamento de Vera e Ronaldo. Júlia chega 
para visitar Anita e interrompe os planos de Martin com a ex-namo- 
rada. Gustavo desconfia das intenções de Maura na procura por 
Caetano. Martin vai embora do casarão decepcionado. Anita tenta 
contar para Serguei e Júlia sobre seu encontro com o "príncipe", 
nos Estados Unidos. Ben sofre com os atrasos das conexões de 
seu voo de volta para o Brasil. Guilherme, Clara e Giovana en- 
saiam a apresentação para o casamento. Ben pensa em Sofia. 
Maura visita Caetano, que acaba tendo uma idéia para impedir o 
casamento de Vera e Ronaldo. Bernardete combina com Soraia 
de irem ao casamento sem que Caetano saiba. Anita presenteia 
Vera e Ronaldo com o enfeite do bolo que comprou em Miami e 
lembra do encontro com Ben. Chega o dia do casamento de Vera 
e Ronaldo. Caetano combina com Abelardo o falso seqüestro de 
Ronaldo. Sofia combina com Sidney os detalhes de seu plano. Ben 
comemora o fato de chegar a tempo para o casamento de seu pai. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Hélio expulsa Alberto de sua sala e manda Yvete 
providenciar uma comemoração para celebrar sua nova conquista, 
Alberto avisa a Guiomar que vai interditar Dionísio, alegando insa- 
nidade do avô. Cassiano diz a Ester que Samuel não estará segu- 
ro no hospital. Maria Adília se disfarça de menina, para conhecer 
Ariana. Quirino aceita celebrar o casamento de Juliano e Natália. 
Cassiano sugere que todos finjam acreditar que Samuel sofreu um 
assalto, para que possam pegar o verdadeiro culpado. Arruda se 
veste de médico e se dirige ao quarto de Samuel. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Plínio se desespera ao saber que Irene abandonou 
sua casa. Vinny ajuda Renata a andar sem a bengala. Lucindo usa 
Pedrinho para se reaproximar de Charlene. Maurício sugere que 
Amora faça a campanha para o Kim Park. Tito exige que Wilson 
não faça a campanha do Kim Park com Érico. Bento termina o 
namoro com Amora. Tito combina com Mel de acabar com a cam- 
panha de Amora. Xande defende Filipinho, e Eliseu se surpreende. 
Giane fica animada ao saber que Bento não está mais com Amora. 
Mel aparece machucada e acusa Amora para Wilson. Roseme- 

re não gosta de saber que Filipinho fingirá que está namorando 
Brunetty. Bárbara tenta cozinhar para Madá. Plínio volta para São 
Paulo. Renata e Érico vendem o apartamento. Santa obriga Verô- 
nica a virar Palmira e ir para o Cantai. Giane se arruma e vai ao 
encontro de Bento. Plínio encontra Irene em sua casa. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Aline afirma a Pilar que não sabe se César tem 
uma amante. Paulinha convence Bernarda a lhe dar mais um pe- 
daço de doce. Pilar pede para Aline avisá-la quando seu marido 
sair para algum compromisso. Paloma fala para César que vai se 
dedicar somente à sua filha. Bruno afirma para Ordália que não vai 
conseguir ficar sem Paulinha. Thales deixa Nicole em casa e vai 
se encontrar com Leila. César rejeita Pilar. Patrícia passa a noite 
com Michel. Félix manda Maciel ir atrás de Atílio. Amarilys fala 
para Paloma sobre a felicidade de estar morando com Niko e Eron. 
Glauce afirma ter estado com Félix no momento em que Elenice foi 
morta. Paloma e Bruno são avisados de que terão uma audiência 
com o juiz. Michel não consegue falar com Patrícia. Daniel leva 
Linda para o hospital. Leila vai embora de casa. Michel vai para o 
hospital com as roupas de Patrícia. 

Áries 21-03/19-04 
Antigas emoções podem ser resgatadas pela 
passagem da Lua por sua oitava casa. O trfgo- 
no com o Sol lhe faz brilhar novamente, trazendo 
lembranças agradáveis. Mas não se fixe no pas- 
sado, mantenha o foco no aqui e agora! 

Touro 20-04/20-05 
Você se dedica com afinco aos relacionamentos, 
oferecendo apoio a quem precisa. A Lua passa 
pelo circuito e se aspecta com o Soi, lhe acon- 
selhando a equilibrar o lazer e o trabalho, para 
assim poder curtir sem preocupações! 

ÒGemeos 21-05/21-06 
Mergulhe de cabeça na vida profissional. A har- 
monia Sol-Lua entre suas segunda e sexta casas 
indica que ao aliar força e sensibilidade você terá 
como dar conta de todas as demandas. Mante- 
nha-se fiel aos seus interesses! 

55 Câncer 22-06/22-07 
Busque atividades que estimulem o intelecto, O 
trânsito da Lua por sua área social lhe estimula 
a viajar, participar de atividades culturais e expe- 
rimentar novas vivências. Entretanto, não gaste 
além do seu orçamento! 

«ílteão 23-07/22-08 
Estar só pode ser bastante produtivo, pois o trígo- 
no Lua-Sol traz um momento de introspecçâo e 
criatividade. Revitalize sua energia e reflita sobre 
o que deseja para si. Esteja aberta para interagir 
com os mais íntimos! 

115 Virgem 23-08/22-09 
Ao passar por sua terceira casa e se harmoni- 
zar ao Sol, a Lua lhe deixa mais espontânea e 
comunicativa. Curta os momentos prazerosos e 
agradáveis com os mais íntimos, mas controle a 
sinceridade. Não seja franca demais! 

^ Libra 23-09/22-10 
Não é hora de gastar com supérfluos. A Lua pas- 
sa por sua área material e se aspecta ao Sol, 
lhe aconselhando a direcionar recursos somente 
para o que é necessário. Cuidado com altos gas- 
tos e preze pelo equilíbrio financeiro! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Você mostra habilidade para dar conta das mais 
diversas demandas, pois Sol e Lua formam trígo- 
no entre sua área espiritual e seu signo. Seu bom 
senso favorece tomadas de decisão e faz seus 
conselhos serem requisitados! 

y Sagitário 22-11/21-12 
Reflexões sobre projetos, seja nos estudos ou no 
trabalho, são trazidas por Sol e Lua. aspectados 
em sua área de crise. Que tal recolher-se para 
organizar a cabeça? Pense antes de se expor, e 
esteja certa de suas decisões! 

Capricórnio 22-12 /19-01 
As atividades em grupo são favorecidas pelo 
trigono Sol-Lua, que fortalece o espírito de equi- 
pe. Reúna os amigos e nutra os laços de cumpli- 
cidade. Porém, tenha cuidado com as finanças, 
busque opções menos dispendiosas! 

A# Aquário 20-01 /18-02 
A Lua passa por sua área profissional e forma 
trigono com o Sol, fortalecendo sua autoestima e 
bom senso. Decisões importantes serão facilita- 
das pelo seu centramento emocional, que passa 
segurança aos outros. Ajude as pessoas! 

K Peixes 19-02/20-03 
Questões que exigem maior reflexão são favo- 
recidas pelo trânsito da Lua por sua nona casa, 
que se aspecta com o Sol. Você mostra grande 
sensatez, mas cuidado para não ficar presa ao 
passado. Olhe somente daqui para frente! 



CORREIO Imperatriz-MA 
Quinta-feira, 18 de julho de 2013 
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"Aguardamos agora que o dinheiro seja devidamente investido e o órgão ofereça um bom serviço à 
população. Não há mais o que esperar", disse o vereador Aurélio Gomes. 
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A voz da comunidade 

Vereador denuncia demora na 

reativação do Sine Municipal 

Jana/na Amorim 

O Sine Municipal (Sistema Nacional de 
Emprego) está sem funcionar desde 
outubro de 2012. A interrupção das 

atividades é para ampliação e implementação 
dos serviços. Desde então, os trabalhadores 
têm tido dificuldades em ter acesso a direitos 
como o Seguro Desemprego. 

Quem necessita do beneficio precisa pas- 
sar o dia e a noite na frente da Delegacia Re- 
gional do Trabalho para conseguir atendimen- 
to. A situação ficou tão extrema que pessoas 
começaram a vender vagas na fila. "Tem gen- 
te vendendo vagas nesta fila. Nós chegamos 
às 4 horas da manhã e gente que chegou às 8 
estão sendo atendidas primeiro que a gente", 
revela Leudimar da Silva. 

A auxiliar administrativa Adna Macedo diz 
que, em dias de chuva, a situação chega a ser 
desumana. "As pessoas ficam correndo daqui 
para o Restaurante Popular, tentando escapar 
da chuva", conta. Durante a noite, os trabalha- 
dores levam cadeiras e papelões para tentar 
descansar. 

O caso já foi divulgado mais de 10 vezes 

no jornal Correio Popular. Agora, a novidade é 
que o Governo Federal disponibilizou mais de 
R$ 2 milhões para a integralizaçâo, operacio- 
nalização e manutenção das funções e ações 
do Sistema Público de Emprego, Trabalho e 
Renda, no Sistema Nacional de Emprego - o 
Sine. Deste total, R$ 221.564,10 já foram li- 
berados. 

O vereador Aurélio Gomes questionou a 
demora para a reabertura do Sine e disse que 
com a liberação dos recursos não há mais o 
que esperar. "Aguardamos agora que o di- 
nheiro seja devidamente investido e o órgão 
ofereça um bom serviço à população. Não há 
mais o que esperar". O dinheiro foi liberado no 
dia 3 de julho. 

De acordo com o coordenador do Sine Mu- 
nicipal, Arnaldo Júnior, a previsão para a rea- 
tivação do órgão é para os próximos 40 dias. 
Ele informou que o convênio com o Ministério 
do Trabalho está sendo renovado e o proces- 
so licitatório para a contratação das empresas 
que serão responsáveis pelos funcionários 
e pelo fornecimento de internet já está sen- 
do providenciado. O edital para contratar as 
prestadoras de serviço ainda será publicado. 
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Trabalhadores passam noite na fila à espera de atendimento 

CCU - Centro odeGe-ai da Ua.âc 
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CONVÊNIOS POR ESTADO/MUNICÍPIO 

DF: MA 
HurodEMO: IMPERATRIZ 

Detalhe* rto Convémo 
Número do Conwènto SIAFI; 
situasao; N® Original; 
Objeto do Convênio; 
Orgâo Suoenor; 
Conceder te: 

Valor Liberado: 
Publica fêo: 
Início da Vigénoa; Fim da Vigênda; 
Vfllaf Çar.lreaanria; Data Ultima liberação: 
Valor Última Liberação: 

776590 Saiba como obter infürmaç5es adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados Em Execução 
01115/7013 
Integração, operaclonallzacao e manutenção das funções e acoes do Sistema Publico de Emprego, Trabalho < Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego/SINE. 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
SECRETARIA OE POLÍTICAS PUBLICAS DE EMPREGO 

/NICIPAL DE IMPERATRIZ 
2.215.641,10 
22 í.564,10 
06/06/2013 
28/12/2012 
01/12/2017 
IÍ&.612.70 03/07/2013 
221.564,10 

A falta de funcionamento do Sine causou superlotação na Delegacia Regional do Trabalho Parte dos recursos para o funcionamento do Sine já foi liberado 
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Hospital deverá indenizar paciente por falha na realização de uma tomograf ia 

O Hospital Universitário São Francisco de Paula, locali- 
zado em Pelotas, foi condenado a indenizar uma paciente 
devido a lesões causadas por falhas na realização de um 
exame de tomografia. Durante uma aplicação injetável de 
contraste, houve extravasamento do líquido, causando do- 
res e problemas no braço da paciente. A decisão é da 9a 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Caso 
Em maio de 2008, a autora foi internada no hospital em 

questão com dores intestinais pelo Sistema Único de Saú- 
de. Após cinco dias, foi submetida à tomografia, ocasião 
em que houve o extravasamento do liquido (contraste). O 
exame foi então interrompido e a autora foi mantida em 
observação por um dia, com o braço inchado. 

Com a alegação de que a lesão a impediu de trabalhar 
por dois meses, a paciente ajuizou ação cível contra o hos- 
pital, pedindo indenização por danos morais. 

Sentença 

O Juiz de Direito Gerson Martins, da Comarca de Pelo- 
tas, negou o pedido da autora. Para o magistrado, o hos- 
pital só poderia ser responsabilizado se a perícia médica 
apontasse que houve erro durante o procedimento. A auto- 
ra, no entanto, não compareceu à perícia. 

O Juiz também afirmou que a paciente foi devidamente 
alertada sobre as possíveis reações alérgicas e riscos do 
procedimento pelos funcionários do hospital. 

Inconformada, a autora apelou ao TJRS. 

Decisão 
O Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary, rela- 

tor do processo, discordou da sentença. De acordo com o 
magistrado, a perícia médica não é o único elemento com 
base no qual o juiz pode firmar seu convencimento. Além 
disso, a perícia foi marcada para ser realizada em Porto 
Alegre, e a autora reside em Pelotas, não possuindo recur- 
sos para se deslocar até a Capital. 

"Restou suficientemente comprovado o defeito no ser- 
viço, bem como o nexo causai entre a conduta do hospital 

e as fortes dores sentidas no membro superior esquerdo 
da autora", declarou. 

O relator afirmou ainda que o erro poderia ser evitado, 
portanto não cabe a alegação de que a autora foi alertada 
dos riscos do procedimento. Segundo testemunho médico, 
o extravasamento de liquido pode decorrer de inabilidade 
de quem o aplica. 

Além disso, um atestado médico emitido uma sema- 
na após o exame indicou o diagnóstico de ruptura de ten- 
dões e de flebite, uma inflamação que ocorre na parede 
das veias e que pode ser causada pelo líquido utilizado 
no exame. 

O magistrado lembrou ainda o artigo 37 da Constitui- 
ção Federal, que determina que os prestadores de serviço 
público sejam responsáveis por danos que seus agentes 
causarem a terceiros. O hospital foi condenado a pagar R$ 
15 mil, devidamente corrigidos, á autora da ação. 

Também participaram do julgamento os desembarga- 
dores Iris Helena Medeiros Nogueira e Eugênio Facchini 
Neto, que acompanharam o voto do relator. 
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►PARCERIA PARA IMPERATRIZ 

SSP e Suzano Celulose garantem mais segurança 

: -r' 

Secretário Aluisio Mendes, ao lado do prefeito Sebastião Madeira, assina convênio com a Suzano Papel e Celulose 

Imperatriz e demais municípios da Região 
Tocantina ganharam, nessa terça-feira (16), 
12 novas viaturas modelo Cobalto que se- 

rão destinadas, por meio de contrato de como- 
dato, para as Polícias Civil e Militar. O Corpo 
de Bombeiros recebeu um caminhão moder- 
no de combate a incêndios, que auxiliará as 
ações do 3o Grupamento Bombeiro Militar 
(GBM). A aquisição dos veículos é resultado 
de parceria firmada da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (SSP) e Empresa Su- 
zano Papel e Celulose S.A com participação 
da Prefeitura de Imperatriz. 

A solenidade de transferência dos veícu- 
los, realizada no bairro Vila Fiquene, teve a 
presença de diversas autoridades, entre elas. 
o secretário de Estado de Segurança Pública, 
Aluisio Mendes: o diretor de Relações Institu- 
cionais da Suzano, Jorge Cajazeira; e prefeito 
de Imperatriz, Sebastião Madeira. O evento 
fez parte das comemorações em homenagem 
aos 161 anos de fundação de Imperatriz. 

O secretário de Segurança parabenizou 
Imperatriz pelo aniversário e destacou os in- 
vestimentos do Governo do Estado na área 
de Segurança Pública para a Região Tocan- 
tina. "Vamos instalar 100 câmeras de segu- 
rança em pontos estratégicos da cidade. O 
trabalho das polícias será aprimorado, e da- 
remos um atendimento mais rápido à popula- 
ção", anunciou. 

"Esse convênio é uma prova do compro- 
misso da Secretaria de Segurança, prefeitura 
e da Suzano. Nosso papel é sempre colabo- 
rar com o crescimento das cidades e firmar 
parcerias com gestores comprometidos", res- 
saltou Jorge Cajazeira. A Suzano doou ainda 
um imóvel com área de 26 hectares, localiza- 
do na Estrada do Arroz, onde funcionará uma 
base da Companhia de Operações Especiais 
(COE), subordinada ao 3o BPM. A PM rece- 
beu dois radares de velocidade. 

Sebastião Madeira ressaltou a importân- 
cia da parceria com o Sistema de Segurança. 
"Reconhecemos a competência dos gestores 
do Sistema de Segurança, por isso continu- 

aremos firmando diversas parcerias com a 
SSP. Cabe ressaltar que os índices de crimi- 
nalidade em Imperatriz têm diminuído e nota- 
mos isso todos os dias ao olharmos o trabalho 
da Polícia Militar e Civil". 

Imperatriz também ganhará um Complexo 
de Segurança, que englobará uma base da 
Superintendência Estadual de Investigações 
Criminais (Seic), o 2o DP de Imperatriz e um 
Núcleo da Secretaria Adjunta de Inteligência. 
O local possui uma área total de 2.484m2 e 
fica localizado na Avenida Industrial, bairro 
Bom Sucesso. O município contará, ainda, 
com uma base do Grupo Tático Aéreo (GTA), 
que será construída dentro do próprio aero- 
porto. Alguns veículos serão destinados á 4a 

Companhia Independente de Chapadinha, 
onde a Suzano mantém investimentos. 

Presentes também na solenidade de Im- 
peratriz; o secretário de Estado de Meio Am- 
biente, Victor Mendes; os deputados federais, 
Francisco Escórcio e Hélio Santos; o coman- 
dante da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), 
Franklin Pacheco: e o do Corpo de Bombeiros 
Militar do Maranhão (CBMMA), João Wander- 
ley, entre outras autoridades. 

Bombeiros 
No próximo mês, Imperatriz receberá uma 

escada magirus, com investimento de cerca 
de R$ 6 milhões. O equipamento é para ser 
usado em casos de incêndios de prédios com 
até 15 andares. 

O 3° Grupamento de Combate a Incên- 
dio do Corpo de Bombeiros passará por uma 
ampla reforma em suas instalações. A uni- 
dade vai receber novos equipamentos que 
garantirão atendimento mais rápido e melho- 
res condições de trabalho para os bombeiros 
militares. 

Em Imperatriz, Aluisio Mendes se reuniu 
com representantes das associações de mili- 
tares da Policia Militar e Corpo de Bombeiros, 
quando anunciou ações. "No próximo semes- 
tre vamos adquirir mais 3 mil novos coletes 
balísticos e renovar, até 2014, as viaturas". 

NOTIFICAÇÃO 

NOTIFICANTE: DEL MADRI EMPREENDIMENTO SPE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ n" 14,312.246/0001-03, com sede na RUA89-A. QD. F-44, LT. 15. N0135, Setor Sul, Goiânia/GO. 

Todos os lotes mencionados abaixo localizam-se no Loteamento Residencial Del Madri, sito na cida- 
de de Imperatriz/MA. 

Notificados: ANTONIA LIDIANNE OLIVEIRA GOMES, CPF 045.628.653-50 e RG 035622932008-2 
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e RG MG-11.313.413 - SSP/MG, QD. 07. LT. 26, Contrato DM 0726A: EIDER DE JESUS AVELAR DA 
SILVA, CPF 280.620.433-04 e RG 461446 - SSP/MA, QD. 04, LT. 01. Contrato DM 0401 A; FRANCISCO 
GLEUCIVAN PEREIRA LEITE, CPF 028.426.623-00 e RG 1225287992 - GESP/MA, QD. 05. LT. 09, 
Contrato DM 05096; FRANCISCO SIMÕES DA SILVA, CPF 604.445.504-10 e RG 041442662011-5 - 
SESP/MA, QD. 07. LT. 16. Contrato DM 0716A; FRANCIVAL VIANA DA SILVA, CPF 467.013.543-00 e 
RG 000009529993-9 - SESP/MA, QD. 09, LT. 31. Contrato DM 0931 A; SADRAK CRUZ PEREIRA, CPF 
635.958.343-72 e RG 623544962 - SSP/MA, QD. 07, LT. 08, Contrato DM 0708A; VALDINEI SILVA 
FERNANDES, CPF 046.925.323-19 e RG 0347395120080 - SESP/MA, QD. 05. LT. 21, Contrato DM 
0521A. 

Considerando que por várias oportunidades a NOTIFICANTE buscou dar-lhes ciência pessoalmente 
da inadimplência referente aos Contratos supracitados o que restou impossível, serve a presente para 
NOTIFICÁ-LOS, para que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta, Vossas Senhorias 
compareçam ao escritório sito à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, N" 1.349, entre as ruas Alagoas e 
Sergipe, Centro, Imperatriz, Maranhão para fins de atendimento ao disposto na Cláusula 3a, parágrafo 
único, do contrato em epígrafe, sob pena de ser CONSTITUÍDO EM MORA, sujeitando Vossa Senhoria 
na perda do lote e a efetiva reintegração da posse do imóvel para Del Madri Empreendimento SPE Ltda., 
podendo o lote em questão ser transferido a terceiros. 

O não comparecimento no prazo marcado implicará nas conseqüências insertas no artigo 394 do 
Código Civil com a imediata Resolução do CONTRATO citado, conforme pactuado entre as partes nos 
Contratos de Compra e Venda. 

Regional de Presidente Dutra classifica 18 

equipes para próxima fase dos JEMs 

As disputas da Etapa Regional de Presi- 
dente Dutra dos Jogos Escolares Maranhen- 
ses (JEMs), competição promovida pela Se- 
cretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedei), 
chegaram ao fim nesta quarta-feira (17). Ao 
todo, 18 equipes se classificaram para a Etapa 
Inter-regional dos JEMs. que será realizada a 
partir de agosto em São Luís, apenas com os 
vencedores de cada uma das seis regionais 
que estão sendo realizadas durante o mês de 
julho. 

A etapa de Presidente Dutra foi a terceira 
das seis regionais programadas para ocorre- 
rem durante este mês. As disputas começaram 
no último dia 12 nas seguintes modalidades: 
basquete, beach soccer, futebol de campo, fut- 
sal, handebol e vôlei. 

No basquete, a Escola Leda Tajra (Buri- 
ti Bravo) dominou a competição e garantiu a 
vaga para a próxima fase nas categorias Infan- 
til Masculino e Infanto Masculino e Feminino. 
Já no beach soccer, foram realizadas disputas 
somente pelo masculino. No Infantil, o Colé- 
gio Rui Barbosa (Presidente Dutra) sagrou-se 
campeão, enquanto que, no Infanto, o titulo 
ficou com o Colégio Astolfo Seabra (Tuntum). 

Nas disputas do futebol de campo, os co- 
légios Tereza de Oliveira (Presidente Dutra) 
e Horácio Andrade (São Domingos) se clas- 
sificaram para a próxima fase dos JEMs ao 
conquistarem, respectivamente, os títulos, nas 
categorias Infantil e Infanto. 

Os colégios Enoc Vieira (Barra do Corda), 
Joana Lima (Presidente Dutra), José Pinheiro 
(Tuntum) e CNEC (Pedreiras) também tiveram 
motivos de sobra para comemorar na Etapa 
Regional de Presidente Dutra. Essas institui- 
ções foram as campeãs no futsal, nas cate- 
gorias Infantil Feminino e Masculino e Infanto 

Feminino e Masculino. 

Regionais 
No início de julho, as disputas regionais 

ocorreram nas cidades de Barreirinhas e São 
João dos Patos, onde os campeões de cada 
modalidade se classificaram para a Etapa Inter- 
-regional, que será realizada em São Luís a 
partir de agosto. Esta próxima fase dos JEMs 
irá definir os últimos classificados para a Etapa 
Estadual. 

Após a realização da Etapa Metropolitana 
no mês de junho, apenas com a participação de 
instituições de ensino de São Luis, São José de 
Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar, as dispu- 
tas dos JEMs ganham caráter regionalizado. Ao 
todo, a segunda etapa dos JEMs conta com as 
disputas regionais em seis cidades-sedes du- 
rante todo o mês de julho. Além de Barreirinhas, 
São João dos Patos, Caxias e Presidente Dutra, 
que já sediaram a Etapa Regional, os municípios 
de Imperatriz e Santa Inês também serão sedes 
desta fase dos JEMs entre os dias 21 e 28. 

No site da Sedei está a lista atualizada de 
todas as instituições de ensino garantidas na 
Etapa Estadual dos Jogos Escolares, assim 
como todos os boletins oficiais de cada etapa 
dos JEMs. O endereço é o www.esporteelazer. 
ma.gov.br. 

Em 2013, a Sedei irá homenagear dois íco- 
nes do esporte maranhense: Rubem Goulart e 
Ronald Carvalho. As duas personalidades da- 
rão os nomes aos troféus desta edição do JEMs 
nas categorias Infantil (de 12 a 14 anos) e Infan- 
to (de 15 a 17 anos). 

Calendário das etapas regionais 
De 21 a 28 de julho: disputas em Imperatriz 

e em Santa Inês 

ÇOSSâBCIO 
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Produtores rurais do Nordeste terão juros mais baixos e renegociação de dividas 

Os produtores rurais do Nordeste e do 
norte de Minas Gerais pagarão menos ju- 
ros nas linhas oficiais de crédito. Em reu- 
nião extraordinária, o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) reduziu as taxas dos finan- 
ciamentos agrícolas para as duas regiões. 

A medida beneficiará os produtores 
que vivem na área do Semiárido abrangida 
pela Superintendência do Desenvolvimen- 
to do Nordeste (Sudene). O CMN também 
ampliou as condições de renegociação da 
dívida dos produtores que deixaram de pa- 
gar os financiamentos por causa da seca 
na região. 

Anteriormente, o CMN tinha autorizado 
que somente os produtores que estavam 
com o pagamento em dia até 31 de dezem- 
bro de 2011 renegociassem as parcelas 
com vencimento em 2012, 2013 e 2014. 

Agora, as operações que estavam em 
atraso até o fim de 2011 também poderão 
ser reparceladas em até dez anos, com a 
primeira parcela sendo paga somente em 

2016. O benefício, no entanto, só valerá 
para os municípios que estavam em situa- 
ção de emergência ou em estado de cala- 
midade pública a partir de 1o de dezembro 
de 2011. 

Para os agricultores familiares, os fi- 
nanciamentos de custeio concedidos pelo 
Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) tiveram as ta- 
xas reduzidas de 1,5% para 1% ao ano para 
operações de até R$ 10 mil. 

Os juros passaram de 3% para 2% ao 
ano, no caso dos financiamentos de R$ 10 
mil a R$ 30 mil. e de 3,5% para 3% ao ano 
para as operações acima de R$ 30 mil. A 
taxa dos empréstimos do Pronaf para inves- 
timento passou de 2% para 1% ao ano, para 
operações de até R$ 30 mil, e de 2% para 
1,5% ao ano para as linhas entre R$ 30 mil 
e R$ 60 mil. 

Para as operações do Programa Na- 
cional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp), destinado aos médios produto- 

res, os juros foram reduzidos de 4,5% para 
4% ao ano nas operações de custeio e de 
3,5% para 2% ao ano nas linhas de investi- 
mento. Para os demais produtores rurais, a 
taxa passou de 5,5% para 5% ao ano tanto 
nos financiamentos para o custeio da safra 
como para investimento. 

A redução dos juros para operações de 
investimento só vale para os financiamen- 
tos de projetos que estimulem a garantia 
de água e alimento no Semiárido. Entre os 
projetos que poderão ser financiados com 
taxas mais baixas estão a construção de re- 
serva de alimentos para animais, a recupe- 
ração e o fortalecimento de cultivos alimen- 
tares regionais e de pequenas criações, 
agricultura irrigada e criação de agroindús- 
trias para diversificação da produção. 

De acordo com o Ministério da Fazenda, 
as medidas já tinham sido anunciadas pela 
presidenta Dilma Rousseff no lançamento 
do Plano Safra 2013/2014, mas ainda não 
tinham sido regulamentadas pelo CMN. 

Camex aprova tarifas antidumpíng para produtos de cinco países 

A Câmara de Comércio Exterior (Ca- 
mex) do Ministério do Desenvolvimento. 
Indústria e Comércio Exterior determinou 
a aplicação ou prorrogação de tarifas an- 
tidumpíng sobre produtos dos Estados Uni- 
dos, da Alemanha, da China, Coréia do Sul 
e de Taiwan. As decisões foram anunciadas 
após reunião nessa terça-feira (16). 

O dumping é a prática de um pais de ex- 
portar produtos a preço inferior ao pratica- 
do em seu mercado interno. As normas do 
comércio internacional e as leis brasileiras 
permitem sobretaxar esses artigos após in- 
vestigações comprovarem a prática. 

No caso dos Estados Unidos e da Ale- 
manha, a Camex decidiu aplicar o direito 
antidumping por quatro meses sobre as 
importações brasileiras de etanolaminas. A 
medida é provisória e pode passar a valer 
por cinco anos após o fim das investigações 

feitas pelo Brasil. 
A sobretaxa será aplicada sob a forma 

de uma alíquota fixada em dólares por tone- 
lada de produto, com valores de US$ 57,43 
a US$ 689,13 dependendo da empresa ale- 
mã ou norte-americana exportadora. 

As etanolaminas são utilizadas nas in- 
dústrias petrolífera, agroquímica, de cos- 
méticos, de produtos de limpeza e da 
construção civil. São aplicáveis ainda na 
dispersão de colas, gomas, látex, revelado- 
res fotográficos e aceleração da vulcaniza- 
ção da borracha. 

A Camex também encerrou as investiga- 
ções e votou pela aplicação de direito anti- 
dumping por cinco anos sobre as importa- 
ções de aços elétricos originários da China, 
Coréia do Sul e de Taiwan. As sanções apli- 
cadas às empresas desses países variarão 
de US$ 132,40 a US$ 567,16 por tonelada 

de produto. Os aços elétricos são usados 
para a fabricação de motores, geradores, 
reatores para sistemas de iluminação, mo- 
tores para compressores de geladeiras e 
outros. 

Por fim, a Camex decidiu prorrogar por 
mais cinco anos o direito antidumping para 
dois produtos exportados pela China. São 
eles: as talhas manuais (equipamentos 
para sustentação de peso) com capacidade 
para até três toneladas e os ventiladores de 
mesa. 

As alíquotas a serem aplicadas serão 
US$ 114,14 para cada talha manual e US$ 
26,30 para cada ventilador. De acordo com 
informações do ministério, o governo bra- 
sileiro pode estender as sanções antidum- 
ping por mais cinco anos se, após revisão 
do caso, for comprovado que ainda existe 
dano ao mercado doméstico. 

EDUCAÇÃO 

Ciência sem Fronteiras aceita exame de inglês 

O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) 
passa a aceitar o exame de proficiência First 
Certificate in English (FCE, Primeiro Certificado 
em Inglês), da Cambridge English, departamen- 
to da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. 

O FCE é um exame de nível intermediário 
superior. Antes, o Ciência sem Fronteiras acei- 
tava apenas o Certificate in Advanced English 
(CAE) - Certificado em Ingês Avançado - um ní- 
vel acima do FCE. 

A mudança, explica o gerente de desenvol- 
vimento da Cambridge Language Assessment, 
Rone Costa, foi feita para atrair mais estudantes 
para o programa. "A redução foi feita porque os 
países que estão recebendo os alunos percebe- 
ram que o nível que estava sendo exigido era 
muito alto. Com o FCE, o estudante já consegue 
acompanhar as aulas, desenvolver atividades 
acadêmicas e inclusive trabalhar [nos estágios 
oferecidos pelo CsF]". 

Ainda segundo o departamento, o índice de 
aprovação no FCE é maior que no CAE. No ano 
passado, 68,4% dos que prestaram o exame 
para nível avançado foram aprovados, enquanto 
76,9% dos que o fizeram para nível intermediário 
receberam o certificado. 

"Um aluno com FCE domina as quatro ha- 
bilidades do idioma: ler, escrever, falar e ouvir. 
Comunica-se com facilidade. A diferença para 
um aluno com CAE é um maior conhecimento 
lingüístico, mas nada que atrapalhe no desenvol- 
vimento das atividades do CsF", ressalta Costa. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes- 
soal de Nível Superior (Capes) diz que o nivel 
de inglês é exigência de cada universidade. São 
elas que definem o que será exigido no edital. O 
FCE já é aceito em edital para a Irlanda. 

Segundo a Cambridge English, que trabalha 
junto com as universidades pela adequação da 
exigência, a intenção é que todos os editais que 

CIÊNCIA 

SEM FRONTEIRAS 

aceitam o exame de Cambridge passem a acei- 
tar o FCE, e não mais o CAE. 

Costa adianta que, para os estudantes que 
comprovarem que querem a certificação para 
o CsF, haverá um desconto no valor do exame, 
que deve ficar entre 30% e 40%, valor ainda em 
negociação. O valor cobrado é, em média, R$ 
400, variando de acordo com a escola. Serão 
aceitos os exames feitos depois de agosto de 
2010. 

Esta não é a primeira flexibilização do nível 
de inglês. No começo do ano, um edital para 
a Inglaterra permitia de estudantes com pontu- 
ações inferiores às exigidas anteriormente se 
inscrevessem no programa. Eles deveriam fazer 
um curso de seis meses no exterior para depois 
prestar novamente o exame de proficiência. 

O aprendizado da língua inglesa tem tido 
destaque no governo federal. Este ano, o go- 
verno lançou o Programa Inglês sem Fronteiras 
para auxiliar os candidatos do Programa Ciência 
sem Fronteiras a garantir bolsas em universida- 
des no exterior. 

O objetivo do CsF é promover a mobilidade 
internacional de estudantes e pesquisadores e 
incentivar a visita de jovens pesquisadores qua- 
lificados e professores experientes ao Brasil. 
As áreas prioritárias são: ciências exatas (ma- 
temática e química), engenharias, tecnologias 
e ciências da saúde. O Ciência sem Fronteiras 
mantém parcerias em 35 países. Até o mês de 
junho, o programa implementou 29.192 bolsas 
em todas as modalidades de graduação, douto- 
rado e pós-doutorado. 

O Ciência sem Fronteiras prevê a distribui- 
ção de até 101 mil bolsas, ao longo de quatro 
anos, para que alunos de graduação e pós-gra- 
duação façam estágio no exterior. O objetivo é 
promover a interação dos estudantes brasileiros 
com sistemas educacionais competitivos em re- 
lação à tecnologia e inovação. 

O programa também visa a atrair pesquisa- 
dores do exterior que pretendam se fixar no Bra- 
sil ou estabelecer parcerias com os pesquisado- 
res brasileiros nas áreas prioritárias definidas no 
programa. 
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Bem Estar 

HOMENS SAO ORIENTADOS 
SOBRE A IMPORTÂNCIA DE IR 

AO MÉDICO 

Para comemorar o Dia do Homem, 
a Sociedade Brasileira de Urologia 
realizou nos dias 15 e 16 um mutirão 
na Estação Sé do metrô. Estão sendo 
feitos gratuitamente exames de glice- 
mia, índice de massa corpórea, peso, 
pressão arterial, além de orientações 
sobre os cuidados básicos com a 
saúde e a prevenção de doenças. Os 
homens também são orientados a fa- 
zer anualmente exames de próstata 
e de contagem dos níveis de testos- 
terona. 

De acordo com uma pesquisa fei- 
ta pela SBU, com 5 mil homens, para 
saber sobre o cuidado com a saúde, 
44% não costumam ir ao urologista, 
47% nunca fizeram o exame para de- 
tectar o câncer de próstata, 30% fize- 
ram o exame apenas uma vez e 23% 
fizeram anualmente. 

O estudo da entidade mostra ain- 
da que 51% dos entrevistados nunca 
fizeram exame para avaliar os níveis 
de testosterona, 22% fizeram uma 
vez, 15% fazem anualmente e 12% fi- 
zeram mais de uma vez. Quando per- 
guntado sobre a andropausa, 63% 
desconheciam do que se tratava. 

Segundo o diretor da SBU, Pedro 
Cortado, o ideal é que o homem vá 
ao médico uma vez por ano, a não 
ser que passe a ter algum tipo de sin- 
toma específico. Ele ressaltou que, 
apesar de ainda haver preconceito 
em relação ao exame da próstata, 
melhorou o nível de conhecimento 
sobre a doença. 

Quanto á questão da diminuição 
da testosterona no homem, Cortado 
defendeu uma divulgação maior dos 
sintomas para quem estiver passan- 
do pelo problema procure um médico 
especialista. 

"A partir da terceira idade, já há 
um decréscimo das taxas desse hor- 
mônio masculino, o que pode causar 
sintomas como fraqueza muscular, 
cansaço excessivo, amnésia, falta de 
memória, quadros compatíveis com a 
idade, mas que se estiverem ligados 
a essa baixa podem ser corrigidos 
com hormônios sintéticos", disse. 

Cortado considera as campanhas 
públicas importantes para estimular 
o homem ir ao urologista. "Com as 
mulheres há 30 anos foram feitas 
campanhas e hoje todas procuram 
seu ginecologista para fazer exames 
de rotina. O homem não tem esse 
conceito ainda, pois espera ter algum 
sintoma para procurar o médico". Se- 
gundo ele, o exame da próstata feito 
por meio do toque retal ainda é en- 
frentado com resistência. "É preciso 
criar um conceito de rotina para os 
exames do homem", ressaltou. 

O aposentado Natalino de Melo 
Mendes, de 78 anos de idade, dis- 
se que sempre vai aos mutirões de 
saúde e não tem resistência em ir ao 
médico para fazer os exames preven- 
tivos. "O exame de próstata eu faço 
duas vezes por ano. Ofereço-me, 
inclusive, para pesquisas do Hospi- 
tal das Clínicas. Sempre fui assim, 
nunca tive medo de ir ao médico e 
de fazer exames. Muitos homens são 
bobos por não ir ao médico porque há 
doenças que se não forem detecta- 
das logo não têm cura". 

Afastado do trabalho por doença, 
Odilon Maritto, de 67 anos, viu na te- 
levisão que a ação estava sendo feita 
e resolveu ir até o metrô. Ele ressal- 
tou ser fundamental para a saúde fa- 
zer os exames todo o ano. "Faz pou- 
co tempo que comecei a fazer todos 
os exames, mas acho importante e 
não tenho medo ou preconceito", de- 
clarou. 
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Messi elogia Nepar e "adia" o Mundial 

* 

l 

Custo do Mané Garrincha mais que 

duplica e deputados querem CPI 

Al» 
Messi concedeu entrevista nesta quarta e não fugiu de nenhuma pergunta 

Neymar, lesões, Justiça e Copa do 
Mundo: estes foram alguns temas de 
perguntas feitas por jornalistas a Lio- 

nel Messi, em coletiva de imprensa na ma- 
nhã desta quarta-feira (17). Após treinar na 
Cidade Desportiva Joan Gamper, o argentino 
não se mostrou incomodado com nenhum 
deles, mas teve cuidado. 

Para animar o novo colega no ataque, 
Messi afirmou que o ambiente no Camp Nou 
ajuda. "Ele não vai ter nenhum problema para 
se adaptar. É um vestiário com muita gente 
boa", revelou, antes de descartar qualquer 
desentendimento prévio entre ele e o ex-san- 
tista, como levantou o ídolo Johan Cruyff. 

"Não sei de onde saiu que não vamos 
nos entender. Vamos estar tranqüilos. Ele vai 
dar tudo pelo time. No um contra um é muito 
forte, então espero que ele faça muitos gols. 
Primeiramente, vem o bem da equipe", ana- 
lisou o melhor jogador do mundo, rasgando 
elogios ao brasileiro. 

Na linha de frente, Messi terá a ajuda de 
Neymar, algo que poderá aliviá-lo fisicamen- 
te. No final da última temporada europeia, o 
camisa 10 culé sentiu lesão muscular e des- 
falcou o Barça em mata-matas da Liga dos 
Campeões da Europa e a seleção argentina 

nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. 
Sobre o Mundial, que será disputado no 

Brasil, Messi desconversou, colocando à 
frente o Campeonato Espanhol, a Copa do 
Rei e a Champions League. "Temos que pen- 
sar no clube primeiro. Deixe a Copa para 
quando ela estiver mais próxima", pediu. 

As polêmicas, finalmente, tomaram conta 
da sala de imprensa do clube, e a primeira 
delas veio com os prováveis problemas de 
Messi na Justiça. Acusado de sonegação, o 
craque admitiu desconhecimento. "Não sei 
nada disso. Deixei tudo para os meus advo- 
gados e assessores. Confio neles". 

Messi também se esquivou das farpas en- 
tre os técnicos Pep Guardiola e Tito Vilanova 
durante esta semana, o segundo rebateu as 
críticas do primeiro e revelou que, quando 
estava doente (câncer na região bucal), não 
teve o apoio necessário do seu antecessor, 
mesmo com ambos em Nova York. 

Para o argentino, apenas os dois treina- 
dores podem opinar sobre o ocorrido. "Foi 
uma coisa que aconteceu entre eles. Disse- 
ram o que tinham de dizer. Não temos que 
nos meter. Ficou claro que não tenho que 
opinar. Só eles sabem o que aconteceu real- 
mente", encerrou. 

O Estádio Nacional de Brasília - o Mané 
Garrincha - mais que dobrou de preço de 2010 
até junho deste ano. Por isso, parlamentares 
de Brasília se movimentam para abrir uma Co- 
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) para in- 
vestigar o aumento dos gastos com o estádio. 
Antes cotado para custar R$ 696 milhões, a 
obra de adequação do estádio para a Copa do 
Mundo está em R$ 1,43 bilhão, segundo levan- 
tamento do Tribunal de Contas do Distrito Fe- 
deral (TCDF). Se contabilizar obras do entorno 
e abastecimento de energia, o valor sobe para 
R$ 1,788 bi. 

O TCDF questiona o governo do Distrito Fe- 
deral. entre outros, de sobrepreço em serviços, 
itens com valores divergentes nas planilhas de 
prestação de contas e erro de cálculo de con- 
tabilidade em acréscimos contratuais. Ao todo, 
são 15 questionamentos, que ainda não foram 
respondidos e, por isso, o processo ainda não 
tem data para ser julgado no órgão. De acordo 
com estimativas do TCDF, intervenções ante- 
riores do tribunal provocaram uma economia de 
R$ 105 milhões. 

Três deputados distritais da Câmara Legis- 
lativa do DF assinaram o requerimento pedindo 
a instalação da CPI, que pretende investigar 
também gastos do governo na inauguração da 
Copa das Confederações, no dia 15 de junho, 
entre Brasil e Japão. 

"O objetivo é verificar se houve superfatu- 
ramento na obra do estádio e outros gastos", 
disse a deputada distrital Celina Leão (PSD- 
-DF), que pretende apresentar o requerimento 
ao presidente da casa em agosto. 

Para a instalação da CPI é necessário o mí- 
nimo de oito assinaturas. O governo do Distrito 
Federal afirma que o contrato inicial, de R$ 696 
milhões, não previa a instalação da cobertura, 
gramado, placar eletrônico e assentos. Se- 
gundo o governo, os esclarecimentos junto ao 

Estádio de Brasília é alvo de questionamentos 

TCDF estão sendo prestados. 

MP Investiga compra de ingressos 
A promotoria de Defesa do Consumidor do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territó- 
rios (MPDFT) está investigando denúncia de 
compra de mil ingressos e um camarote privati- 
vo com 18 lugares para a abertura da Copa das 
Confederações por parte da Terracap, empresa 
pública de Brasília, no valor de R$ 2,8 milhões. 

A Terracap alega que a aquisição foi para 
distribuição para parceiros empresariais, dentro 
do programa de relacionamentos da empresa. 
Porém, segundo a denúncia recebida pelo MP, 
sequer existe uma lista para quem foram distri- 
buídos os ingressos do jogo Brasil x Japão, no 
dia 15 de junho. Assim, o MP acatou a denúncia 
por entender que houve gastos que não contri- 
buíram para o interesse público. 

O Tribunal de Contas também entrou no 
caso e deu prazo para que a Terracap e o Ban- 
co de Brasília - responsável pela compra de 
acordo com decisão da empresa pública - justi- 
fiquem os critérios adotados para a distribuição 
das entradas, conforme dito na alegação. 
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