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FORÇA TÁTICA PRENDE RAPAZ 

COM 29 PEDRAS DE CRACK 
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PRAZO DE MATRÍCULAS 

NA UFMA ENCERRA HOJE 

PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" É 

DISCUTIDO NA JORNADA MÉDICA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DAS CRECHES PREJUDICA MÃES 

QUE TRABALHAM 
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Hédico Legista discorda 

02 

O médico legista e professor da Ufal (Universidade Federal de Alagoas) George San- 
guinetti, que ficou conhecido por refazer o laudo das mortes do casal Paulo César yi j s I 
Farias eSuzanaMarcolinoe apontar que eles foram assassinados em 1996, afirmou . j / I |»i 
em entrevista que o filho do casal de policiais militares paulistas Marcelo Eduardo R, «j t U 
Bovo Pesseghini, 13, também foi assassinado junto com os pais. Ao analisar as fotos '—•• - 
da saia em que Marcelo e os pais foram encontrados mortos, Sanguinetti foi categóri- 
co ao afirmar que a posição do corpo do adolescente não é compatível com a de um sÊf 
suicídio, e sim, com a de um assassinato."Há muita clareza nas posições dos corpos, W f , ^ 
que mostram que os três foram assassinados. Ao fazer os cálculos de corpos com ^ ^ * i*w3lfct 

estatura semelhantes à da mãe e do filho, podemos observar que todos foram mortos ^ l 
por outra pessoa", disse Sanguinetti, explicando em um cenário montado com um ■. ■ Jk 
colchão no chão e um boneco na posição semelhante à qual Marcelo foi encontrado ^ 
morto. "Aposição em que o corpo do menino caiu, com a mão direita em cima do lado esquerdo da cabeça e o braço esquerdo dobrado para 
trás, com a palma da mão esquerda aberta para cima, não é compatível com a posição de um suicida, e sim, com a de uma pessoa que foi 
assassinada. A arma do crime também não está no local compatível, que iria aparecer na foto em cima da cama ou próximo aos joelhos do 
menino", explicou Sanguinetti. 

POPULAR 

Cenas de pânico 

Dezenas de hóspedes pre- 
cisaram ser retirados na 
manhã dessa segunda-feira 
(12) de seus quartos em 
um hotel próximo do parque 
Disney World, na Flórida 
(EUA), depois do desaba- 
mento parcial de dois pré- 
dios. Um segurança do hotel 
Summer Bay Resort disse 
que os hóspedes "escuta- 
ram o prédio estourando e 

todos saíram". Segundo ele, os prédios afundaram parcialmente porque 
um buraco se abriu no chão. Não há relatos de feridos. Testemunhas 
relataram cenas de pânico entre os hóspedes, incluindo o de um casal 
que fugiu com um bebê depois de quebrar uma vidraça, já que a por- 
ta do quarto havia desmoronado. "Foi a experiência mais surreal que 
eu poderia imaginar nos meus sonhos mais loucos", disse a hóspede 
Maggie Ghamry a uma TV local. Segundo ele, os hóspedes retirados 
foram instalados em outros prédios do hotel, que ocupa um terreno de 
26 hectares e fica a cerca de 10 km da Disney. 

Direito de dirigir 

Por pouco 

Um homem da província chinesa 
de Heilongjiang, que estava na va- 
randa de sua casa, conseguiu pe- 
gar em plena queda uma mulher de 
20 anos que pulou do apartamento 
acima, em uma aparente tentati- 
va de suicídio, informou nesta se- 
gunda-feira (12) a imprensa local 
chinesa. Segundo o "Heilongjiang 
Morning Post", o fato ocorreu na 
capital provincial Harbin, onde o 
homem, que vivia no quarto andar, 
mostrou grandes reflexos e força 

(o impacto quase o derruba também) e conseguiu salvar a mulher de 
uma queda que teria sido fatal. A mulher, abrigada no braço do homem, 
ficou pendurada por cerca de 20 minutos, quando os bombeiros e outros 
vizinhos vieram ajudá-la para que entrasse pela janela do apartamento 
de seu salvador. A cena foi registrada em fotografias e vídeos, que hoje 
circulam pela imprensa chinesa. Não é a primeira vez que acontecem 
salvamentos dramáticos de suicidas na China: no ano passado, a ima- 
gem de um policial que apanhou de forma parecida uma mulher (que 
tentou se suicidar saltando de um sétimo andar trajando seu vestido de 
noiva) ganhou um dos prêmios World Press Photo 2012. 

tó . i 

A nutricionista Gabriella Guerrero Pereira recuperou na Justiça o direito de voltar a 
dirigir e a freqüentar bares e casas noturnas. Em 2011, ela atropelou e matou o ad- 
ministrador Vitor Gurman, 24, na Vila Madalena, na zona oeste. Em maio, a Justiça 
havia determinado que Gabriella não poderia dirigir nem ir a bares e casas noturnas e 
que teria que comparecer ao fórum para informar sobre as suas atividades. A decisão 
havia sido tomada após o programa "CQC", da TV Bandeirantes, exibir vídeo em que a 
nutricionista aparecia dirigindo com a habilitação vencida. As três medidas cautelares 
impostas a Gabriella já haviam sido suspensas em junho em caráter liminar e foram 
definitivamente cassadas na última terça-feira. Segundo o advogado de Gabriella, José 
Luis de Oliveira Lima, a nutricionista ganhou na Justiça o direito de voltar a dirigir, mas 
ainda precisa recuperar a sua carteira de habilitação na esfera administrativa. 

COLUNA DO SANCHES 
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GONÇALVES DIAS E EU (3) 
(REGISTROS PÚBLICOS DE LEMBRANÇAS 
PARTICULARES) 

"Confo as coisas como foram, 
Não como deviam ser". 

(GONÇALVES DIAS, Sextilhas) 

Em Caxias, da rua 
da Palmeirinha 
mudei-me para a rua 
da Galíana (aliás, 
nome da mulher do 
imperador Carlos 
Magno). Tempos 
depois, nasceu 
um irmão meu... e 
chama-se Carlos 
Magno (depois veio 
Júlio César, outro 
irmão "imperador" 

na família). Décadas mais tarde, consegui, em 
um sebo do Rio de Janeiro, um exemplar igual 
ao que me fora emprestado pelo "seu" Miguel: 
capa em tecido e sem o nome do autor (Vasco de 
Lobeira). Reli os dez capítulos da obra e revi(vi)- 
-me criança. (Uma curiosidade: Meu irmão Carlos 
Magno, depois que aprendeu a ler e escrever, 
não se fez de rogado: pegou o raro e caro livro, 
empunhou uma esferográfica e, nas folhas de 
rosto, onde houvesse o nome do imperador, um 
sobrenome — "Sanches" — foi acrescentado...). 

Outra "aproximação" com o autor d'Os Timbiras: 
Mudei-me para a rua do Cisco, número 1000, 
próximo à "casa onde morou o poeta Gonçalves 
Dias" (era assim que registrava uma placa aco- 
breada e quase despercebida). Eu estava aí por 
volta dos 15 anos e diariamente subia e descia 
quase toda a extensão da rua. para trabalhar no 
Banco do Brasil, menor estagiário. Invariavelmen- 
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te, passava pela casa. Ali 
mora(va) a família de dona 
Labibe e do seu Fauze 
Elouf Simão. Um dos 
filhos, Jamil Gedeon, hoje 
desembargador em São 
Luís, e eu fomos colega 
de turma em todo o 2o 

Grau (Ensino Médio), no 
"colégio das Irmãs" (mis- 
sionárias capuchinhas), 
o colégio São José. Ali fui presidente do Grêmio 
Santa Joana d'Arc durante três anos (Roldão, 
coincidentemente nome de personagem do livro 
sobre Carlos Magno, ganhara a presidência no 
primeiro ano e renunciara meses depois; assumi). 
O ex-secretário de Cultura Renato Meneses 
(ex-presidente da Academia Caxiense de Letras) 
e o ex-presidente da Fundação Vítor Gonçalves 
Neto, Jorge Bastiani, também estudavam ali, nós 
todos sob o tacão da querida Irmã Ciemens (Ma- 
ria Gemma de Jesus Carvalho). Pois foi o colega 
secundarista Jamil quem me disse, ainda no co- 
légio, que encontrara "moedas e papéis" antigos 
em alguns pontos da casa de Gonçalves Dias. 

Mas as referên- 
cias à casa da 
rua do Cisco 
não terminam 
aí. Dona Labibe 
foi secretária 
de Educação 
de Caxias, na 
administração de 

José Ferreira de Castro. Ali pelos bares do Artur 
Cunha e do Herval, no Largo de São Benedito, 
contava-se a história de que a secretária Labibe, 
pretendendo morar numa casa melhor e não 
querendo derrubar a "casa onde morou o poeta", 

Gonçalves Dias 

Poemas 

Edmilson Sanches 

se esforçou junto ao seu superior, instando para 
que ele. como prefeito, adquirisse a casa e a 
tombasse como patrimônio histórico. Conta-se 
que a resposta do prefeito foi pouco cavalhei- 
resca e fazia comparação entre comprar a casa 
onde Gonçalves Dias "morou" e tombar o riacho 
do Ponte, onde ele, digamos... lavava as partes, 
digamos, pudendas. Pode não ser verdade o fato, 
mas era verdadeiro o boato — e. pelo menos 
este, se cuida de preservar aqui. Resumo da 
ópera: a casa de Gonçalves Dias foi destruída 
e, no seu lugar, ergueu-se uma residência de 
feições modernas, "combinando" com o prédio da 
outra esquina, que abriga as instalações de uma 
companhia de telecomunicações. 

No mesmo ano da derrubada da casa, como 
réquiem à memória de Gonçalves Dias, esca- 
rafunchei o arquivo do fotógrafo Sinézio Santos 
(falecido), que ficava ali próximo ao Banco do 
Brasil, e consegui localizar negativos da residên- 
cia, Pedi que fossem feitas cópias daquelas e de 
outras "vistas" de Caxias. Separei uma foto da ex- 
-morada de Gonçalves Dias e a enviei, junto com 
um breve texto, para a Rede Globo de Televisão 
(Rio de Janeiro). Foi menos por denúncia e mais 
por sentimento de perda. Disseram-me que saiu 
um rápido registro no jornal (nacional) do meio- 
-dia. Não confirmei. 

Estas anotações, com algo de confessional, 
são uma episódica e epidérmica contribuição ao 
trabalho de um punhado de jovens caxienses 
de todas as idades, que teimam cuidar do que 
Gonçalves Dias merece -- memória -- na cidade 
que há 190 anos o viu nascer - História. E quem 
está fazendo não faz isso só por "vocação": faz 
por legitimidade — e com competência. 

Parabéns, Caxias! Viva Gonçalves Dias! 

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

- GOVERNO ITINERANTE 
Coordenado pelo secretário estadu- 
al de Programas Especiais, Clodo- 
mir Paz (PDT), a nova edição do pro- 
grama "Governo Itinerante" ganhou 
dinamização, agilidade e eficiência. 
Retomado no início de abril deste 
ano, o programa, da governadora 
Roseana Sarney (PMDB), agora é 
cada vez mais eficaz. Os resultados 
são cada vez mais visíveis: desen- 
volvimento aos municípios de Igara- 
pé do Meio, Vitória do Mearim, Arari 
e Moção. Sendo que este último ga- 
nhou um novo Hospital Geral, com 
50 leitos e especialidades médicas, 
mais um investimento do programa 
Saúde é Vida. Além disso, na sua 
11a etapa, o "carro-chefe", segundo 
o secretário, será a inauguração de 
um novo hospital em Matinha. São 
vários resultados já alcançados pelo 
programa. 

- REIVINDICAÇÃO ATENDIDA 
Os moradores da Rua Aimorés, no 
Parque das Estrelas, já podem co- 
memorar a chegada do chão preto 
e a valorização dos seus imóveis. A 
rua que liga o bairro Vila Lobão à Av. 
Jacob, já começou a ser asfaltada. A 
obra é uma reivindicação do verea- 
dor Fidélis Uchôa, que tem naquela 
região o seu grande reduto eleitoral. 
Fidélis prometeu em campanha lutar 
por benefícios para os bairros que 
compõem a grande Vila Lobão, e os 
resultados já começam a aparecer 
bem antes do esperado. 

- FAMA DE PREGUIÇOSO 
Obcecado pela campanha com a 
qual pretende chegar ao governo 
do Maranhão - e pouco afeito ao 
trabalho duro no serviço público - o 
comunista Flávio Dino praticamente 
abandonou a gestão da Embratur, 
da qual é presidente. Agora, os re- 
flexos desta falta de gerenciamento 
da empresa começam a ser perce- 
bidos pelo trade turístico e por gente 
que movimenta, de fato, o turismo 
no Brasil. O prefeito do Rio de Janei- 
ro, Eduardo Paes (PMDB), já havia 
classificado de "horror" a campanha 
da Embratur para divulgação do pais 
no exterior. - Divulgar no Exterior o 
samba e o botequim é chover no 
molhado. Quem me conhece sabe 
que sou apaixonado por samba 
e botequim, mas o Rio é muito 
mais do que isso. É preciso divul- 
gar outros atrativos, diferenciais. 
Temos que sair desta mesmice - 
disse Paes, que não poupou sequer 
a sua própria secretaria do setor. 
Neste sábado, mais uma crítica à 
atuação do preguiçoso e presunço- 
so Flávio Dino, desta vez assinada 
pelo diplomata Marcos Caramuru 
de Paiva. Em artigo na Folha de S. 
Paulo, Caramuru destaca o cresci- 
mento do turismo entre os chineses 
e lamenta a idéia que a Embratur tem 
do tema. - A nossa Embratur decla- 
ra a quem pergunta que a China 
não é prioridade. E a propaganda 
turística brasileira explora muito 
as praias, que os chineses não 
apreciam. Preferem um jardim bo- 
tânico - alfinetou o diplomata. Como 
se vê, pouco afeito ao trabalho duro, 
Flávio Dino deixa a Embratur jogada 
às traças. Ele, que já chegou a frau- 
dar sua agenda de trabalho no órgão 
para poder fazer campanha eleitoral 
fora de época, demonstra pouco ou 
nenhum interesse na divulgação do 
Brasil lá fora, sua principal função. 
Felizmente, sua preguiça e incom- 
petência vai sendo percebida pouco 
a pouco, por quem entende do risca- 
do. E a repercussão é triste, sobre- 
tudo para ele próprio, que se vende 
como melhor de todos, em tudo... 
(Com informações do blog Marco 
Aurélio Deça 
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Jogador morre durante partida de futebol 
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Muitas pessoas se aglomeraram em volta do corpo de Francisco Mallson 

Antônio Pinheiro , 

Uma tragédia aconteceu dentro de 
um campo de futebol no final da 
tarde deste domingo (11), Francisco 

Mailson Araújo Oliveira, de 28 anos, mor- 
reu após tropeçar quando estava correndo 
com a bola e se preparando para fazer um 
cruzamento. O jovem caiu e, em seguida, 
bateu com a cabeça na coluna de um muro 
que fica na lateral do campo do Evandro 
Imóveis, localizado no Conjunto Planalto. 

A tragédia aconteceu por volta das 
17h30. O jogo era entre as equipes dos 
bairros Boca da Mata e Planalto. Após ba- 

ter com a cabeça, os amigos de Francis- 
co ficaram desesperados e ligaram para o 
Samu. Em menos de 10 minutos, os mé- 
dicos do Samu chegaram ao local, onde 
constataram que Francisco Mailson já es- 
tava morto. 

O campo é todo gramado. A lateral fica a 
menos de 2 metros do muro. A vítima mora- 
va na rua 16 de Julho, bairro Boca da Mata. 
O perito do ICRIM esteve no local fazendo 
os primeiros levantamentos do acidente e 
constatou um afundamento no crânio da 
vítima. Francisco Mailson trabalhava como 
mecânico de máquinas pesadas. O sepul- 
tamento aconteceu na tarde de ontem (12). 

PC prende rapaz com escopeta 

e três cartuchos 

* 

O conduzido foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma 

Antônio Pinheiro 

Os policiais civis Delzimar e Marco fize- 
ram a prisão de Otávio Wallisson Silva Alves, 
de 18 anos, na manhã de ontem (12). Ele 
foi preso portando uma escopeta calibre 20 
com três cartuchos. Delzimar e Marco tra- 
balham como investigadores na Delegacia 
de Roubos e Furtos (DRF). Os dois tinham 
informações de que três indivíduos estariam 
armados, deixando as pessoas assustadas 
no bairro. 

Os policiais foram ao local em um veículo 
descaracterizado. Ao chegarem no bairro, vi- 
ram os três elementos. Ao perceberem o vei- 
culo se aproximar, os três se separaram. Del- 
zimar e Marco saíram em perseguição, tendo 
pego Otávio, que estava fugindo em uma 

moto Shineray branca, de placa OIU- 7508, 
e mais três cartuchos calibre 20. Otávio já 
teria tentado se desfazer da arma, tendo jo- 
gado a escopeta em um mato próximo. 

Os policiais foram informados por Otávio 
a localização da arma. A policia fez rondas 
na tentativa de localizar os dois comparsas 
que fugiram, mas não foi possível encontrá- 
-los. Otávio Wallisson foi apresentado na De- 
legacia do 2o Distrito Policial, onde constava 
no sistema uma prisão pelo mesmo crime. 

O conduzido foi autuado em flagrante por 
porte ilegal de arma. O delegado Brasil arbi- 
trou uma fiança de R$ 1.500. A suspeita é de 
que os três rapazes estavam armados para 
realizar assalto na região do Planalto. Otávio 
informou os nomes do outros que fugiram: 
Erikson e Marcos. 

Sest/Senat realizará 

Comando de Saúde 

O Serviço Social do Transporte (Sest) e o 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Trans- 
porte (Senat) de Imperatriz, visando educar e 
orientar os motoristas com informações so- 
bre saúde e trânsito, realizará no dia 14 de 
agosto, das 8h às 12h, na BR-010. próximo 
ao posto fiscal da Polícia Rodoviária Federa! 
(PRF), o Comando de Saúde nas Rodovias 
(CSR). 

Segundo informações da coordenadora 
de Promoção Social, Maria Madalena Mar- 
tins Barbosa, a ação será realizada nas prin- 

cipais rodovias do país e busca orientar os 
motoristas e obter indicadores estatísticos 
sobre o perfil de saúde destes profissionais, 
com a finalidade de reduzir o número de aci- 
dentes nas rodovias. 

O CSR é resultado da parceria realizada 
entre o Departamento de Policia Rodoviária 
Federal (DPRF) e o Sest/Senat que, desde 
2006, promovem campanhas educativas e pre- 
ventivas nas principais rodovias do país para 
avaliar e orientar os motoristas profissionais 
quanto ao seu estado de saúde. (Imirante) 

Força Tatica prende rapaz 

com 29 pedras de crack 

■-.i 
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Thiago foi denunciado por um usuário de drogas 

Antônio Pinheiro 

Policiais da Força Tática prenderam um ra- 
paz com 29 pedras de crack na rua Viela, bairro 
Vila Nova, às 15h de ontem (12) . Thiago Mo- 
rais Silva, de 18 anos, foi preso na porta de sua 
casa após ser denunciado por um usuário de 
drogas. Este teria deixado seu celular Samsung 
empenhado por três cabeças de crack e, hoje, 
quando foi pegar o celular de volta, Thiago não 
queria mais lhe devolver. 

Os policiais conduziram os dois até a Dele- 

gacia Regional de Segurança. Thiago falou que 
comprou 32 cabeças de crack por R$ 80. Disse 
que estava vendendo droga porque está de- 
sempregado e que era a primeira vez que ven- 
dia crack. Além da droga, foi encontrada com o 
mesmo a quantia de R$ 340. 

Familiares de Thiago compareceram na De- 
legacia, onde ficaram revoltados com o usuário 
que denunciou. Thiago é casado e pai de uma 
menina de poucos meses de idade. Ele está 
preso e aguarda os procedimentos legais que 
serão feitos pelo delegado de plantão. 

SSP inicia mais uma turma do curso de 

Promotor de Polícia Comunitária 

Abertura do Curso Nacional de Promotor de Policia Comunitária (CNPPC) 

A Secretaria de Estado de Segurança Pú- 
blica (SSP), por meio da Secretaria Adjunta 
de Desenvolvimento e Articulação Institucio- 
nal (Sadai), deu início, nessa segunda-feira 
(12), a mais um Curso Nacional de Promotor 
de Polícia Comunitária (CNPPC). A cerimônia 
com a nova turma, no auditório do Sest/Senat, 
reuniu alunos, monitores e lideranças comu- 
nitárias. 

Participam 40 profissionais das Polícias 
Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros, além 
de guardas municipais e lideranças comunitá- 
rias. De acordo com a coordenação estadual 
de Polícia Comunitária, já foram formados, no 
Maranhão, mais de 1.900 promotores e multi- 
plicadores nesse tipo de filosofia. A capacita- 
ção faz parte do Programa Brasil mais Seguro. 
É resultado de parceria da SSP e Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (Senasp), do 
Ministério da Justiça. 

Durante uma semana, profissionais do 
Sistema de Segurança serão capacitados 
para desenvolverem ações de Segurança 
Pública orientadas pela filosofia de Polícia 
Comunitária, bem como para atuar na mobi- 
lização social. 

"Conceber Segurança Pública é dever do 
Estado, porém responsabilidade de todos. E 
é nessa perspectiva que queremos formar, 
a partir agora, mais policiais, bombeiros, 
guardas, lideranças para que possam jun- 
tos desenvolver ações que resultem em uma 
Segurança Pública de qualidade", pontuou o 
secretário-adjunto de Desenvolvimento e Arti- 
culação Institucional, coronel Antônio Roberto 

dos Santos Silva. 
As estratégias da filosofia da Polícia Co- 

munitária têm um caráter preferencialmente 
preventivo, mas, além disso, visam não ape- 
nas reduzir o número de crimes, como tam- 
bém reduzir o dano da vitima e da comunida- 
de. A proposta da Polícia Comunitária implica 
numa mudança de paradigma, que resulte em 
uma mudança de postura profissional das for- 
ças policiais perante o cidadão. 

Segundo o capitão da PM, Marcos David, 
coordenador estadual de Policia Comunitária, 
o curso de Promotor de Polícia, desenvolvido 
no Maranhão, é parte integrante de uma dire- 
triz com base nacional. "Buscamos construir 
uma nova estratégia de atuação e ter um Sis- 
tema de Segurança mais próximo do cidadão". 

O curso tem carga horária total de 40h. 
No conteúdo programático há temas como: 
"Gestão na qualidade Pública"; "Mediação de 
Conflitos"; "relações interpessoais", "Direitos 
Humanos", "Estruturação dos Conselhos Co- 
munitários de Seguranças (Consegs)", entre 
outros. 

As aulas, que acontecem no auditório do 
Sest/Senat, estendem-se até sexta-feira (16). 
Além de São Luís, serão formadas turmas, 
neste semestre, nas cidades de Bacabal e 
São José de Ribamar. 

Presentes, o coordenador geral das uni- 
dades de segurança comunitária, tenente- 
coronel Jorge Luongo, o major Sebastian, 
do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão 
(CBMMA) e o subcomandante da Guarda Mu- 
nicipal, J. Moraes. 
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►PRIMEIRA CHAMADA DO SISU 
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Prazo de matrículas na UFMA encerra hoje 

'f- ■ ■ 

Termina hoje o prazo para matrículas da primeira chamada do SISU 

Welbert Queiroz 

Os candidatos selecionados para ocu- 
par as vagas do segundo semestre 
da Universidade Federal do Mara- 

nhão (UFMA), Campus Imperatriz, devem 
se matricular até hoje, terça-feira (13). A 
instituição ressalta que quem descumprir o 
prazo vai perder a vaga. 

O aluno deve estar atento ao edital para 
evitar transtornos na hora da matrícula. "Os 
estudantes devem estar atentos ao edital, 
que está disponível no site da UFMA (www. 
ufma.br), além dos documentos pesso- 
ais. Os estudantes que estão concorrendo 
à cota com comprovação de renda devem 
ficar atentos, pois eles devem trazer os 
comprovantes de renda dos trabalhadores 
e casa, além dos últimos 3 contracheques 
para comprovar renda e documentação bá- 
sica", afirma Elaine Lima Santana, técnica 
em assuntos educacionais. 

Segundo Elaine, muitos estudantes es- 
quecem alguns dos documentos neces- 
sários, o que impossibilita a realização da 
matrícula. A indicação é para que o aluno 

Prefeito de Burítirana assina 

convênio para execução de obras 

O prefeito de Burítirana, Vagtonio Bran- 
dão, esteve na última quinta-feira (9) na sede 
da Secretaria de Cidades e Desenvolvimento 
Urbano (SECID), em São Luís, ocasião em 
que assinou um convênio para a execução 
de obras de pavimentação em bloquetes das 
vias urbanas na sede do município. 

A obra, que beneficiará dois quilômetros e 
meio de bloqueteamento, é fruto de um pro- 
jeto indicado pelo deputado Léo Cunha junto 
ao governo do estado. 

Para o prefeito Vagtonio, a assinatura 
do convênio trará grandes benefícios à po- 
pulação de Burítirana. "Com esse convênio 
pretendemos bloquetear ruas da sede e me- 
lhorar a qualidade de vida da nossa gente", 
afirmou. O prefeito informou ainda que assim 
que os processos forem finalizados, ele dará 
andamento para a licitação e execução das 
obras. 

Vagtonio elogiou a parceria com o depu- 

A assinatura aconteceu na última quinta-feira, em SSo Luís 

tado Léo Cunha. "O deputado Léo Cunha tem 
sido um dos grandes parceiros da nossa po- 
pulação desde que assumimos o governo e 
sempre se colocou à disposição na luta por 
melhoria do município de Burítirana". 
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XY Jornada Medica de Imperatriz e a indignação 

da categoria com o programa "Mais Médicos" 
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Dr Naiiton Lira falou sobre o "Programa mais médicos" do governo Dilma 

verifique na instituição de ensino que o con- 
vocou o local, horário e os procedimentos ne- 
cessários. "Acontece muito de os estudan- 
tes esquecerem algo, então qualquer dúvida 
é importante olhar o edital. Tem acontecido 
dos estudantes voltarem para buscar a do- 
cumentação necessária", garante a técnica. 

A lista de convocação está disponível no 
site da UFMA e no mural da instituição. As 
matrículas estão sendo efetuadas na sala de 
vídeo (ao lado da biblioteca) da própria Uni- 
versidade, localizada na rua Urbano Santos. 
Centro, s/n. "O horário de funcionamento é 
das 08h ás 12h e das 14h às 18h. Hoje é últi- 
mo dia e o estudante que não vier se matricu- 
lar, infelizmente, perderá sua vaga, porque a 
próxima lista gerada convocará os próximos 
excedentes", antecipa Elaine Lima. 

Segundo informações, caso as vagas não 
sejam preenchidas pelos convocados da pri- 
meira lista, uma segunda lista deve ser divul- 
gada no dia 16 deste mês. As matrículas são 
para os cursos de Engenharia de Alimentos, 
Pedagogia, Enfermagem, Ciências Contá- 
beis, Ciências Naturais, Ciências Humanas, 
Comunicação Social e Direito. 

Carlos Henrique Lobato 

Foi realizada nos dias 08, 09 e 10 de 
agosto a XV Jornada Médica de Imperatriz. 
O evento teve como objetivo integrar não só 
a classe médica, mas também outras catego- 
rias da área da saúde. Na mesa de autorida- 
des estavam o Dr. Naiiton Lira, representante 
do Conselho Regional de Medicina do Mara- 
nhão; Dr. Sansão, diretor do Hospital Regional 
de Imperatriz; Dr. Deusdedite Jorge, diretor 
Científico da AMI; e o Dr. Carlos Hamilton, 
presidente da AMI. 

Depois da abertura oficial feita pelo Dr. 
Carlos Hamilton, a palavra ficou com o pales- 
trante da noite, Dr. Naiiton Lira, que abordou 
o tema: "Programa mais médicos" do gover- 
no Dilma. "O Conselho Federal de Medicina 
(CFM) - cujas opiniões, pelo visto, não são 
devidamente consideradas pelo governo - re- 
agiu com duras criticas à proposta. Ela é mais 
uma forma de criar um serviço civil obrigatório, 
uma pseudorresidência. Não há como dupli- 
car com qualidade as vagas em apenas quatro 
anos, quando o pais levou 50 anos para alcan- 
çar o número de 12 mil residentes". 

Naiiton disse ainda que "se houvesse um 
plano de cargos, carreira, salários e vencimen- 
tos, proposta esta já realizada pelas nossas 
entidades representativas e solenemente ig- 
norada pelo governo. Plano como o da magis- 
tratura aonde o juiz começa no interior e tem 
uma progressão constante em sua carreira". 

Confira outros trechos do seu discurso; 
"Médicos que tentaram se inscrever no Bra- 
sil pela internet enfrentaram dificuldades, ao 
contrário de quem tentou fazê-lo do exterior. 
'Não é possível', afirma o CFM, 'que mais de 
8 mil médicos brasileiros que tentaram se ins- 
crever não tenham conseguido por um proble- 

ma na internet com relação as suas inscrições 
no conselho'. Isso faz desconfiar de uma 
ação proposital para não inscrever médicos 
brasileiros. O ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, classificou a denúncia como 'uma 
critica absolutamente inconsistente e vazia' e 
afirmou que foi dado prazo para que os médi- 
cos corrigissem as informações consideradas 
incorretas. Só resta mesmo esperar que a Po- 
lícia Federal esclareça o caso. Quanto à vinda 
de médicos estrangeiros, na qual o governo 
deposita tanta esperança, ela acaba de sofrer 
duro golpe. Em entrevista ao jornal Folha de 
S .Paulo, o presidente da Ordem dos Médicos 
de Portugal, José Manuel Silva, não hesitou 
em qualificar de uma espécie de escravidão 
o envio de médicos estrangeiros para regiões 
do interior do país e a periferia das grandes 
cidades, onde há falta desses profissionais: 'O 
médico está preso ao local para onde foi con- 
tratado e não pode sair dáli, não tem seu título 
reconhecido, é como alguém que vai para um 
pais e lhe retiram o passaporte e ele não pode 
sair dali'. A seu ver, não há interesse dos por- 
tugueses pelo Mais Médicos. Por que viriam 
para o Brasil para ganhar 3 mil euros se po- 
dem ganhar salário de 5 mil euros em outros 
países europeus? Quando nós, médicos, não 
aceitamos ir por este contrato, bolsa sem ne- 
nhuma garantia trabalhista, e, principalmente, 
sem nenhuma condição de trabalho, o go- 
verno mais uma vez joga a culpa nos outros. 
Este governo que, segundo Fernando Gabeira 
- ex-PT - declarou, que 'faz da versão dos fa- 
tos algo mais importante que os fatos'. Porque 
é fácil jogar a culpa em nós médicos!", disse, 
com indignação, o representante do CRM - 
MA. A Jornada foi realizada na Associação 
Médica e contou em sua abertura com um pú- 
blico modesto. 

Operação tapa-buracos é realizada nos 

bairros de Imperatriz 

A Prefeitura de Imperatriz, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sin- 
fra), realiza os serviços de revitalização da ma- 
lha asfáltica de ruas e avenidas, melhorando 
condições de acesso aos bairros da cidade. É 
o que informa o secretário municipal de Infra- 
estrutura (Sinfra), Roberto Alencar. 

"Esse trabalho tem sido realizado de forma 
descentralizada, inclusive durante o período 
noturno onde o fluxo de veículos é reduzido", 
explica o secretário, destacando a importância 
da operação na manutenção viária das princi- 
pais ruas utilizadas como corredor de acesso 
aos bairros de Imperatriz. 

Na opinião do motorista Francisco Morais 
de Abreu, 27 anos, a recuperação do pavimen- 
to asfáltico melhorou o tráfego na Avenida Ta- 
pajós, no Parque Santa Lúcia, via considerada 
de suma importância de acesso aos bairros 
Sanharol, Vila Nova, Parque Aírton Senna, Vila 
Fiquene e Parque Alvorada II. 

"Graças ao serviço permanente de revita- 
lização da malha asfáltica, temos observado 
nestes últimos quatro anos que não houve pro- 
blema de interrupção de ruas e avenidas nes- 
sa região da grande Vila Nova", disse ele, que 
também demonstra otimismo com o inicio das 

Prefeitura realiza melhoria na infraestrutura nas ruas da cidade 

obras do Programa de Aceleração do Cresci- 
mento (PAC-2) que beneficiará centenas de 
milhares de pessoas dos bairros Vila Nova, 
Parque Santa Lúcia e Vila Fiquene. 

No PAC-2, a Prefeitura de Imperatriz, em 
parceria com o governo federal, começou a in- 
vestir R$ 56 milhões no conjunto de obras que 
prevê a execução dos serviços de saneamen- 
to básico, pavimentação asfáltica, meios-fios, 
sarjetas e padronização de calçadas na área 
da grande Vila Nova. 
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►PEQUENO VILÃO 
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Saiba o que fazer caso seja vítima do potó 

Janaina Amorim 

Basta que o período de chuva termine 
para o pequeno vilão aparecer. O pa- 
ederus irritans ou potó - como é mais 

conhecido - é atraído pelo calor. É comum 
as pessoas acordarem e perceberem que fo- 
ram vítimas. "Ocorreu à noite, quando dormia. 
Acordei e o ferimento estava lá. Passei 3 dias 
sem mexer o pescoço", disse o auxiliar de es- 
critório Efraim Guimarães. 

Popularmente, o ferimento é chamado de 
"mijada de potó". No entanto, trata-se de uma 
toxina liberada quando o bicho se sente ame- 
açado. Por isso, caso perceba o inseto "pas- 
seando" pelo corpo, evite apertar ou esmagá- 
-lo. A substância tem propriedades cáusticas e 
pode provocar queimaduras de até dois graus. 
Os sintomas são pele avermelhada e com bo- 
lhas. 

Os principais locais atingidos são as do- 
bras de pernas e braços, pescoço e região 
facial. Clara de ovo e até limão aparecem na 
internet como indicação ao ferimento. Mas o 
ideal é lavar com bastante água e sabão e pro- 
curar ajuda de um dermatologista, segundo a 
orientação da médica Nayra Santana. 

Outro conselho é evitar coçar para não le- 

Anima Con reuniu milhares de 

fãs de animes, games e filmes 

Os locais mais atingidos são as dobras de pernas, braços e o pescoço 

var a toxina para outras áreas do corpo e evitar 
tomar sol no local atingido. O bicho é atraído 
pela luz e pela cor branca dos lençóis. O ideal 
é usar lâmpadas de luz amarela, como as in- 
candescentes, e evitar roupas de cama com 
cores claras. 

Banhistas se divertem nas praias do Rio 

Tocantins comemorando o Dia dos Pais 

As praias e barrancos de areia do Rio To- 
cantins - do lado dos estados do Maranhão e 
do Tocantins - receberam milhares de banhis- 
tas no último domingo (11), quando muitas 
famílias aproveitaram o domingo para come- 
morar o Dia dos Pais. Nos portos de Impera- 
triz era visível o elevado número de casais, os 
quais estavam acompanhados dos filhos. 

Os balneários mais procurados pela popu- 
lação são as praias do Cacau e do Meio, em 
face à segurança oferecida pela Prefeitura de 
Imperatriz, por intermédio das ações de várias 
secretarias envolvidas, sob a coordenação 
da Superintendência Municipal de Defesa Ci- 
vil, que tem como coordenador Francisco das 
chagas Silva, o Chico do Planalto. 

A prefeitura dotou os dois balneários de 
energia elétrica, barracas padronizadas, ba- 
nheiros químicos, palco e posto para atendi- 
mento aos banhistas que porventura sofrerem 
algum acidente. A Secretaria de Trânsito e 
Transportes (Setran) disciplina o trânsito para 
a Praia do Cacau, oferecendo segurança às 
pessoas que se encaminham para aquele bal- 
neário. 

Porém, o que mais atrai as pessoas de 

todas as idades para os dois balneários é a 
segurança oferecida aos banhistas, através de 
uma parceria firmada entre a Defesa Civil, 3o 

Grupamento de Bombeiros, Marinha do Brasil 
e Polícia Militar. Para tanto, homens e embar- 
cações dos bombeiros e marinheiros percor- 
rem a área das praias fiscalizando a ação dos 
freqüentadores. 

Tanto na Praia do Cacau quanto na Praia 
do Meio foram demarcadas as áreas de segu- 
rança dos banhistas, as quais foram delimita- 
das com boias. De acordo com Chico do Pla- 
nalto, 30 guardas-vidas foram treinados pela 
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, dos quais 
22 trabalham na Praia do Cacau, enquanto 8 
fiscalizam e acompanham a ação dos banhis- 
tas da Praia do Meio. 

O superintendente informou que, desde 
a abertura do período do veraneio no último 
dia 4 de agosto, nenhum acidente foi registra- 
do nos balneários de Imperatriz. "Foi visando 
proteger a todos os banhistas, moradores ou 
turistas, foi que o prefeito Sebastião Madei- 
ra cobrou de todos nós a estrutura que hoje 
temos nos dois balneários", conclui Chico do 
Planalto. (Domingos Cezar/ASCOM) 

Abastecer o veículo ficou quase 3% mais caro 

Hyana Reis 

Um lugar onde a fantasia e a imaginação 
dos animes, histórias em quadrinhos, videoga- 
mes e filmes se tornam reais. Foi assim que 
a edição do Anima Con reuniu em Imperatriz 
cerca de 6 mil amantes dessa cultura durante 
este final de semana no Tocantins Shopping, 
segundo a organização do evento. 

Este foi o segundo grande evento deste 
segmento realizado este ano em Imperatriz. 
Na programação, os campeonatos de jogos, 
cosplay e "cospobre" garantiram a diversão do 
público. Palestras, oficinas e estandes (com 
vendas de artigos de jogos e animes) também 
fizeram parte do evento. 

"Para nós que somos amantes da cultura 
geek e de animes, é uma ótima oportunida- 
de não só de confraternizar com outros fãs, 
como também representá-los pro meio dos 
cosplayers. Também tive a oportunidade de 
adquirir vários artigos dos meus desenhos e 
filmes favoritos", ressaltou Ana Kalyne, uma 
das participantes do concurso de cosplay. 

Na competição foram escolhidas as melho- 
res fantasias de jogos, desenhos e filmes. O 
surfista prateado foi o vencedor da categoria 
"Cospobre" e recebeu R$ 300 em compras. Já 
a personagem Pandora (do anime Cavaleiros 
do Zodíaco) foi a vencedora do concurso de 
cosplay e recebeu R$ 500 de prêmio. 

Thiago Leite, com o "cosplay" de Aioria 
de Leão (Cavaleiros do Zodíaco), e Thyago 
Cyrus, fantasiado de Dementador (da saga 
Harry Potter), ficaram em segundo e terceiro 
lugar e receberam R$ 300 e R$ 200, respec- 
tivamente. 

Os Irmãos Piologo, criadores do site "Mun- 
do Canibal", foram uma das principais atra- 
ções do evento. Eles ministraram uma pales- 
tra sobre a história e a trajetória do site, assim 
como alguns "segredos", truques e dicas usa- 
dos para a criação de animações Cartoon. 

O dublador Charles Emmanuel, que já em- 
prestou sua voz para o personagem Rony We- 
asley (da saga Harry Potter) e para Benjamin 
Tennyson (do famoso desenho Ben 10), era 
uma das atrações anunciadas, mas, por ques- 
tões técnicas, não se apresentou. 

O Anima Con foi considerado um sucesso 
pelo organizador Jader Rodrigues. "Acredito 
que foi um dos maiores eventos de animes de 
Imperatriz, e o segundo que organizei. O Ani- 
ma Con deixa bem claro que pode se fazer um 
evento de qualidade com simplicidade. Foram 
perfeitas as apresentações de cosplay". 

Ainda afirma que o objetivo do evento foi 
divulgar e valorizar mais a cultura anime: "A 
proposta do evento é começar a inserir novas 
culturas no sul do estado.Um evento desta 
magnitude para a juventude é essencial Te- 
mos que investir em cultura", ressaltou. 

E 

Por trás das lentes de Rosana Barros 

"A fotografia é um mercado carente de profissional e estamos tentando entrar nele' 

Hyana Reis 

Com o olhar apurado pela lente da câmera fotográfica, Ro- 
sana Barros busca capturar a essência e a beleza de uma 
imagem. A fotógrafa é uma das fundadoras do site "Imperatriz 
Fotos" e investe, com dificuldade, pela valorização dessa arte 
na cidade. 

O interesse pela fotografia surgiu ainda cedo, mas só aflo- 
rou quando Rosana Barros começou a cursar Jornalismo na 
Universidade Federal do Maranhão. "Eu sempre fui uma en- 
tusiasta da fotografia. Desde criança gosto de trabalhar 
com objetos manuais e a fotografia me permite manipuiá- 
-la de acordo com meu desejo. Mas a fotografia começou 
a fazer parte da minha rotina após entrar na faculdade de 
Jornalismo", conta. 

Na faculdade, ela buscou estudar e se capacitar mais na 
área. "Meu conhecimento de fotografia aprendi no curso 
de Jornalismo, onde fiz pesquisa, ensino e extensão". 
Rosana se formou em História pela Uema e, recentemente, 
em Jornalismo. Em ambas, a fotografia foi o foco do estudo. 
"Apesar de ter dois cursos superiores, meu objeto de pes- 
quisa nas duas universidades foi a fotografia", ressalta. 

Para divulgar o seu trabalho e promover a valorização da 
fotografia, Rosana Barros e o fotógrafo Daniel Sena fundaram 
o site Imperatriz Fotos: "Antes do site Imperatriz Fotos, eu 

tinha um blog, chamado Ensaios Fotográficos, onde eu 
dei meus primeiros passos na união de fotografia com in- 
ternet. O site Imperatriz Fotos foi uma ampliação desse 
meu blog, com a parceria do Daniel Sena, que foi um gran- 
de íncentivador para a criação do site". 

O site, com mais de um ano de existência, soma milhares 
de acessos e conta por meio da fotografia vários momentos 
importantes de Imperatriz. A fotógrafa avalia como positivo o 
fruto do seu trabalho. "Através do site desenvolvo uma vi- 
trine que tem trazido bons frutos para a equipe do impera- 
triz Fotos. Empresas de outros estados, quando necessi- 
tam de trabalho fotográfico, nós contratam, e até eventos 
locais tamb m. É um mercado carente de profissional e 
estamos tentando entrar nele", ressalta. 

E mesmo com essa iniciativa, ela conta que vive dificul- 
dades nessa profissão, principalmente porque seu trabalho é 
mais voltado ao jornalismo, e o fotojornalismo ainda é algo 
pouco conhecido e utilizado na cidade. "Aqui não se tem a 
cultura de ter o profissional de fotografia atrelado às reda- 
ções, o repórter exerce as duas funções", lamenta. 

Mas Rosana Barros diz que tem planos para o futuro, tanto 
para valorizar sua arte quanto o seu trabalho. "O site Impe- 
ratriz Fotos iniciou apenas como um hobby. Gosto muito 
de fotografar e de compartilhar com o público. Hoje, sou 
cadastrada como micro empreendedora pelo Sebrae e o 

site virou minha pequena empresa. Para o futuro, preten- 
do me dedicar mais ao site e fortalecer a marca Imperatriz 
Fotos". 

Ela garante que ainda pretende ampliar mais os conheci- 
mentos sobre fotografia; "Para o futuro pretendo estudar 
mais sobre fotografia, queé um tema extenso, além de 
começar a participar de congressos e eventos da área". E 
o objetivo já começou a se realizar, segundo ela; "Esse mês 
irei participar do primeiro evento de fotografia a nível nacional, 
que é a Photo Image Brasil", ressalta. 
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►UNIDADES PRISIONAIS DE SÃO LUÍS 

Anunciada mudança em diretorias 

A mudança nas diretorias de cinco uni- 
dades prisionais em presídios no Ma- 
ranhão, anunciada no último sábado 

(10), foi realizada na manhã dessa segunda- 
-feira (12) pelo secretário de Justiça e Admi- 
nistração Penitenciária, Sebastião Uchoa. A 
mudança ocorre após o registro de 22 mortes 
em menos de oito meses em presídios no Ma- 
ranhão. 

Mudanças: 
Secretário-adjunto da Secretaria de Justi- 

ça e. Administração Penitenciária (Sejap): en- 
tra Hamilton Louzeiro, sai Fredson Maciel; 

Direção da CCPJ de Pedrinhas: sai Auro 

Astério Azevedo Pereira, entra Wilma Rosea- 
ne Araújo Diniz; 

Direção da CCPJ do Anil: sai José Ricardo 
Gomes Andrade, entra Valdene Cardoso Fa- 
ria Pereira: 

Direção do Presídio São Luís I: sai Márcio 
André Nascimento Reis, entra Raimundo Tei- 
xeira Pereira Filho; 

Direção do Presídio São Luís II: sai Val- 
dene Cardoso Faria Pereira, entra Valdir Dias 
Alves; 

As mudanças, segundo afirmou Uchoa, 
ocorrem para "quebrar a rotina dos presídios" 
e, consequentemente, "estruturar o núcleo de 
inteligência penitenciária". 

TJ-MAse posiciona sobre declarações 

de Femandinho Beira-Mar 

mm 
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O desembargador Froz Sobrinho e o juiz Roberto de Paula falam sobre a denúncia 

SÃO LUÍS - Após a denúncia publicada 
em matéria do Fantástico, da Rede Globo, no 
último domingo (11), o Tribunal de Justiça do 
Maranhão organizou uma entrevista coletiva à 
imprensa para se posicionar sobre o suposto en- 
volvimento de um magistrado maranhense com 
o traficante Femandinho Beira-Mar. Estiveram 
presentes na coletiva o desembargador José 
de Ribamar Froz Sobrinho, coordenador da uni- 
dade de monitoramento carcerário do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), e o juiz Carlos Ro- 
berto Oliveira de Paula, que atualmente respon- 
de pela 1o vara de execuções penais. 

O desembargador Froz Sobrinho ressaltou 
que a transferência de detentos não é de com- 
petência do Tribunal de Justiça, e sim das varas 
de execução penal. Entretanto, adiantou que 
seria improvável que presos de outros estados 
fossem trazidos ao Maranhão. "Nosso sistema 
penitenciário está abarrotado", comentou. Se- 
gundo o magistrado, mesmo que houvesse al- 
gum pedido de transferência, ele seria negado, 
porque o sistema penitenciário maranhense não 
teria condições de receber um preso como Fer- 
nandinho Beira-Mar. 

A propósito da hipótese de proximidade en- 
tre o traficante e um desembargador do Tribu- 
nal de Justiça do Maranhão, o coordenador de 
monitoramento carcerário do CNJ afirmou já ter 
comunicado o corregedor Nacional de Justiça, 
Francisco Falcão, para que decida se é preciso 
conduzir alguma investigação. Mas o desem- 
bargador Froz Sobrinho acredita que a denúncia 
de envolvimento de qualquer membro do TJ é 
inverossímil, já que eles não têm competência 
para determinar a transferência de detentos. 

O juiz Roberto de Paula, da 1o vara de exe- 
cuções penais, reafirmou a incapacidade de re- 
ceber presos de outros estados. "Nosso sistema 
prisional está completamente falido", afirmou. 
Ele reforçou que não há qualquer pedido de 
transferência do traficante Femandinho Beira- 
-Mar para o Maranhão. O juiz destacou a super- 
lotação nas unidades prisionais maranhenses, 
revelando que o número de detentos é muito 

maior que a capacidade máxima nos presídios 
maranhenses. "Não temos espaço nem para os 
presos do nosso estado". 

Entenda o caso 
Uma conversa entre os traficantes Luiz Fer- 

nando da Costa, o Femandinho Beira-Mar, e 
Mareio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho 
VP, no dia 10 de maio deste ano, no presidio de 
segurança máxima de Catanduvas, no Paraná, 
revelou ter influência sobre um desembargador 
do Tribunal de Justiça do Maranhão na transfe- 
rência de presos para o estado. 

De acordo com reportagem do programa 
Fantástico, da Rede Globo, deste domingo (11). 
separados por um vidro e usando telefones, os 
traficantes, que pertencem á mesma facção 
criminosa, conversaram sobre uma tentativa 
de transferência para um presídio estadual. A 
transferência seria de Marcinho VP. 

Segundo o áudio obtido pelo Fantástico, 
Beira-Mar dá força ao outro traficante, se refe- 
rindo a outro preso que também quer vir para o 
Maranhão: "O que eu penso, você saindo daqui 
para um estadual, já é uma vitória. De lá, você 
consegui ir para outro lugar igual o Baby... O 
Baby não, o Dinho está tentando ir para o Ma- 
ranhão". 

Marcinho VP respondeu que estava fazen- 
do a mesma coisa: "Eu também estou com um 
'corre' no Maranhão também, minha advogada 
está fazendo...". 

Sem citar o nome do suposto magistrado, 
Beira-Mar revelou que pode ajudar, por meio de 
um desembargador do estado, que seria ami- 
go de outro traficante: "No Maranhão eu tenho 
fortíssimo lá, um desembargador que era amigo 
do Tular". 

"Sei, mas também tem outras pessoas que 
estão vendo a vaga pra mim lá", respondeu VP. 

Na conversa, os traficantes citaram ainda o 
pastor Marcos Pereira, líder da Assembléia de 
Deus dos Últimos Dias, como quem também po- 
deria auxiliar Marcinho VP a ser transferido para 
o Maranhão. 
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Oficina em Saúde Mental com a presença de coordenadores de saúde dos municípios 

Profissionais que trabalham nas Redes de 
Atenção Psicossocial estão sendo capacitados 
na "Oficina de Atenção à Crise e Matriciamen- 
to em Saúde Mental em Espaços Hospitalares 
e Extra-Hospitalares". A qualificação, promovi- 
da pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), 
teve inicio nessa segunda-feira (12), no audi- 
tório da Fundação Sousândrade, em São Luís, 
e prossegue até esta terça-feira (13). 

Nesta primeira etapa estão sendo ca- 
pacitados profissionais dos Centros de Aten- 
ção Psicossocial (CAPS) e coordenadores de 
saúde dos municípios de Bacabal, Vitorino 
Freire, Chapadinha, Arari, Miranda do Norte, 
Vitória do Mearim, Icatu, Santa Rita, Alcântara, 
Paço do Lumiar, Raposa, São Luís, São José 
de Ribamar, Santa Inês, Alto Alegre do Pinda- 
ré, Bom Jardim e São Mateus. 

O coordenador Estadual de Saúde Mental, 
Raimundo Teodoro de Carvalho, adiantou que 
a meta é capacitar os técnicos que trabalham 
nas redes de atenção psicossocial de todas 
as regiões de saúde. "A nossa intenção é tra- 
zer especialistas para melhorar ainda mais os 
trabalhos desenvolvidos na rede estadual", 

justificou. Nesta fase foi convidada a médica 
psiquiátrica e psicodramatista de Recife, Gil- 
vanice Noblat. 

Entre os temas abordados estão: aspectos 
conceituais de crise e emergência psiquiátrica; 
as equipes de saúde da família e as situações 
de crise em saúde mental; a crise e a urgência 
em saúde mental em espaço hospitalar e extra- 
-hospitalar; diretrizes farmacológicas no trata- 
mento de transtornos mentais; aspectos con- 
ceituais acerca de matriciamento; demandas 
de saúde mental na atenção básica e matricia- 
mento em espaço hospitalar e comunitários. 

Raimundo Teodoro explicou que o enca- 
minhamento de paciente para outra unidade 
de saúde, dentro ou fora da região, deve ser 
acompanhado de contato prévio e documen- 
tos de referência, no qual conste uma breve 
história clínica e social do paciente, bem como 
as condutas adotadas até o momento do en- 
caminhamento assinado pela equipe de saúde 
que realiza o processo. "Deve ter letra legível, 
registro dos principais achados e/ou altera- 
ções do comportamento, condutas tomadas e 
motivo do encaminhamento", disse. 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

50° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 
(24° BC/1919) 

"BATALHÃO CAPITÃO-MOR MONIZ BARRETO" 

NOTA PARA DIVULGAÇÃO 

LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA NR 2/2013 

ÍJASG (160103) 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESIGNADA E AUTORIZADA PELO SR 
COMANDANTE DO 50° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (50° BIS), INFORMA 
AOS INTERESSADOS QUE HAVERÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, 
NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPLORAÇÃO DE 
CANTINA NAS DEPENDÊNCIAS DO 50° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (50° 
BIS) E NAS ÁREAS DE LAZER DA VILA MILITAR DO BATALHÃO (ALVIM I, II E III) AS 
08:30 HORAS. 

PARA MAIORES INFORMAÇÕES POR MEIO DO TELEFONE (99) 3523 1331, NO 
SETOR DE AQUISIÇÃO. LICITAÇÕES E CONTRATOS DO BATALHÃO. 

IMPERATRIZ, 30 DE JULHO DE 2013. 

ÍDDV M1TRE -Teu ( cl 
(/rij^nador dc Despesas do 5n BIS 
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Farmácias 
com.br/iogos 

FARMASUL (RUA FREI M. PROCÓPIO, 208-BEIRA RIO) 
DROGARIA M M FARMA (RUA PETRÔNIO PORTELA, 513-BOCA DA MATA) 

DROGARIA DEUS É GRANDE (RUA DOM MARCELINO, 08-VILA NOVA) 

www.coquetel.com.bríjogos 

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

Sintoma da úicera 

IT 

Declarar perante o juiz 

(?)->tíca: chsrque (bras.) 

L 

Ocorrência divulgada 

Vogai do jogoda- voltia 

DlapoSlivo da ciroitoa eletrflnlcos 

Rondônia (sigla) 

Móvel oom prateleras para ívros 

Atitude incamum na pessoa pontual 
Improviso de canta- dores nor- deslinos 

Grupo sanguineo 
Aqui está 

Planeta em que vivemos 

(?) Baba, herói da Literatura infantil 

Compsrti- mentode estreba- rias 

A tempera- tura dos pólos 

Vitima do aborto 
MatemáSca (atxev.) 

L 

Sílaba de 'lança' 

Atração de cassinos 
Expedição de caça 

suptellvo: 

Ditortío de 'caixa' 

Maquina para misturar concreto 
Terceira pessoa do singular 

Academia Brasileira de Letras (sigla) 

Roupa de bnm Ungida com anl 

Letra não usada 
antes do 

Slhefany 
Brito, atriz brasileira 

Especiali- dade do artilheiro 
(fut) 

Respostas desta cruzadlnha na próxima edlçíkj 

piadas 

Indignado com a Desonestidade 

Dois amigos estavam em um bar conversando sobre a vida. Até que um deles começou 
a se queixar: 

— Ouça bem o que eu vou dizer, Pedro. Estou indignado com essa sociedade. Que 
lugar é esse em que vivemos? Onde esse mundo vai parar? Não se pode mais confiar em 
ninguém! 

O amigo, percebendo que algo estava errado, perguntou: 

— O que foi, cara? Por que tanta revolta ? 

— Hoje de manhã me passaram uma nota falsa de 100 reais. Você acredita em uma coisa 
dessas? 

— Sério, rapaz? E era idêntica à original mesmo? Deixa eu ver! 

— Ficou maluco? Já passei prá frente! 

ST*'- 

CAQA.PftLAms 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Malhação 
Globo, 17h45 - Flaviana aceita namorar Martin, que continua pro- 
vocando Anita. Paulino consegue pegar a chave do ginásio da es- 
cola para Vitor. O garage sale faz sucesso no Grajaú e Maura se 
irrita. Sidney e Júnior retomam a amizade. Maura procura suas 
taças de cristal. Caetano encontra Abelardo pedindo esmola em 
um sinal de trânsito e humilha o ex-funcionário. Bernardete ajuda 
no garage sale. Soraia incentiva Abelardo a procurar emprego e 
pedir ajuda a Ornar. Anita comenta com Julia que falará a verdade 
sobre Martin para Flaviana, Sofia é simpática com Sidney. Giova- 
na e Bernardete desconfiam da intenção da menina. Raissa deci- 
de comprar uma vitrola na venda de garagem para ajudá-la com a 
rebeldia de Giovana. Ben, Giovana e Guilherme tocam no garage 
sale, e Vera e Ronaldo se emocionam com a produção e sucesso 
do evento. Luciana chega ao Grajaú. Caetano decide comprar as 
taças de cristal de Maura. Ornar comenta com Abelardo que Mau- 
ra fará uma festa para um homem rico e ele se anima. Luciana vai 
ao salão de beleza de Serguei, pede para mudar radicalmente de 
visual e conta que é irmã de Vera. Maura vê as taças de cristal 
com Caetano, acusa Frédéric de roubo e ameaça chamar a polí- 
cia. Bernardete exige que Sofia abandone seu plano contra Anita 

e Vera ouve a conversa das duas. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Ester afirma a Alberto que ficará com a guarda da 
filha. Zuleika promete a Ester testemunhar a seu favor no proces- 
so de guarda de Laurinha. Chico conta a Tais que Dionísio amea- 
çou Candinho quando nasceu, caso Maria Adília não sumisse de 
Vila dos Ventos. Tais demonstra interesse por Candinho e conver- 
sa com Simone sobre a possibilidade de ajudá-lo. Guiomar decide 
depor em favor de Ester. Alberto dá para Yvete e Kátia um colar 
de diamante para que possa contar com seu apoio no processo. 
O juiz confere a guarda de Laurinha a Ester. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 -Amora percebe que Fabinho gravou sua confissão. 
Damáris se revolta com a campanha feita porTito e Mel. Pedrinho 
fica animado com o comercial do Kim Park, e Wilson elogia Érico. 
Rosemere afirma que Renata não tem mais chance de reconquis- 
tar Érico. Vinny fica entediado com Vanessa. Damáris flagra Pal- 
mira e Natan na Class Mídia. Malu e Bento pensam um no outro. 
Rosemere se emociona com o presente que recebe de Perácio. 

Wilson toma o carro de Mel para saldar as dívidas da festa de 
Fabinho. Salma tenta convencer Gilson a não contar para Fabinho 
que ele é o filho de Wilson. Silvia avisa a Érico sobre o interesse 
de Natan em Palmira. Plínio e Irene levam Bento para a clínica. 
Fabinho pede abrigo na casa de Gilson, que decide revelar para o 
vilão quem são seus pais. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Bruno mostra a echarpe em que Paulinha estava 
envolta. Paloma confirma que ela é sua filha. Thales comenta com 
Leila que viu Nicole na mansão, mas ela não acredita. Félix vê 
Anjinho na festa e o manda para casa. O vilão marca um encontro 
com Ninho em um restaurante. Carlito vê Valdirene com Ignácio e 
fica arrasado. Márcia conta que cruzou com um homem elegante 
quando foi embora do bar onde Paloma teve sua filha. Atílio deci- 
de ir embora da casa de Márcia. Niko conversa com Eron sobre 
a possibilidade de adotar um bebê. Dois homens roubam todos 
os objetos de valor de Perséfone e Joana. Rebeca e Pérsio saem 
juntos da festa. Valdirene não deixa Ignácio beijá-la. Patrícia re- 
encontra Guto,. Michel se surpreende. Paloma pergunta se existe 
uma chance de se reaproximar de Bruno. 

T Áries 21-03/19-04 
Você percebe melhor o valor das coisas, o que 
torna o momento ideal para lidar com a vida pa- 
trimonial. Lua e Saturno se associam, e indicam 
que será preciso ter harmonia emocional para to- 
mar decisões. Não seja avarenta! 

b Touro 20-04/20-05 
Você se sente mais comprometida nos relaciona- 
mentos afetivos, com a associação Lua-Saturno 
em sua sétima casa. Mas não seja tão domina- 
dora, ainda que discorde dos outros, aprenda a 
respeitar as opiniões alheias! 

HGemeos 21-05/21-06 
Você se mostra mais responsável e direta ao lidar 
com sua vida, pois Lua e Saturno formam con- 
junção em sua sexta casa. Aproveite este bom 
momento nas relações profissionais para dividir 
tarefas e novos desafios intelectuais! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Bom momento para articular novos contatos e 
parcerias. Ao se associarem em sua área social, 
Lua e Saturno indicam que essas interações lhe 
renderão mais do que diversão e lazer, sugerindo 
possíveis projetos em comum! 

Leão 23-07/22-08 
As relações familiares são beneficiadas pela 
conjunção Lua-Saturno em sua quarta casa. 
Harmonize o convívio, buscando apaziguar as 
diferenças. Una esforços, promova conciliações 
e coloque as pendências em dia! 

TT? Virgem 23-08/22-09 
Você mostra todo talento ao conduzir questões 
complicadas, pois Lua e Saturno se associam em 
sua área de Comunicação. Aproveite seu desta- 
que para defender idéias e projetar a imagem na 
vida pessoal e no trabalho! 

dQ: Libra 23-09/22-10 
Lidar com a vida prática é algo que você faz com 
bastante senso crítico. A harmonia de Lua e Sa- 
turno em sua segunda casa indica que o momen- 
to é ideal para resolver pendências na vida finan- 
ceira e planejar o futuro! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Você está mais responsável com sua vida, e a 
conjunção Lua-Saturno em seu signo lhe incen- 
tiva a agir pontualmente para conquistar o que 
deseja. Seu espírito de justiça pode levar você a 
participar de grandes causas! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Que tal colocar o que está pendente em dia? A 
conjunção Lua-Saturno em sua área de crise es- 
timula você a se livrar do que não lhe serve mais, 
e indica que você anseia por maiores responsa- 
bilidades. Mas não se sobrecarregue! 

CD ^ CD 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Os laços de confiança são ressaltados pela asso- 
ciação de Lua e Saturno em sua área de amiza- 
des. Bom momento para rever os relacionamen- 
tos e reunir os mais íntimos para boas trocas. 
Curta as conversas interessantes! 

^Aquário 20-01/18-02 
Os laços de confiança são ressaltados pela asso- 
ciação de Lua e Saturno em sua área de amiza- 
des. Bom momento para rever os relacionamen- 
tos e reunir os mais íntimos para boas trocas. 
Curta as conversas interessantes! 

K Peixes 19-02/20-03 
Ao formarem conjunção em sua nona casa, Lua 
e Saturno evidenciam seu lado espiritual, lhe dei- 
xando mais introspectiva e aberta ao autoconhe- 
cimento. Porém, não se isole das pessoas, esteja 
aberta às relações também! 
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"O horário comercial é de 8h às I8h. Para quem trabalha é difícil sair uma hora antes do 
serviço", diz Marcelene Paulino. 
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A voz da comunidade 

Horário de funcionamento das creches 

prejudica mães que trabalham 

Janaina A mo rim 

M 

arcelene Paulino tem uma filha de dois 
anos. Para trabalhar, precisa deixá-la 
em uma creche pública. Porém, ela 

diz ter dificuldade para buscá-la, já que o horá- 
rio de funcionamento da instituição é somente 
até às 17h. 

"O horário comercial é de 8h às 18h. Para 
quem trabalha é difícil sair uma hora antes do 
serviço". Ela conta que, em algumas vezes, 
era necessário buscar a filha mais tarde e che- 
gou a ser advertida pela professora. "Houve 
uma vez que aconteceu um imprevisto e pedi 
para a vó da criança buscá-la. Como já tinha 
passado das 17h, a professora falou que na 
próxima vez minha filha ia ficar aos cuidados 
do Conselho Tutelar". 

Segundo Marcelene, no inicio, era preci- 
so fazer malabarismo para conseguir adaptar 
toda a rotina. Tentou de tudo, mas, mesmo as- 
sim, foi impossível conciliar. "Tenho que pagar 
uma pessoa para fazer isso. É uma despesa a 
mais no meu orçamento", disse. Para a mãe, 
a carga horária da creche deveria ser maior. 

A situação não é exclusiva de Marcelene. 
A enfermeira Jaqueline Araújo optou por uma 
creche para cuidar do seu filho enquanto tra- 

balha. "Ficar em casa com outra pessoa é pe- 
rigoso. Na creche é o lugar mais adequado e 
seguro". No entanto, na hora de escolher em 
qual escola, o horário de funcionamento foi 
fundamental. "Trabalho 8 horas, tenho que sair 
às 18h e pegar meu filho", acrescentou. Por 
isso, ela acabou colocando a criança em uma 
instituição particular. "Lá, funciona até às IQh", 
informou. 

A coordenadora do setor de Educação 
Infantil da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), Lana Zuza, informou que as turmas 
de alunos em tempo integral entram às 7h15 
e saem às 17h15. Já as turmas de alunos que 
ficam um turno seguem os horários do turno 
matutino (7h15 ou 7h30 às 11h15 ou 11h30) 
ou vespertino (13h15 ou 13h30 às 17h15 ou 
17h30). 

De acordo com Lana Zuza, o horário é 
acordado segundo as necessidades da comu- 
nidade em que a unidade escolar está inse- 
rida, através de reunião com os familiares, A 
coordenadora explicou ainda que quando os 
pais se atrasam ou ocorre qualquer imprevisto 
e não podem buscar a criança no horário da 
creche, a direção da unidade escolar se res- 
ponsabiliza em aguardar os responsáveis ga- 
rantindo a integridade dos alunos. 

I' . 
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Funcionamento das creches vai até às 17h 
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Para Secretaria de Educação, é acordado segundo as necessidades da comunidade Mães reclamam do horário de funcionamento das creches 

é? 
í. 

DIREITOS DO CONSUMIDOR 

É melhor pagar o IPVA à vista ou parcelar? 

Mesmo tendo o dinheiro, o contribuinte pode parcelar se 
conseguir uma rentabilidade para seu capital superior ao des- 
conto à vista, mas precisa ficar atento aos pagamentos. Neste 
mês, os proprietários de veículos devem tomar uma decisão 
entre pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Au- 
tomotores (IPVA) à vista ou em parcelas. Para saber qual a 
melhor opção é preciso calcular se o desconto vale a pena. 

Quem tem o capital necessário para pagar à vista deve 
verificar se o desconto é maior ou menor do que o rendimento 
de seu dinheiro aplicado. Se o desconto for maior do que o 
rendimento, é melhor pagar à vista. Se for menor, compensa 
fazer o pagamento parcelado. Veja aqui mais informações so- 
bre datas de vencimento, alíquotas e descontos. 

"Quando o desconto do IPVA para o pagamento á vista é 
de 3%, por exemplo, pode ser melhor pagar em parcelado, 
já que é possível conseguir uma aplicação bem feita com um 
ganho de pouco mais de 1% ao mês", diz Antônio de Azam- 
buja Neto, professor de finanças da Universidade Guarulhos 
(UnG). 

Quando o desconto é superior a 5%, entretanto, é mais 
interessante parcelar, já que é mais difícil conseguir uma ren- 
tabilidade que atinja este percentual em três meses. 

Quem não tem todo o dinheiro do imposto deve parcelar os 
pagamentos, para evitar começar o ano fazendo novas dívi- 
das. Mas, caso o desconto seja ainda maior do que o valor dos 
juros do empréstimo para fazer o pagamento, o que é muito 
difícil, pode tomar o dinheiro emprestado e quitar o IPVA. 

Vai parcelar? 
Para quem optou pelo parcelamento, Azambuja Neto aler- 

ta para a necessidade de atenção na escolha da aplicação e 
na hora de pagar as parcelas restantes, para não correr o risco 
de esquecê-las e ter que pagar juros. "Será necessário verifi- 
car bem a rentabilidade e não atrasar o pagamento, senão a 
estratégia de parcelar não valeu a pena," diz. 

Reinaldo Domingos, educador financeiro da DSOP Educa- 
ção Financeira, sugere para quem for parcelar que "insira ime- 
diatamente o valor das prestações no orçamento financeiro." 

Ele diz ainda que é preciso lembrar que outras despesas 
futuras também demandarão capital. "Muitas pessoas aca- 
bam sendo influenciadas pelo desconto e esquecem que terá 
outros compromissos também de grande importância, o que 
pode levar a problemas financeiros. Assim, antes de pagar, 
esteja certo de todas as contas e com reservas para imprevis- 
tos", afirma. 

Vai pagar à vista? 
Para quem optou pelo pagamento à vista, Domingos reco- 

menda que, antes de pagar, o contribuinte tenha certeza que o 
dinheiro não fará falta para compromissos futuros. Caso con- 
trário, afirma, "ficará vulnerável a entrar no cheque especial ou 
em financiamentos com juros altos". 

Como as famílias brasileiras têm diversas outras despesas 
no início do ano, além do IPVA, Domingos sugere ainda que a 
conta de maior prioridade para a família - ou aquela em que o 
valor do desconto é maior - seja paga de uma vez. "No caso 
daquelas que têm o carro como fonte de renda, o ideal é dar 
preferência ao IPVA". O restante deve ser parcelado, diz. 
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Governo realizará Conferência na UFMA 

Com o objetivo de discutir políticas pú- 
blicas de enfrentamento ao racismo, 
acontece em São Luís, de quarta (14) a 

sexta-feira (16), no auditório do Centro Peda- 
gógico Paulo Freire, na Universidade Federal 
do Maranhão (Ufma), a lil Conferência Estadu- 
al de Promoção da Igualdade Racial (III COE- 
PIR). A realização é do Conselho Estadual de 
Política de Igualdade Étnico-Racial (Ceirma), 
Casa Civil e Secretaria de Estado da Igualda- 
de Racial (Seir). 

A solenidade de abertura, na quarta-feira 
(14), às 18h, terá a presença da ministra da 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igual- 
dade Racial da Presidência da República (Se- 
ppir), Luiza Bairros, e da secretária de Estado 
de Igualdade Racial, Claudett Ribeiro, além de 
militantes do movimento negro, quilombolas, 
povos indígenas, lideranças de comunidades 
de matriz africanas, ciganos e ribeirinhos. Na 
oportunidade será proferida a conferência "De- 
mocracia e desenvolvimento sem racismo; por 
um Brasil afirmativo" pela professora Maria de 
Lourdes Siqueira. 

Para Claudett Ribeiro, que também é presi- 
dente do Ceirma, a conferência estadual cum- 
pre a Constituição de 1988, que incorporou 
o princípio da participação popular direta na 
administração pública e ampliou a cidadania 
política. "Permite a participação popular direta, 
representada pela sociedade civil organizada, 
nas discussões da gestão pública. No caso 
desta conferência em especial nós vamos dis- 
cutir mudanças e fortalecer o debate sobre a 
questão das desigualdades raciais no Mara- 
nhão". 

A III COEPIR antecipa a realização da III 
Conferência Nacional de Promoção da Igual- 
dade Racial, que acontecerá no período de 
05 a 07 de novembro, em Brasília, quando as 
questões referentes à política de igualdade ra- 
cial de todo o território nacional serão coloca- 
das em debate. 

Para o Maranhão, a avaliação da Política 
de Promoção da Igualdade Racial é essencial, 
considerando que é o terceiro estado brasilei- 
ro com a maior população negra; possui em 
seu território grande número de comunidades 
remanescentes de quilombo chegando ao 
número de 912 comunidades; registra a exis- 
tência de nove etnias indígenas vivendo no 
estado; e registra ainda a existência de povos 

ciganos em diversos municípios. 
Antecedendo a III Coepir, foram realizadas 

43 conferências municipais, regionais e reuni- 
ões ampliadas no Maranhão, envolvendo pelo 
menos 67 municípios. Nas conferências mu- 
nicipais foram eleitos 234 delegados entre re- 
presentantes do poder público e da sociedade 
civil para participarem da III Coepir. 

Programação 
Após a realização da solenidade de aber- 

tura, no dia 14, a III COEPIR segue com as 
discussões sobre a Política de Promoção da 
Igualdade Racial, nos dias 15 e 16 de agosto. 

Na manhã da quinta-feira (15) será re- 
alizado o painel para discussão dos quatro 
subtemas da conferência: "Estratégias para o 
desenvolvimento e o enfrentamento ao racis- 
mo"; "Políticas de igualdade racial no Brasil; 
avanços e desafios": "Arranjos Institucionais 
para assegurar a sustentabilidade das políti- 
cas de igualdade racial - SINAPIR (órgãos de 
promoção da igualdade racial, fórum de gesto- 
res, conselhos e ouvidorias)", e "Participação 
política e controle social: igualdade racial nos 
espaços de decisão; mecanismo de participa- 
ção da sociedade civil no monitoramento das 
políticas de igualdade racial". 

Este momento terá a participação do Prof. 
Dr. Carlos Benedito da Silva; do Prof. Dr. Ani- 
ceto Cantanhede; do assessor da Seppir, Mar- 
cos William de Freitas: e da coordenadora do 
Centro de Formação para a Cidadania Akoni, 
Lúcia Azevedo. 

No período da tarde haverá a apreciação 
das propostas levantadas nas conferências 
municipais, regionais e reuniões ampliadas 
para definição de quais serão submetidas à 
avaliação da plenária, que será composta por 
delegados representando o poder público e a 
sociedade civil. 

No dia 16 será realizada a discussão em 
plenária e deliberação de propostas que serão 
encaminhadas para a III Conferência Nacional 
de Promoção da Igualdade Racial, seguida 
pela eleição de delegados e encerramento da 
conferência. 

A expectativa do Ceirma é que aproxima- 
damente 350 pessoas, entre representantes 
do poder público e da sociedade civil do seg- 
mento étnico-racial do estado, participem da 
conferência estadual. 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

50° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 
(24° BC/1919) 

"BATALHÃO CAPITÃO-MOR MONIZ BARRETO" 

NOTA PARA DIVULGAÇÃO 

LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 10 
UASG (160103) 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESIGNADA E AUTORIZADA PELO SR 

COMANDANTE DO 50° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (50° BIS). INFORMA 

AOS INTERESSADOS QUE HAVERÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 10/2013, NO DIA 13 DE AGOSTO 

DE 2013. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMPREGO EM OPERAÇÕES DE 

GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 08:00 HORAS. O EDITAL ENCONTRA-SE DISPONÍVEL 

NO SITE WWW.COMPRASNET.GOV.BR - CONSULTA - AVISO DE LICITAÇÃO - 

INFORMAR O NÚMERO DA LICITAÇÃO (102013) - PREGÃO ELETRÔNICO - E UASG 

(160103), PARA MAIORES INFORMAÇÕES POR MEIO DO TELEFONE (99) 3523 1331, NO 

SETOR DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS DO BATALHÃO. 

IMPERATRIZ, 30 DE JULHO DE 2013. 
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Corpo de Bombeiros amplia 

brigadas mirins no interior 

Atividades sociais desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros no interior do Maranhão 

O comandante-geral do Corpo de Bom- 
beiros Militar do Maranhão (CBMMA), coro- 
nel João Vanderley Costa Pereira, visitou as 
brigadas mirins nos municípios de Vitória do 
Mearim eArari, no sábado (10). 

Com a participação de 110 alunos, o pri- 
meiro encontro foi na localidade Coque, em 
Vitória do Mearim, onde crianças e adoles- 
centes aprendem noções de cidadania, ente 
outros tema. O trabalho é coordenado por sar- 
gentos do CBMMA. 

Na oportunidade, vários livros foram dis- 
tribuídos aos brigadistas. Logo em seguida, 
a comitiva seguiu para o município de Ara- 

ri, onde 110 alunos das brigadas de Arari 
e Miranda do Norte se reuniram no ginásio 
poliesportivo. 

"É um grandioso trabalho com o objeti- 
vo principal de mostrar aos jovens questões 
como os malefícios das drogas e a importân- 
cia do estudo e do trabalho na vida de todos 
nós", afirmou o coronel Vanderley Pereira. 

Nesta terça-feira (13), o cabo Raimundo 
Nonato das Chagas e o soldado Antônio Mon- 
tenegro viajam para a cidade de São Matheus 
com a missão de divulgar a instalação da bri- 
gada mirim. Foram disponibilizadas 110 vagas 
e as inscrições já estão abertas. 
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ECONOMIA 

INSS dá nova chance para evitar que mais de 9 milhões percam o benefício 

Nove milhões de brasileiros ganharam mais 
uma chance de evitar que o INSS cancele o 
pagamento do benefício. O instituto estendeu 
o prazo para que aposentados e pensionistas 
comprovem que estão vivos. E grande parte 
dessa multidão que ainda não compareceu a 
uma agência bancária, simplesmente, nem sa- 
bia que precisava fazer isso. 

O processo até que é simples. Levar um 
documento com foto à agência bancária, confir- 
mar algumas informações e pronto: está feita a 
comprovação de vida e renovação de senha. O 
problema é que muitos segurados nem sabiam 
que o INSS estava pedindo isso desde maio do 
ano passado. 

Além da desinformação muitos têm dificul- 
dades em ir até o banco. Resultado; 9,4 milhões 
de segurados não fizeram a comprovação exi- 

gida. A data limite era 30 de setembro, mas o 
INSS teve que dar mais tempo. 

O prazo agora é até o dia 28 de fevereiro 
de 2014. Depois disso, quem não fez a prova 
de vida deixa de receber o benefício, ou seja, 
fica sem a aposentadoria ou pensão. O que in- 
triga os aposentados é ver que. em plena era 
da informática, a previdência ainda não encon- 
trou outra maneira de saber quem está vivo ou 
morto. 

"A partir do momento que a gente morre, 
acho que o governo fica sabendo, não?", ques- 
tiona um homem. Segundo o representante dos 
cartórios fica sim. A emissão de certidões de 
óbito tem que ser comunicada. 

"Todos os cartórios de registro civil são obri- 
gados a enviar as informações até o dia 10 do 
mês seguinte. O processamento das informa- 

ções é todo a cargo do INSS", explica Luís Car- 
los Vendramin Júnior, pres. Assoc. dos Regist. 
Pessoas Naturais - SP. 

Apesar do acesso a informações de cartó- 
rios e do Ministério da Saúde o INSS não abre 
mão da presença. "Este é um terceiro meio de 
comprovação que é necessária para que nos 
possamos fazer a gestão dos 30,7 milhões de 
pagamentos que nós colocamos à disposição 
dos nossos beneficiários", ressalta Benedito 
Brunca, diretor de benefícios - INSS. 

Como o grosso das fraudes é obra de qua- 
drilhas que atuam dentro do sistema, alguns 
idosos questionam. "Tem tanta gente que faz 
falcatrua e recebe normalmente e a gente que 
faz tudo direitinho, certinho, tem que provar que 
está vivo. Acho um absurdo isso", diz um apo- 
sentado. 

mwwmmw 

Inflação da baixa renda acumula alta de 5,84% em 12 meses, diz FGV 

Os preços para a população de baixa renda 
ficaram menores em julho, segundo pesquisa da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgada na 
sexta-feira (9). 

O índice de Preços ao Consumidor - Classe 
1 (IPC-C1), que mede a variação de preços para 
famílias com renda de até 2,5 salários mínimos 
mensais, mostrou deflação 0,29% no mês passa- 
do, após uma alta de 0,33% em junho. 

Com este resultado, o indicador acumula alta 
de 2,74% no ano e, de 5,84% em 12 meses. O 
teto da meta de inflação do governo federal, que 
utiliza o IPCA (índice de Preços ao Consumidor 
Amplo), do IBGE, como base, é de 6,5%. Em ju- 
lho. segundo divulgado pelo IBGE, o IPCA acu- 
mulou alta menor que a do IPC-C1, de 6,27%. 

Em julho, o IPC-BR (das famílias com renda 
de até 33 salários) registrou variação negativa de 
0,17% e, em 12 meses, acumulou alta de 5,80%, 
nível abaixo do registrado pela inflação da baixa 
renda. 

Os principais responsáveis pela deflação do 
indicador em julho foram os transportes, refletin- 
do a redução nas passagens de ônibus, que ca- 
íram, na média das capitais, 2,38%. Esse grupo 
registrou deflação de 1,54% no mês, seguindo 
uma alta de 0,8% em junho. 

Também ficaram menores, na passagem de 
junho para julho, as taxas dos grupos alimen- 
tação (de -0,22% para -0,54%); habitação (de 
0,67% para 0,29%); vestuário (de 0,51% para 
-1,04%); saúde e cuidados pessoais (de 0,39% 

para 0,26%); e comunicação (de 0,29% para 
0,05%). 

Destaque para os recuos registrados nas 
taxas de hortaliças e legumes (de -6,60% para 
-12,35%), tarifa de eletricidade residencial (de 
0,83% para -0,37%), roupas (de 0,75% para 
-1,29%), medicamentos em geral (de 0,22% para 
0,09%) e tarifa de telefone móvel (de 0,89% para 
0,44%). 

Na contramão, tiveram aumento as varia- 
ções de preços de despesas diversas (de 0,29% 
para 0,44%) e educação, leitura e recreação (de 
0,31% para 0,48%), com as principais influências 
partindo de alimentos para animais domésticos 
(de 0,02% para 1,69%) e hotel (de -0,58% para 
2,73%). 

EDUCAÇÃO 

Termina prazo para escolha do livro didático por escolas públicas 

As escolas públicas tiveram até ontem 
(12) para escolher os livros didáticos que 
serão usados por alunos do 6o ao 9o ano 
do ensino fundamental a partir de 2014. A 
escolha foi feita pelos professores, diretores 
e coordenadores pedagógicos. Eles sele- 
cionaram livros para todas as disciplinas: 
português, matemática, história, geografia, 
ciências e língua estrangeira (inglês ou es- 
panhol), pela internet. 

Até a última sexta-feira (9), 26 mil escolas 
públicas ainda não tinham selecionado os li- 
vros didáticos de seus estudantes, segundo 
balanço divulgado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Para ajudar, uma lista com todas as 
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obras está disponível no portal do FNDE. O 
Guia de Livros Didáticos 2014 traz resumos 
e informações de cada uma das obras sele- 
cionadas para o Programa Nacional do Livro 
Didático. 

Os professores podem indicar os livros 
mais adequados ao projeto de ensino de 
cada escola. O FNDE disponibiliza ainda 
uma série de documentos de apoio, como 
orientações para a escolha, compromissos e 
normas de conduta. Os representantes das 
escolas podem escolher duas opções para 
cada disciplina, de editoras diferentes. Caso 
não seja possível negociar os livros com a 
editora da primeira opção, o FNDE tenta ad- 
quirir as obras da segunda opção. 

A autarquia ressalta as vantagens de 
participar do programa. Pedindo os livros 
dentro do prazo pelo FNDE é possível con- 
seguir preços abaixo dos de mercado, uma 
vez que as obras são adquiridas para todo 
o país, em grande quantidade. A previsão é 
comprar quase 90 milhões de exemplares 
para 13 milhões de alunos e 1 milhão de 
professores dos anos finais do ensino fun- 
damental. 

Os livros devem ser usados por três anos 
consecutivos, explica o FNDE, por isso têm 
uma estrutura física resistente. A autarquia 
destaca também a importância da conserva- 
ção do livro para que possa ser aproveitado 
por mais de um aluno. 

Ministério da Educação recebe mais de 240 mil inscrições para o Sisutec 

Técnico em segurança do trabalho é 
a formação mais procurada pelos can- 
didatos inscritos no Sistema de Seleção 
Unificada da Educação Profissional e Tec- 
nológica (Sisutec). Segundo balanço de 
sexta-feira (9) do Ministério da Educação, 
foram 57,5 mil inscrições para 13,4 mil va- 
gas, o que eqüivale a uma concorrência de 
4,3 candidatos por vaga. O curso é um dos 
117 oferecidos pelo Sisutec. No total, são 
239,8 mil vagas, todas gratuitas, distribuí- 
das em 585 instituições pelo Brasil. 

Os técnicos em segurança do trabalho 
estão aptos a desenvolver atividades edu- 
cativas na área de saúde e segurança do 
trabalho, a orientar o uso de equipamen- 
tos de proteção, a investigar e a analisar 
acidentes e recomendar medidas de se- 
gurança. Estudo feito pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) mostra que 
o salário inicial médio da profissão é R$ 
2.080. Em dez anos de experiência, sobe 
para R$ 4.251. Os dados são referentes ao 
período de 2010 a 2012 e foram divulga- 
dos neste ano. 

Em segundo lugar nas inscrições está 
o curso de técnico em informática, o que 
tem maior oferta de vagas pelo Sisutec 
(23,3 mil). O curso recebeu 44,2 mil inscri- 

ções, o que eqüivale a uma concorrência 
de 1.9 candidato por vaga. Em terceiro, 
está o curso de técnico em logística, com 
uma concorrência de 2,89 candidatos por 
vaga - são 41.218 inscrições para 14.263 
vagas. 

A maior concorrência é a do curso de 
técnico em processos fotográficos. São 
189 inscrições para cinco vagas - 37,8 can- 
didatos por vaga. O profissional elabora, 
produz, capta e trata imagens fotográficas 
utilizando a linguagem específica de cada 
área de atuação: fotografia social, fotojor- 
nalismo, arquitetura, natureza e paisagem, 
moda e publicidade. Ele pode atuar em 
estúdios e laboratórios digitais, jornais, re- 
vistas impressas e eletrônicas, agências, 
produtoras e bancos de imagem. 

O sistema de seleção é mais uma ini- 
ciativa pára incentivar o ensino técnico, 
com uma formação mais rápida que uma 
graduação, mais voltada para o mercado 
de trabalho. No Brasil, os cursos têm ga- 
nhado espaço e sido valorizados pelo mer- 
cado. 

A prova é que 72% dos ex-alunos de 
cursos técnicos conseguem trabalho no 
primeiro ano após a formatura e têm ren- 
da média de 2,6 salários mínimos. Além 

SISUtec 

disso, 73% estão ocupados em atividades 
relacionadas à área de formação. Quanto 
ao salário, trabalhadores com formação 
técnica ganham 24% a mais do que os que 
têm apenas o ensino básico. Os dados são 
do estudo feito pela CNI. 

Para participar é preciso ter feito o Exa- 
me Nacional do Ensino Médio (Enem) de 
2012 e não ter zerado a redação. Aqueles 
que não fizeram o Enem e querem ingres- 
sar no ensino técnico têm a opção de par- 
ticipar do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
Na página do programa estão disponíveis 
os cursos e as modalidades de bolsa. 
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NOVAS COBERTURAS DE PLANOS 
DE SAÚDE PODEM CAUSAR 
IMPACTO EM REAJUSTES 

A Agência Nacional de Saúde Suple- 
mentar (ANS) vai analisar todas as con- 
tribuições recebidas durante a Consulta 
Pública 53, encerrada no último dia 6, vi- 
sando à inclusão, pelos planos de saúde, 
de cerca de 80 coberturas. Elas incluem 
procedimentos médicos e odontológicos, 
medicamentos, terapias e exames, além 
da atualização de mais de 30 procedi- 
mentos já cobertos. A proposta destaca a 
inclusão de 36 medicamentos para trata- 
mento oral domiciliar de câncer, a introdu- 
ção de uma nova técnica de radioterapia 
e cerca de 30 cirurgias por vídeo. 

Após reunião do grupo técnico da 
agência, previsto para o final de setembro 
deste ano, o novo rol deverá ser concluí- 
do para publicação no dia Io de janeiro de 
2014, informou a assessoria de imprensa 
da ANS. 

A Federação Nacional de Saúde Su- 
plementar (FenaSaúde), que representa 
as principais seguradoras especializadas 
em saúde e as operadoras de medicina 
e odontologia de grupo no país. consi- 
dera que a atualização do rol de proce- 
dimentos e eventos em saúde da ANS é 
necessária para acompanhar a evolução 
da medicina. 

O diretor executivo da FenaSaúde, o 
ex-ministro da Previdência Social José 
Cechin, lembrou que na área dos medi- 
camentos neoplásicos (contra o câncer), 
o avanço tem sido muito rápido. "A nova 
edição do rol é para atualizar o que se 
passa na área tecnológica. Certamente, 
atende às aspirações dos consumidores 
e a idéia é que a nova medicação venha 
melhor que a do passado". Os 36 medica- 
mentos abrangem 52 tipos diferentes de 
problemas oriundos de câncer, informou. 
"É um avanço bastante importante". 

A inclusão desses novos medica- 
mentos terá, certamente, efeito sobre os 
custos das operadoras de planos de saú- 
de, disse Cechin. Ele acrescentou que é 
difícil, porém, estimar, em princípio, esse 
impacto, uma vez que não se pode preci- 
sar quantas pessoas passarão a usar as 
novas medicações que serão cobertas. 
Somente um ano após a entrada em vigor 
do rol é que se terá noção, inclusive, do 
número de pacientes que terão recorrido 
a esse tipo de tratamento e as conseqü- 
ências que os novos medicamentos terão 
sobre a doença. 

"Teremos que prestar atenção, e a 
própria ANS faz isso, ir acompanhando 
durante o próximo ano. Ao final, ela vai di- 
zer que o impacto foi tanto e vai levar isso 
em conta no momento de autorizar rea- 
justes dos planos individuais". Nos planos 
coletivos, a negociação é feita diretamen- 
te entre as operadoras e as empresas 
que contratam os planos. 

Cechin destacou que o impacto das 
novas coberturas vai variar de empresa 
para empresa. O impacto pode ser signifi- 
cativo para as operadoras que ainda não 
incluíam esses medicamentos. "O impac- 
to difere de operadora para operadora, 
a depender do que ela já praticava e da 
incidência desse tipo de doença na sua 
população de beneficiários". 

Ele acredita que o número de interna- 
ções para o tratamento de diversos tipos 
de câncer, que no ano passado somou 
96,7 mil pessoas, dentro do universo de 
1,9 milhão, poderá cair após a vigência do 
novo rol de procedimentos. "Em princípio, 
espera-se que venha a reduzir a inter- 
nação que é feita para ministrar a medi- 
cação (contra o câncer). A expectativa é 
essa. A constatação se isso é verdadeiro 
será feita ao longo do próximo ano", disse 
Cechin. 

As 96,7 mil internações para trata- 
mento de cânceres, feitas em 2012, repre- 
sentam 5,1% do total de internações por 
planos das empresas associadas à Fena- 
Saúde, no período. Entre outros tipos de 
neoplasias, destacam-se 15,5 mil inter- 
nações devido a câncer de colo de úte- 
ro, 11,7 mil a câncer de cólon e reto, 6,4 
mil a câncer de mama e 2,4 mil a câncer 
de próstata. O aumento das internações 
geradas por câncer alcançou 34,2%, em 
comparação a 2011. Os dados serão di- 
vulgados ainda este mês no 4o Boletim de 
Indicadores Assistenciais da FenaSaúde. 
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Ceni assume responsabilidade por derrota 

"BMW para atacar, e Fusca para voltar", 

diz Mano sobre André Santos 

Rogério Ceni lamentou penalidade errada 

Rogério Ceni assumiu a responsabili- 
dade pela derrota do São Paulo para 
a Portuguesa na noite deste domingo 

(11), no Canindé. O goleiro do Tricolor perdeu 
uma penalidade no segundo tempo quando a 
partida estava 1 a 1. Depois, a Lusa conseguiu 
o segundo gol e venceu por 2 a 1. "O pênalti 
foi decisivo para o resultado. Muito mal batido, 
responsabilidade minha", declarou. 

A cobrança foi feita com força, mas à meia 
altura. Lauro pulou para o canto esquerdo e 

conseguiu executar a defesa. 
O capitão são-paulino também foi ques- 

tionado se é o momento de rever o posto de 
principal cobrador da equipe. Durante a ex- 
cursão pelo exterior, ele perdeu pênalti contra 
o Bayern de Munique, na Allianz Arena: "Não 
vou falar disso agora". 

No CT da Barra Funda, apenas Rogério 
Ceni é visto treinando penalidades com fre- 
qüência. Em toda véspera de jogo, ele pratica 
faltas e pênaltis. 

m André Santos comemora o terceiro gol flamenguista, no qual teve participação 

Luxa aponta falta de velocidade do Flu 

como culpada por derrota 

O Fluminense conheceu sua terceira derro- 
ta em três clássicos neste Campeonato Brasi- 
leiro na tarde desse domingo (11), ao perder de 
virada para o Flamengo, por 3x2.0 técnico do 
time, Vanderlei Luxemburgo, acredita que faltou 
rapidez para sua equipe vencer o jogo. 

"A equipe gastou a bola, mas faltou a ve- 
locidade para jogar o time do Flamengo para 
trás. Nós demos muitos contra-ataques. Eu não 
vi um time apático, mas técnico, só que sem a 
velocidade que eu gostaria", declarou o técnico. 

Outro fator apontado por Luxa como decisi- 

vo foi a força do Flamengo nos contra-ataques. 
Ainda assim, ele acredita que o Flu foi superior 
em alguns aspectos. 

"O Fluminense foi mais agressivo, com uma 
boa posse de bola e um bom domínio técnico 
do jogo. Mas eles se planejaram para os con- 
tra-ataques, e imprimiram velocidade. Isso foi o 
que decidiu o jogo", finalizou. 

O Fluminense volta a campo na próxima 
quarta-feira (14), quando encara o Corinthians. 
O duelo, que acontece no Maracanã, está mar- 
cado para as 21h50 (de Brasília). 

Treinador de André Santos na seleção 
brasileira, Corinthians e, agora, no Flamengo, 
Mano Menezes sabe bem quais são as princi- 
pais características do lateral esquerdo. Após 
o clube rubro-negro triunfar por 3 x 2 sobre o 
Fluminense, nesse domingo (11), no Maracanã, 
o técnico gaúcho explicou com bom humor o 
motivo de utilizar o atleta improvisado no meio- 
-campo. 

"Neste primeiro momento, quando a condi- 
ção atlética dele ainda não é a ideal, acho que 
ele renderá mais ali (meio-campo). O João Pau- 
lo está bem mesmo, acrescentando no setor 
ofensivo e dado consistência defensiva. O An- 
dré ainda me deixaria com mais cabelos bran- 
cos para voltar. Ele é uma BMW para atacar, 
mas para voltar é um Fusca", destacou. 

Em sua passagem pelo Corinthians, André 
Santos foi comandado por Mano Menezes du- 
rante quase duas temporadas. Juntos, o lateral 

esquerdo e o treinador conquistaram três' títu- 
los (Campeonato Brasileiro da Série B, Copa 
do Brasil e Campeonato Paulista). Além disso, 
o técnico convocou o atleta para a Copa Amé- 
rica de 2011, quando ainda estava à frente da 
seleção. 

Aproveitando as características ofensivas 
de André Santos, Mano optou por utilizá-lo no 
meio-campo na partida desse domingo, retiran- 
do o volante paraguaio Victor Cáceres da equi- 
pe titular. Presente em campo por 83 minutos, 
o camisa 27 mostrou grande disposição e, além 
de auxiliar na criação de jogadas, ainda ajudou 
o lateral esquerdo João Paulo na marcação. 

"Quando tivermos menos espaços, preci- 
saremos evoluir, pois é mais difícil criar com 
liberdade reduzida. Não temos tantas variações 
de formação trabalhada. Necessitamos ganhar 
etapas e pular degraus. Acho que fiz o caminho 
certo", encerrou Mano Menezes. 
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