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Harido é suspeito 

Parenj^s e amigos de Mario Henrique Rodrigues Lopes, de 28 anos - acusado de ma- 
. tar a marteladas a mulher, Talita Juliane Peixoto Paiva, de 24 dizem que a bancária ^mÊgÊÊÊm 
.'"relatava um "comportamento estranho" por parte do marido, nos últimos dois meses, jflHB 

- O corpo da vitima foi enterrado no Cemitério do Catumbi, naquele bairro da Zona . 
Norte do Rio, nessa quarta-feira (26) - mesmo dia em que o casal completaria um jpfJE * 
mês de casamento. "Ele mudou. Ficou sem querer trabalhar, comer, dormir. Mas não 
sabemos o que aconteceu. É uma coisa inexplicável", emocionou-se o vigia Francisco 
Luciano dos Santos, de 39 anos, primo da bancária. Já Ana Kelly de Lima, de 34 anos, HK m 
contou que Talita manifestou a insatisfação com a mudança de temperamento do WÊL 
marido em redes sociais. "Ela escreveu que acreditava que o casal tivesse recebido WÊÊF ã. WÊk 
alguma bruxaria mandada por alguém. Ela dizia que não reconhecia mais ele, com mm * 
quem já estava havia dois anos", disse a prima. Suspeito, o marido está internado sob custódia. Talita foi encontrada morta no apartamento 
onde morava com Mario, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na noite desta segunda-feira. De acordo com o delegado Alan Duarte, da 
Divisão de Homicídios (DH). Mario foi visto por uma vizinha deixando o apartamento do casal, na madrugada de terça, após uma intensa 
discussão com Talita. Ele acabou capturado por policiais do 19° BPM (Copacabana). Mario estava num táxi na Avenida Atlântica, em Copa- 
cabana, e se desentendeu com o motorista, que acionou a policia. Após a descoberta de que Mario era procurado pela morte da esposa, ele 
foi levado para a DH. Totalmente transtornado, foi encaminhado para o setor de psiquiatria do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra 
da Tijuca, onde permanece custodiado. 
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Procura-se Alexsandro Ichisato de 

Um motorista de uma réplica do veículo de um personagem da TV foi 
parado pela polícia por carregar uma boneca inflável de forma visível na 
traseira do carro. O carro costuma ser contratado para participar de even- 
tos. Naquele dia. ele se dirigia a um casamento em Selsey (Inglaterra). A 
boneca inflável fazia referência a um episódio de série da BBC, em que 
o personagem Del Boy adquire uma boneca inflável, que, sem ele saber, 
está cheia de gás explosivo. O motorista afirmou que a boneca não tinha 
fins sexuais, era apenas um enfeite. O policial não acreditou. O carro só 
foi liberado quando o motorista foi ameaçado de levar uma multa e aceitou 
tirar a boneca do alcance da visão dos pedestres e de outros motoristas, 
de acordo com reportagem do jornal "Bognor Regis Observer". 

Internautas se mo- 
bilizam nas redes 
sociais para tentar 

I descobrir o para- 
deiro do Alexsandro 
Ichisato de Azeve- 
do. 37 anos. sus- 
peito de matar o 
estudante Marcos 
Delefrate, 18 anos, 
na quinta-feira (20), 
durante um protesto 
em Ribeirão Preto, 
no interior de São 

Paulo. O empresário, que mora em um dos condomínios mais lu- 
xuosos da cidade, é procurado pela polícia para prestar esclareci- 
mentos sobre o atropelamento de Delefrate e de outras 11 pessoas. 
Ele já é considerado foragido. Uma página foi criada no Facebook 
para concentrar as informações de quem estava no local no mo- 
mento em que as vítimas foram atingidas. Nela, fotos e reportagens 
sobre o caso são divulgadas, em meio a comentários de protesto e 
de revolta. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o suspeito 
responde a 21 processos. Alguns deles referentes a acusações de 
crimes. Conforme a policia, em 2009, o empresário foi detido por 
embriaguez ao volante. No mesmo ano, foi acusado de colocar a 
vida de outras pessoas em risco, por atirar em placas de sinaliza- 
ção dentro da cidade. No dia da manifestação, Azevedo saiu com o 
carro blindado, avaliado em mais de R$ 350 mil, de um supermerca- 
do. Na caminhonete, estava a mulher dele e uma criança. Quando 
chegou a uma rua que não era possível passar, devido ao protesto, 
algumas pessoas pediram para que ele saísse de ré, mas o moto- 
rista acelerou. 

Após pressão popular 

Atendendo a um apelo da presidente Dilma Rousseff, o Senado aprovou nesta quarta-feira (26), em votação simbólica, um projeto de lei 
que transforma a corrupção ativa e passiva em crime hediondo. Com isso. esse delito passa a ser considerado tão grave quanto homicídio 
qualificado e estupro, por exemplo. Na prática, as penas serão mais severas: de 2 a 12 anos de prisão passarão a ser de 4 a 12 anos de pri- 
são. O projeto também enquadra a prática de concussão (recebimento de dinheiro indevido e obtenção de vantagens por servidor público) 
como crime hediondo. A pena de 2 a 8 anos de prisão para este delito passará a ser de 4 a 8 anos de prisão. A proposta, que tramitava na 
Casa havia dois anos, ainda precisará passar pela Câmara dos Deputados antes de ir à sanção presidencial. O encaminhamento do projeto, 
de autoria do senador Pedro Taques (PDT-MT), atende a um pedido da presidente Dilma Rousseff feito durante encontro em Brasília com 
prefeitos e governadores na segunda (25), quando ela propôs cinco pactos entre as três esferas do poder. 

COLUNA DO SANCHES 

BASTAI (3) 

O POVO ACORDOU! 

O POVO DECIDIU! 

OU PÁRA A ROUBALHEIRA 

OU PARAMOS O BRASIL! 

I 
AGORA, EM TODO O BRASIL, MAIS OU MENOS 
QUATROCENTAS CIDADES COM PASSEATAS 
NAS RUAS CONTRA A CORRUPÇÃO E A FALTA 
DE QUALIDADE NAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI- 
COS 
Uma reflexão sobre a mais grave das crises, da 
qual derivam todas as outras crises. A crise ética é a 
"mãe" de todas as crises, 

ÉTICA É BBB 
Falar de ética é, também, falar de esperança. Espe- 
rança em algo melhor. 
Todo ser de esperança é um portador... de intran- 
qüilidade. O esperançoso é um inquieto. O ser 
humano ético-esperançoso é alguém que tem muitas 

ansiedades e algumas angústias, Para esse ser. 
esperança não é comodismo ou covardia disfarça- 
dos de virtude, 
BBB - Longe das teses acadêmicas (relevantes, 
embora extenuantes), entende-se ética, aqui, como 
um conjunto de hábitos, atitudes e outros compor- 
tamentos tidos como positivos, justos, adequados. 
Ética é o BBB - o Bem, o Bom, o Beto. 
Pode-se afirmar sem medo de erro: É a falta de ética 
que está destruindo o ser humano e a natureza; é 
ela a raiz da pobreza, da miséria, das desigualda- 
des. Simples assim. 
Por dispensarem os conceitos e ações éticas e por 
ambicionarem o dinheiro, o patrimônio, a fortuna, 
o poder a qualquer custo, certas pessoas incertas 
- como políticos, governantes e outras autoridades, 
além de gente da iniciativa privada - estão arrasan- 
do a humanidade. 
TRILHÕES E POBRETÕES - Tem algo de muito 
errado em um mundo que gira cerca de 120 trilhões 
de dólares... ao lado de miseráveis, pedintes, esmo- 
leres, esfomeados, doentes. 
NATUREZA & POBREZA - Tem algo de muito errado 
em um país (o Brasil) que não sofre terremotos, 
maremotos, furacões; um país que tem unidade ter- 
ritorial, lingüística e religiosa; que tem subsolo rico, 
solo fértil, diversidade natural exuberante, extensão 
territorial continental... e ainda é um dos dez piores 
países do mundo, com seus obscenos índices de 
desigualdade. 
PREFEITURAS CORRUPTAS - Tem algo de muito 

Edmilson Sanches 

errado em um país onde. pelos dados e declara- 
ções oficiais, mais de 80% (escreva-se; oitenta por 
cento) das prefeituras são corruptas ou cometem 
algum tipo de desvio: onde grande parte do dinheiro 
da Educação não chega ao professor, ao aluno, à 
escola, por desvios entre os órgãos federais até os 
municipais; onde quase R$ 600 bilhões já foram 
desperdiçados ou desviados, segundo processos na 
Justiça; onde 20% de todo o orçamento do governo 
é destinado à corrupção. Isso tudo está nos jornais e 
está na Justiça. 
QUALIDADE & HUMILHAÇÃO - Tem algo de errado 
num estado (o Maranhão) com uma das melhores 
qualidades de terra e de reservas hídricas (água), 
com localização estratégica... e ainda padecer 
humilhantes classificações em seus índices sociais e 
econômicos. 
QUANTIDADE x QUALIDADE - Tem algo de errado 
em um município (Imperatriz) que, embora seja um 
dos maiores em quantidade de gente, é um dos 
piores em qualidade de vida dessa gente (posição 
2.313 em exclusão social e 2.583 em desenvol- 
vimento humano, entre 5.564 municípios. Onde 
as maiores ações é a adequada elaboração de 
promessas, compromissos, retórica e justificativas. 
"Media event". 
A (FALTA DE) ÉTICA - Esse "algo de errado" é, 
insista-se, a falta de ética, que leva à insensibilidade 
social, à apropriação de espaços e recursos públicos 
para a manutenção e ampliação de poder e patrimô- 
nio pessoal e/ou grupai. 

CONTATOS: esanches@Jupiter.com.br • Facebook • Caixa Postal 61 -65900-970 - Imperatriz - MA 
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Após ser pauta na grande maioria das 
manifestações no Brasil, a PEC 37 foi 
vetada na noite dessa terça-feira (25) 
na Câmara dos Deputados. Por 430 
votos contra e 9 a favor, além de 2 abs- 
tenções, a Proposta de Emenda Cons- 
titucional (PEC) que limitava o poder 
de investigação do Ministério Público 
foi vetada. Você sabia que o autor da 
tão comentada PEC é um deputado do 
nosso querido Maranhão? Isso mesmo, 
Lourival Mendes (do PTdoB) foi eleito 
com o nosso voto - não se esqueçam 
disso nas eleições do ano que vem. 
Lourival se irritou com o nome que inti- 
tularam à PEC 37, que se tornou conhe- 
cida por todos como a "PEC da Impu- 
nidade". Para o deputado maranhense, 
tudo isso não passa de uma grande fa- 
lácia e garantiu que a sua Proposta de 
Emenda Constitucional seria aprovada 
no plenário se não fosse todo o calor 
das manifestações que ganharam as 
ruas. 

- NOVE A FAVOR 
Você sabe quem foram os nove depu- 
tados que votaram a favor da Emenda 
Constitucional? Além do nosso conter- 
râneo, Lourival Mendes (PT do B), que 
é autor da PEC, os deputados João 
Lyra (PSD-AL), Sérgio Guerra (PSDB- 
-PE), Mendonça Prado (DEM-SE), Ber- 
nardo Santana de Vasconcelos (PR- 
MG), Valdemar Costa Neto (PR-SP), 
Eliene Lima (PSD-MT), João Campos 
(PSDB-GO) e Abelardo Lupion (DEM- 
-PR) também foram a favor. Após a vo- 
tação, o deputado Sérgio Guerra usou 
sua página no twitter para comunicar 
que houve uma pequena confusão du- 
rante a votação e ele acabou errando 
seu voto na PEC 37, que seria contrá- 
rio e não a favor como ficou registrado. 
Será que o deputado errou mesmo ou 
só está querendo aliviar para o seu lado 
junto aos eleitores? 

- PENSANDO NAS ELEIÇÕES 

ST' 

Muito curioso o fato de deputados fede- 
rais, que antes eram a favor da "PEC 
da Impunidade", serem agora total- 
mente contrários. "Mobilizados" pelo 
sentimento de mudanças que toma 
as ruas e inspirados nos cartazes dos 
manifestantes, parlamentares tucanos 
ergueram durante a votação da PEC 
cartolinas que estampavam as frases: 
"Eu sou contra a PEC 37", "Porque não 
devo e não tenho medo da investiga- 
ção", "A quem interessa calar o MP?" 
(Tá ai a foto que não me deixa mentir). 
Tudo muito lindo, se não fosse o fato 
da grande maioria tentar a reeleição no 
próximo ano. Já prevejo as campanhas 
nos horários políticos no segundo se- 
mestre de 2014: "Lembram de mim? Eu 
votei contra a PEC 37", "Vote em mim, 
eu fui contra a 'PEC da Impunidade'" ou 
"Eu apoiei a democracia e os manifes- 
tos nas ruas". Alguém aí duvida desses 
discursos? 
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Acusado de homicídio no Amapá 
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Thiago é acusado de ter assassinado um homem, conhecido como "Sangue Frio" 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Civil, sob o comando do de- 
legado Thiago Bardhal, fez a prisão de 
Eliel Carvalho de Sousa, de 24 anos, no 
final da tarde de terça-feira (25). Ele é 
acusado de ter assassinado um homem, 
conhecido como "Sangue Frio". O crime 
ocorreu na cidade de Vitória do Jari, es- 
tado do Amapá, em 12 de maio de 2012. 

A prisão foi em cumprimento ao man- 
dado de prisão expedido pelo juiz titular 
da Comarca Única de Vitória do Jari, Ail- 
ton Marcelo Mota Vidal. Eliel, em depoi- 

mento ao delegado Thiago Bardai, con- 
fessou o crime. Ele disse que matou em 
legítima defesa e que "Sangue Frio" iria 
matar seu sobrinho. 

"Sangue Frio" foi morto com três gol- 
pes de facão. O acusado estava moran- 
do em Imperatriz com a família há mais 
de um ano. Ele estava trabalhando como 
ajudante de pedreiro. Eliel é acusado de 
homicídio qualificado. Em breve, será 
transferido para Vitória do Jari, onde irá 
a júri popular. Ele falou que a vítima já 
tinha passagens pela polícia acusado de 
homicídio. 

Motociclista invade preferencial 

e fica gravemente ferido 

-■ 

O motociclista foi arremessado sobre o para-brisa do automóvel 

O acidente aconteceu no cruzamento 
da rua Henrique Dias com a rua Ceará, no 
bairro Bacuri. Segundo informações de tes- 
temunhas, o mecânico Antônio dos Santos, 
de 51 anos, que conduzia uma motocicleta 
de 50 cilindradas, invadiu a preferencial e 
bateu em um carro. O impacto da batida foi 
tão forte que ele chegou a ser arremessado 

sobre o para-brisa do automóvel. 
O motociclista teve fratura exposta no 

pé esquerdo e precisou ser socorrido pelo 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgên- 
cia (Samu), que o encaminhou ao Hospital 
Municipal de Imperatriz. O trânsito no local 
ficou bastante tumultuado por cerca de meia 
hora. (Imirante) 

Acampados no Incra aguardam outros 

sem-terra para reforçar movimento 

A ocupação dos trabalhadores rurais de 
Açailândia na sede do Incra, em imperatriz, 
entrou no segundo dia. Mas as famílias de 
acampados ainda não conseguiram marcar 
uma reunião com o superintendente estadual 
do órgão. Cerca de 100 famílias dos acam- 
pamentos Estrela Dalva e Agro Planalto 
reclamam da lentidão nos processos de re- 
gularização fundiária das fazendas Toca da 
Raposa, Corguinho e Padre Cícero. 

Eles reivindicam, também, melhorias nos 
assentamentos que já foram criados no mu- 
nicípio: João do Vale e Francisco Romão. 

Segundo a secretária de finanças do Sin- 
dicato dos Trabalhadores Rurais, Luziana da 
Silva, para reforçar o movimento, famílias 
de acampados nos municípios de Itinga do 
Maranhão e Montes Altos devem chegar e 
se juntar aos que já estão na unidade, nesta 
quinta-feira (27). (Imirante) 

Audiência Trabalhista discute o não pagamento de 

direitos trabalhistas a funcionários da Límp Fort 

Limp Fort alega não ter condições de pagar dívida trabalhista de mais de R$ 1 milhão 

Janaina Amorim 

Uma audiência para discutir o não paga- 
mento das multas rescisórias e o FGTS dos 200 
trabalhadores da Limp Fort Ambiental, respon- 
sável pela limpeza urbana de Imperatriz, acon- 
teceu na tarde de quarta-feira (26) na Procura- 
doria do Trabalho do Município de Imperatriz. 

A empresa declarou não ter condições de 
saldar a dívida de R$ 499.738,80 de verbas res- 
cisórias, multa de 40% de FGTS que soma R$ 
248.388,21 e o FGTS atrasado no valor de R$ 
365.401,02. Disse ainda que rescisão do con- 
trato com a Prefeitura foi devido às condições 
financeiras da prestadora de serviço. 

Na ata da audiência consta que a empre- 
sa alegou não possuir bens para pagar o dé- 
bito. "A empresa alega que os caminhões são 
do banco, e há notícia de que a maioria são 
objetos de penhora em processos judiciais de 
outros locais. A gente ainda não confirmou as 
informações", disse a procuradora do Trabalho, 
Fernanda Maria Mauri. 

A promotora esclareceu que é dever da 
Prefeitura fiscalizar os prestadores de serviço, 
enfatizando que as informações prestadas na 

audiência ainda serão apuradas. Para ela, a de- 
cisão, além de judicial, é política. "O município 
pode, se não houver vontade política de pagar 
nesse momento, falar que estava fiscalizando. 
Aí os trabalhadores vão ter que entrar na Justi- 
ça do Trabalho", explicou. 

Outra possibilidade é a Prefeitura pagar os 
direitos trabalhistas, mas requerer da Limp Fort 
a responsabilidade financeira. "O município 
pode dizer que 'vamos pagar, mas a gente vai 
entrar com uma ação contra a empresa e ela 
vai ter que me pagar pelo dinheiro que paguei 
aos trabalhadores'. É a ação de regresso", afir- 
mou a promotora. 

Uma nova reunião foi marcada para o dia 
12 de julho, às 10h, para que sejam apresenta- 
das propostas de negociação. O representante 
do Sindicato dos Empregados de Empresas 
de Asseio, Limpeza e Conservação, Honesio 
Máximo, disse que, dependendo do resultado 
dessa nova audiência, o sindicato fará uma 
assembléia. "Esperamos que tenhamos uma 
resposta, no sentindo de atender essa neces- 
sidade dos trabalhadores, que é receber seus 
direitos. É um direito certo que deve ser pago", 
acrescentou. 

Mesmo com a queda da PEC 37, manifestantes 

ímperatrizenses voltam às ruas 

Setran informou que mais de 1000 manifestantes foram 

Welbert Queiroz 

Antes mesmo do final do jogo do Brasil, 
os ímperatrizenses, inspirados pela vitória 
das manifestações que influenciaram a der- 
rubada da PEC 37, reuniram-se mais uma 
vez em frente à Praça de Fátima para pro- 
testar e pedir melhorias na educação, saúde 
e transporte público. 

Os manifestantes, a partir das 18h, mar- 
charam em direção ã BR-010. lEIes pedem 
respeito e o cancelamento oficial do contrato 
com a VBL. "Queremos que o contrato seja 
quebrado, queremos mais saúde, educação. 
O movimento não vai parar até que nossas 
reivindicações sejam atendidas", disse o es- 
tudante Jackson Nunes. 

A SETRAN, que acompanhava o movi- 
mento junto à Polícia Militar para orientar os 
condutores de veículos, apontou que mais 
de 1.000 manifestantes participavam da ma- 
nifestação pacífica. 

Guiados por um carro de som, os mani- 
festantes gritavam palavras de ordem e can- 
tavam o hino nacional. "Já conseguimos uma 
vitória e não vamos sair das ruas. Eles vão 
ter que nos ouvir", afirmou um dos líderes do 
manifesto que seguia no carro de som. 

ARQUIVAMENTO DA PEC 37 
Nessa terça-feira (25), com o plenário 

às ruas nessa quarta-feira (26) 

lotado por manifestantes, a Câmara dos 
Deputados arquivou a PEC 37, por uma vo- 
tação da esmagadora maioria, 430 votos. A 
PEC 37 sugeria incluir um novo parágrafo 
ao Artigo 144 da Constituição Federal, que 
trata da Segurança Pública. O item adicional 
traria a seguinte redação; "A apuração das 
infrações penais de que tratam os §§ 1o e 
4o deste artigo incumbem privativamente às 
polícias federal e civis dos estados e do Dis- 
trito Federal, respectivamente". 

A justificativa apresentada pelo autor da 
PEC, deputado Lourival Mendes (PTdoB- 
MA), ressaltava que não há prejuízo para 
a investigação criminal em comissões par- 
lamentares de inquérito (CPIs), o que é ga- 
rantido por um outro dispositivo presente na 
Carta Magna. 

Participaram da campanha a Associa- 
ção Nacional dos Membros do Ministério 
Público (CONAMP), o Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais (CNPG), a Asso- 
ciação Nacional dos Procuradores da Re- 
pública (ANPR), a Associação Nacional do 
Ministério Público do Distrito Federal e Ter- 
ritórios (AMPDFT), a Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e a 
Associação Nacional do Ministério Público 
Militar (ANMPM). 

(Com informações da Empresa Brasil de 
Comunicação). 
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Câmara encerra semestre com 400 indicações 

Hyana Reis 

Hoje (27) é o último dia de sessão na 
Câmara Municipal. Os vereadores en- 
tram em recesso a partir desta sexta- 

-feira (28) e só retornam no início de agosto. 
O plenário encerra este primeiro semestre de 
2013 com quase 400 indicações de projetos, 
de acordo com a mesa diretora. 

O número de projetos apresentados foi 
considerado positivo pelo vereador e vice-pre- 
sidente da mesa diretora, Esmerahdson de Pi- 
nho. "Este período foi de grande aprendizado, 
já que boa parte dos vereadores são de nova- 
tos. Foi de grande valia não só para nós, mas 
para toda a população, já que uma boa parte 
das indicações foram aprovadas". 

De acordo com o vereador, todas as indi- 
cações foram apresentadas ao plenário, não 
restando nenhuma para ser avaliada no próxi- 
mo semestre: "A pauta está limpa, todas foram 
apreciadas, aprovadas ou reprovadas". Portan- 
to, ao retornarem em agosto, novos projetos 
devem ser apresentados. 

Mas o vereador Marco Aurélio discorda de 
seu colega parlamentar e revela que três de 
seus projetos não chegaram ao plenário: "Esse 
semestre protocolei três projetos de lei, mas 
nenhum foi à votação, infelizmente. Um teve 
que ser retirado, por não ser da competência 

do parlamentar. Os demais não foram a plená- 
rio, infelizmente". 

Apesar de avaliar como positivo o número 
de indicações, o vereador reclama da execu- 
ção dos projetos: "Indicações são muitas, pois 
todas as sessões saem até 10 indicações: mas 
sabemos que o Poder Executivo não vai aten- 
der a todos os projetos, mas o papel do verea- 
dor é observar e assim indicar o que for melhor 
para a população". 

O vereador revela que chegou a se frustrar 
com as dificuldades em executar e aprovar um 
projeto: "Eu encontrei dificuldades que fizeram 
eu me sentir impotente, pois sei das cobranças 
e das necessidades das pessoas, e chega a 
ser frustrante. Mas nunca perdi o otimismo, e 
continuarei lutando". 

Este semestre, inclusive, algumas pesso- 
as reclamaram que a maioria das indicações 
de projeto era sobre pavimentação asfáltica. 
"Quase 50% ou mais das indicações é sobre 
asfalto. Não sei se é preguiça dos vereadores 
em indicar coisa melhor ou se a cidade não tem 
outro problema a não ser buraco", reclamou 
Thiago Souza, leitor do Correio Popular. 

Neste quesito, até o vice-presidente da 
Câmara concordou: "Não tenho esse dado 
estatístico, mas realmente há uma grande 
demanda quanto à abertura de drenagem e 
asfaltamento de rua. Credito que isso é fruto 

"Atletismo foi disputado na grama por pedido 

dos professores" diz secretária de Esporte 
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Alunos disputaram atletismo dos Jogos Escolares no gramado do estádio 

Hyana Reis 

Depois da repercussão da coluna "Qual é a 
Bronca?", publicada quinta-feira passada (20) 
e que relatava o fato de estudantes disputarem 
a modalidade de atletismo dos Jogos Escola- 
res no gramado do Frei Epifânio ao invés de 
uma pista própria para o esporte, a Secretaria 
Municipal de Esporte pediu direito de resposta. 

De acordo com a secretária geral da com- 
petição, este foi um pedido dos próprios pro- 
fessores da modalidade. "Isso só aconteceu 
porque os professores dessa modalidade se 
reuniram com a Secretaria e pediram que es- 
sas provas, ao invés de serem realizadas no 
50° Bis ou na Beira Rio, fossem realizadas no 
Frei Epifânio", explica Dinalva Benigno. 

A secretária conta que este pedido foi fei- 
to para que os alunos tivessem mais conforto 
e segurança: "O estádio é bem centralizado, 
com fácil locomoção, e, em momento algum, 
ofereceu qualquer risco a esses alunos. Se 
essa prova fosse realizada na Beira Rio, íamos 
ter dificuldade em controlar os alunos, além do 
calor intenso. E a maioria corre descalça, e o 
chão quente pode prejudicá-los". 

Ainda ressalta que esta foi a melhor solu- 
ção encontrada, já que a cidade não dispõe 

de pista de atletismo. "Quando não podemos 
fazer o melhor, fazemos o que está na nossa 
possibilidade". 

Quanto ao gramado, se inapropriado para 
a prática deste esporte, Dinalva Begnino afir- 
ma que somente um especialista poderia pre- 
cisar. "Era necessário um exame, um teste, 
para dizer isso, mas não acredito que seja 
prejudicial". 

A secretária também acredita que praticar 
atletismo no gramado não prejudicará os atle- 
tas quando forem disputar a modalidade em 
outras cidades: "No Maranhão só existem duas 
cidades que têm uma pista oficial de atletismo; 
em São Luís e Ariri. Têm cidades que fazem 
essa competição no chão quente. E, mesmo 
disputando sem a determinada estrutura, mui- 
tos atletas nossos já foram disputar atletismo 
para os Jogos Escolares Brasileiros". 

Ainda ressaltou que é de interesse da 
gestão municipal a construção de uma pista 
de atletismo, já que existem muitos atletas 
dessa modalidade em Imperatriz, porém são 
necessários recursos e investimentos. "Não é 
de hoje que pedimos pista de atletismo, pois 
é de interesse da Prefeitura. Mas precisamos 
de investimentos, portanto, não é algo que de- 
penda só da gente". 
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Hoje (27) é o último dia de sessão na Câmara de Vereadores antes do recesso 

de herança de administrações passadas, e, às 
vezes, o gestor foca em determinadas ações". 
Ele ressaltou que espera novos projetos no 
próximo semestre. 

RECESSO - As sessões na Câmara Mu- 
nicipal devem retornar na primeira semana de 
agosto. Esmerahdson de Pinho ressalta que 
este período não será de folga, mas de refle- 
xão: "Esperamos que neste recesso os ve- 
readores façam grande reflexão, façam uma 

análise e tragam novos projetos. O trabalho do 
vereador não para nunca, pois precisamos ficar 
em contato com o povo sempre. As visitas esta- 
rão mantidas, pois precisamos ouvir o povo. e 
também leremos mais sobre o regimento inter- 
no para trabalhar com mais eficácia". 

Marco Aurélio também garante que não terá 
férias como parlamentar: "Os vereadores terão 
recesso, mas eu não estarei de férias, estarei 
na mitigância, levando e ouvindo todas as de- 
mandas da população", finalizou. 

MEC, UFMAe Prefeitura discutem implantação 

do curso de Medicina em Imperatriz 

a : 
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Equipe visitou futuras instalações do curso e unidades de saúde do município 

Na manhã dessa quarta-feira (26), reu- 
niram-se no campus da UFMA -Imperatriz a 
comissão de implantação do curso de medici- 
na. representantes do MEC, da Universidade 
e da Prefeitura Municipal de Imperatriz para 
discutir as propostas de implantação do cur- 
so em Imperatriz e definir os aspectos peda- 
gógicos e estruturais acerca das instalações 
no Campus Avançado, localizado próximo ao 
bairro Bom Jesus. O inicio das aulas do cur- 
so está previsto para o 1o semestre letivo de 
2014. 

Estiveram presentes na reunião o diretor 
de Centro - campus Imperatriz, Marcos Fábio 
Belo Matos; representantes do MEC, Sandra 
Tibiriçá e Rui Souza; membros da Comissão 
do Curso de Medicina de São Luís, Francisca 
Luzia Moreira de Araújo, Maria do Carmo La- 
cerda Barbosa e Maria do Rosário Fortes Bra- 
ga; o coordenador de fiscalização de obras da 
UFMA, César Braga, além da coordenadora 
do curso de Enfermagem de Imperatriz, Cecil- 
ma Miranda, e a professora de Enfermagem 
Rosimar Costa Penido. Participaram também 
o prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira; o 
representante do Hospital Municipal de Impe- 
ratriz, Alysson Mota de Avelar, e um represen- 
tante do Hospital Materno Infantil, José Diniz. 

Na tarde de ontem (24), a comissão visi- 
tou as futuras instalações do prédio onde vai 
funcionar o curso de medicina, no campus 
avançado da UFMA. e saíram de lá satisfei- 
tos. "São excelentes as estruturas das insta- 
lações; foram cuidadosamente elaboradas, 
bem pensadas; a Universidade Federal do 
Maranhão está de parabéns pela construção 
e pela iniciativa de trazer uma grande escola 
e agregar valor ao município e ao sistema de 
saúde local", afirma a representante do MEC, 
Sandra Tibiriçá. 

A comissão visitou também unidades bá- 
sicas de saúde do município, como o Centro 
de Saúde Milton Lopes, o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS III) e o Posto de Saúde 
Maria Aragão. 

Segundo o prefeito de Imperatriz, a im- 
portância de um curso como o de medicina 
em Imperatriz é primordial para o desenvolvi- 
mento da cidade no campo da saúde. "Numa 
escala de 1 a 10, a implantação de um curso 
como este é o maior sonho da cidade hoje", 
e reforçou o engajamento da prefeitura para 
a viabilização do curso: "Nosso engajamento 
é total". 

Na reunião de hoje, a coordenadora do 
Curso de Medicina (campus São Luís), Ma- 
ria do Carmo Lacerda, destacou a qualidade 
da estrutura da rede de saúde municipal e da 
capacitação técnica dos profissionais que ali 
trabalham. No momento seguinte, a pauta de 
discussão foi a importância de se qualificar 
os profissionais médicos, com formação em 
capacitação e também em mestrado, e de se 
qualificar os profissionais da rede que vão 
orientar os estudantes. 

O diretor do Campus, Marcos Fábio, fez 
um balanço de todo o encontro com a comis- 
são de implantação do curso de medicina do 
Campus de São Luís, junto com os represen- 
tantes da comissão do MEC e a coordenação 
do Curso de Enfermagem. "Para nós é impor- 
tante porque no curso de medicina o aluno 
vai estar vinculado ao sistema de saúde mu- 
nicipal e estadual desde o primeiro período. 
Será feito metade na sala de aula e metade 
nas unidades básicas de saúde. Para nós, 
de fato, essa resposta do governo, tanto mu- 
nicipal quanto estadual, é fundamental para 
que a gente possa concluir os nossos traba- 
lhos como UFMA e como comissão do MEC, 
e possamos em 2014.1 ter a primeira turma 
de medicina daqui da nossa universidade", 
avalia. 

Está também no planejamento da UFMA 
(campus Imperatriz) a adoção de um mestra- 
do regular na área da saúde. 
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►PREPARAÇÃO PARA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

Êemi 

Diocese lança Semana Missionária 

Janaina Amorim 

A Semana Missionária, de 13 a 20 de ju- 
lho, é um dos momentos de preparação 
que antecedem a Jornada Mundial da 

Juventude (JMJ) - um dos maiores encontros 
da Igreja Católica. O lançamento da semana 
aconteceu na manhã de quarta-feira (26), na 
Catedral de Fátima. 

Durante a Semana Missionária, em todas 
as Igrejas Católicas do Brasil pessoas de ou- 
tros países serão acolhidas. Imperatriz vai 
receber um grupo de 41 franceses que parti- 
ciparão de um trabalho de evangelização nos 
13 municípios que compõem a diocese. "É um 
intercâmbio cultural. Uma troca de experiên- 
cia de fé. Assim como eles têm o que ensinar, 
eles têm o que aprender", definiu o bispo Dom 

Gilberto Pastana. 
Um grupo da diocese, composto por cer- 

ca de 400 pessoas, vai participar da Jornada 
Mundial da Juventude. Para o coordenador da 
caravana, Johson Alves, a Semana Missioná- 
ria é um momento de ir ao encontro do outro. 
"É um momento de encontro de outros jovens, 
de outras famílias, levando a palavra. Não só 
pelas vindas dos missionários franceses, mas 
também pelos missionários da diocese que os 
acompanharão. É um momento de sacudir a 
igreja", finalizou. 

Jornada Mundial da Juventude - "Ide e 
fazei discípulos entre todas as nações!". Este 
é o tema da JMJ de 2013, que será realizada 
no Rio de Janeiro - de 23 a 28 de julho. O 
evento terá a presença do Papa Francisco. 

1 

a 

ã 
A Semana Missionária é uma preparação para Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro 

Telecentro será inaugurado 

hoje no Conjunto Vitória 

Lançada a 2a Feira da 

Beleza de Imperatriz 
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Telecentro será inaugurado hoje na região do conjunto Vitória, em Imperatriz 

A solenidade de inauguração de mais um 
telecentro será realizada nesta quinta-feira 
(27), às 17h, no conjunto Vitória, em Impera- 
triz. O projeto de inclusão digital é realizado 
pela Prefeitura Municipal, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento So- 
cial (Sedec). 

A informação foi prestada pelo secretário 
municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Sabino Siqueira da Costa, que está empenha- 
do com sua equipe na instalação desse proje- 
to digital. "Esse polo beneficiará a comunida- 
de de cinco bairros, principalmente crianças e 
adolescentes que ali residem", disse. 

O novo polo tem como endereço a Aveni- 
da Um, na confluência da Coletora Um, ane- 
xo ao posto policial militar. A solenidade de 
inauguração, conforme informa Sabino Costa, 
contará com as presenças de autoridades, en- 
tre estas, o prefeito Sebastião Madeira. 

"A inauguração de mais esse polo vem se 

somar a diversos outros programas sociais 
desenvolvidos pela administração do prefeito 
Sebastião Madeira e que estão sob a respon- 
sabilidade, principalmente, da Secretaria de 
Desenvolvimento Social", afirma. 

Para o secretário, a instalação de mais 
um telecentro beneficiará centenas de pes- 
soas, qualificando-as para o disputado mer- 
cado de trabalho em Imperatriz. Esse núcleo 
do Conjunto Vitória, diz ele, é considerado 
estratégico pela sua importância social ao 
contemplar crianças e adolescentes com cur- 
sos de Informática básica e avançada, pas- 
sando a ter mais oportunidade de educação 
e trabalho. 

"Quando inauguramos um projeto como 
esse, estamos oportunizando os jovens a 
entrar definitivamente no mercado do traba- 
lho", afirma Sabino Costa, ressaltando que o 
projeto ainda será levado para outros bairros 
da cidade. 

Novas tecnologias para o mercado da be- 
leza é o que promete a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Imperatriz (CDL) no lançamento da 
2a Feira da Beleza. O coquetel de lançamento 
ocorreu na noite dessa terça-feira (25), por volta 
das 19h, no Palácio do Comércio de Imperatriz. 

A expectativa para o ano de 2013 é que a 
feira tenha o mesmo molde das grandes feiras 
nas principais capitais de todo o Brasil. "O even- 
to tem a finalidade de informação, trazendo 
profissionais de outros estados do Brasil, inclu- 
sive de nível internacional. Teremos palestras, 
técnicas, cursos e muitas outras novidades. O 
público fundamental para participar são os ca- 
beleireiros, mas a feira é aberta como um todo 
para a comunidade", anuncia Luciana Freitas, 
apresentadora oficial da 2a Feira da Beleza de 
Imperatriz. 

O mercado da beleza no Brasil emprega 
cerca de 3,5 milhões de pessoas, chegando 
a crescer aproximadamente 10% ao ano, se- 
gundo levantamentos da Associação Brasileira 
da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (Abihpec). "Esse é um evento que 
visa trazer os distribuidores de cosméticos e os 
profissionais que possam capacitar os profis- 
sionais da beleza e estética. Temos o propósito 
de estar integrados no circuito nacional. Essa 
feira tem o mesmo protótipo da Heir Brasil, que 
acontece em São Paulo. Vamos trazer o merca- 
do da beleza para dentro de Imperatriz", afirma 
Francisco Almeida, presidente da CDL. 

Os profissionais cabeleireiros da cidade afir- 
mam que no quesito tratamento de cabelos o 
que mais faz sucesso nos salões atualmente é 
a selagem, e que esperam participar da feira no 
intuito de ampliar o leque de novidades para os 
clientes. "Fui convidada e essa é a primeira vez 

0 evento ocorre de 16 a 18 de novembro, no Centro de Convenções 

que estou participando. Acredito que vai ser um 
grande sucesso e espero bastante novidades 
nesse evento", disse Francisca, cabeleireira da 
Cores e Fios. 

Mário Ferré, que trabalha com cabelos há 
30 anos e apresenta shows de penteados em 
diversas feiras no Brasil, explica quais são as 
principais tendências e competências para os 
profissionais: "Hoje o que está na moda é o pro- 
fissional que entenda de visagismo, entenda de 
cabelo, pois, assim, vai adaptar o que está na 
moda para o cliente. E o profissional tem que 
entender do assunto para adequar ao cliente", 
ressaltou. 

Fornecedores, profissionais e consumi- 
dores da beleza podem encontrar mais infor- 
mações quanto às inscrições, novidades e 
detalhes do evento no site da feira: www.feira- 
dabelezadeimpertriz.com.br. 
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Geógrafo, coordenador de qualidade e ator 

Trabalhar é muito gratificante, lembrando que não abro mão da minha diversão." 

Welbert Queiroz 

Marcos Jefferson Barros Andrade, de 22 anos, iniciou sua 
carreira acadêmica e profissional cedo, entre os 17 e 20 anos. 
Hoje, Marcos conta um pouco das etapas que percorreu para 
dar início á construção de sua carreira e conciliação entre es- 
tudos, trabalho e diversão. 

"Tenho 22 anos, tive minha primeira formação técni- 
ca aos 17 anos pelo IFMA. Aos 18 anos, estava cursando 
faculdade de Geografia, e, aos 20 anos, passei num sele- 
tivo de curso de administração oferecido pelo SENAI de 
Imperatriz com duração de 02 anos, foi quando tudo co- 
meçou. O curso era no período vespertino, e pela manhã 
eu trabalhava como consultor de segurança do trabalho", 
afirma Marcos. 

Segundo ele, foi a partir desse momento que sua vida deu 
um giro de 360°, pois começou a aproveitar todas as oportu- 
nidades que o mercado oferecia. Marcos, que fez um curso 
de administração durante dois anos, diz que o estágio pro- 
porcionou crescimento em sua carreira. "Quando realizei o 
estágio, um estágio de meio período, foi quando apareceu 
a oportunidade de trabalhar, por sinal, numa das maiores 

e melhores construtoras de Imperatriz. Após o estágio, 
fui apresentado à administração, quando falei de minhas 
habilidades e experiência de um ano em consultoria de 
segurança no trabalho. A empresa me fez uma proposta. 
No início tive medo de arriscar, largar a consultoria para 
me tornar um colaborador fixo". 

Marcos Jefferson diz ainda que sempre foi bem avaliado 
nas auditorias realizadas para avaliar a qualidade de seu tra- 
balho. "Participei de auditorias de empresas multinacio- 
nais como VALE, na qual fiz meu nome acontecer. Por mo- 
tivos pessoais, tive que me retirar da empresa, foi quando 
o dono me colocou numa construtora que abriria em Im- 
peratriz, prestadora de serviço da SUZANO". 

Ao fim do contrato com a empresa, Marcos agar- 
rou mais uma oportunidade que apareceu em sua vida. 
"Quando a empresa deixou de prestar serviços para Su- 
zano, uma pessoa que sou eternamente grato, chamado 
João Neto Franco, me apresentou ao diretor da ARACATI. 
Entrei como assistente e, em pouco tempo, fui promovido 
a coordenador da qualidade e representante da direção". 

Hoje, o coordenador, em paralelo com o trabalho, 
está cursando os últimos períodos do curso de Geografia pela 

UEMA, e, aos finais de semana, participa como ator em uma 
das maiores companhias de teatro de Imperatriz. "Amo sim- 
plesmente o que faço e acredito que estou encontrando 
meu caminho profissional. Provavelmente, vou realizar 
especialização nessa área de qualidade. Apesar da pouca 
idade, me adequei ao mercado de trabalho, sou família e 
muito responsável". 
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Tão bom quanto o clima de promoção é o 

clima de férias!!! E aqui em Imperatriz as 

férias de julho são sempre sensacionais! 

Verão, praia, Exposição Agropecuária... 

Aquele reencontro da galera que mora fora 

e vem visitar nesse período... Enfim, a com- 

binação perfeita pra curtir e, é claro, estar 
linda! Vale a pena passar nas minhas queri- 
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das MOfíicer e Carrnen Steffens pra montar 

aqueles Looks poderosos e arrasar nessas 
férias!! 

Lembrando que a MOfficer tá com descon- E 
tos TOPS de 10% a 30% em toda a loja, e a 
Carrnen Steffens também tá arrasando, com 

peças que chegam até 50% de desconto! 
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AV. GETULIO VARGAS, 

560, PRAÇA DE FÁTIMA 

FONE; (99) 3523-3645 

TOCANTINS SHOPPING 

FONE: (99) 3525-7238 
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VÍDEO E PROPAGANDA 

A H Produtora e Propaganda é uma empresa que 

oferece vídeos com qualidade criatividade, rapsdez e 

preços competitivos. 
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FARMÁCIA GUIMARÃES (AV.CETÜLIO VARGAS, 1520-CENTRO) 

ULTRA DROGAS (AV.BERNARDO SAYÂO, 1543 A-N.IMP) 
FARMÁCIA DO TRAB. DO BRASIL (R. EUCLIDES DA CUNHA, 1199-PQ.S.LÚCIA) 

www coq uefel com .br/Jogos 
CMZfiVINHA 

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

Pffenio ganho por Alberl Etoatein em 1921 

r 

Cair na (?); dei» ar-ae apanhar 

Ponlosde saque 

L 

rata- lhD(SÍ08) 
Manlfesta- sesoba forma de calor (Fís.J 

Sufixo de 'osmose' 

□nturto do milho, nos EUA 

Graduado do judô 
Nota musical 

Tecido grosseiro 
Raul Gb- zolla, alar 

Rslatvo á mulhar madura 

Janota (deprac) 
1.101, em romanos 
~¥~ 

Algarismo (atrev.) 

Rival dos Aliados na Segunda Guerra 

Agrega; 
incorpora 

Espalhar; propagar 

Pedra preciosa desprovida da cor 

Banir, em 
inglês 
Metro (símbolo) 

Sílaba de 'ervas' 
Certa árvore 

A artista como Ana Botafogo 

(?) muslc. ritmo baiano 

Estado comprado á Bolívia (sigla) 

Respostas desta cruzadlnha na próxima edição 

piadas 

Fã de Futebol 

Um cara chegou no trabalho com as duas orelhas envoltas de esparadrapo. Seus colegas pergun- 
taram: 

— O que foi isso? 

O cara respondeu: 

— Eu estava assistindo futebol e a minha mulher estava passando roupa ao meu lado. Nisso o tele- 
fone toca. Eu estava tão entretido no jogo que confundi o ferro de passar roupa com o telefone e levei-o 
até a orelha. 

Seus colegas perguntaram: 

— E a outra? 

Ele respondeu: 

— Não adivinham? Assim que eu desliguei, o cara ligou de novo! 

oAÇA.mAms 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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L K L M Y Z N W 
O B C F Y D D W 
Z J L H H C S Q 
L A M F Ç K M G 
K L C R 
C J W E 
D B P M T C D T 
P K V R B E W C 
R N R Y T D P K 
B N D D V V J K 
A D R O G S H C 
H V Ç Y G D Q S 
L G T B O Q X B 
J Q V M Q N L H 
Q L I Y B K D Ç 
H N V V K J K T 
O K G C B C J P 

M R B 
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Q N 
M N 
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A T ! N E T E 

F S W 
A R R 
F P M 

Q K X 
jL B 
C I 
G C 
M I 

Z V C 
T H L 
T L E 
T R T 
F S A 
L Ç W 
F P F 
K A M 
Z B X 
L G L 
F C B 
T D N 
R G M 
U X D 
R G L 
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H A 
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M G B 
K F O 
L Y L 
L Q E 
L S Y 
ARO 
D R I 
D L Y 
! G R 
Ç C H 
B V K 
V K G 
Ç H C 

W V J 
0 F P 
Z G P 
R V W 
W L Ç 

1 H X 
Y P G 
P Q P 
W S D 
W V X 
T Q J 
P M T 
L G R 
G G E 
T S J 
TUA 
Z X K 
J N N 
V ! W 
S O X 
D I L 
H O H 
S K V 

Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - ão haverá exibição de Malhação nesta quinta, devido à trans- 
missão da Copa das Confederações. A novela volta ao ar normalmente na 
sexta-feira. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Alberto e Dionisio negam que as jóias sejam deles. Alberto 
acompanha Isabel e os agentes até a polícia. O piloto finge que não conhece 
Alberto e ele consegue se livrar da acusação. Dionisio fica furioso com Alberto 
por ter perdido suas jóias. Samuel não se conforma com o fato de Dionisio ter 
conseguido escapar da acusação de roubo das jóias. Lindaura teme por Ester 
estar na casa de Dionisio, Carol conta a Lino que Maria Adília morreu há três 
anos, segundo vídeo gravado por seu marido. Mateus ameaça Lipe. Veridiana 
não acredita que a filha esteja morta. Dionisio revela a Alberto que queimou 
as fotos que estavam no bunker. Alberto pergunta a Ester se foi ela quem fez 
a denúncia contra ele e Dionisio para a policia. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Plínio e Malu se surpreendem com a revelação de Fabinho. 
Bárbara pede que Gilson a ajude a separar Bento de Amora. Tina se lamenta 
com Áurea de ter atingido Kevin com sua vingança. Bento expulsa Bárbara da 
casa de Gilson. Bárbara obriga Kevin a voltar para casa. Fabinho conta sua 
história para Plínio. Malu se oferece para ajudar Fabinho. Kevin e Tina fazem 
um pacto contra Bárbara. Vitinho explica a Filipinho o personagem que ele 
fará em seu seriado. Rosemere discute com Brenda. Fabinho volta a trabalhar 

na Class Mídia. Vinny decide ajudar Renata em sua recuperação. Damáris 
ameaça Wilson para não se divorciar dele. Lara não desiste de acabar com 
a carreira de Amora. Plínio pensa em Irene. Malu, Madá e Emília ensinam 
as crianças a cuidar da horta, e Pedrinho as observa. Damáris invade um 
show de Brunetty. Vinny leva Renata na Para Sempre. Verônica e Érico trocam 
olhares no Cantai. Glória se emociona ao ver como Bento deixou seu jardim. 
Bárbara, Bento e Amora se surpreendem quando Malu chega acompanhada 
de Fabinho na festa de Luz. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Paloma explica por que não pode beijar Bruno e o tranqüiliza. 
Paloma pede para Ciça ajudá-la a manter Bruno longe. Félix vai embora frus- 
trado da casa de Jacques. Carlito é atingido ao tentar afastar uma briga entre 
Márcia e Rita Cadilac. Tamara aconselha Félix a pedir ajuda a César para 
conversar com Jonathan. Niko e Eron convidam Amprilys para gestar o filho 
que eles pretendem ter. Márcia se arruma para seu casamento com Atílio. Lu- 
tero é oficialmente afastado do cargo de diretor clínico do hospital, e Jacques 
finge lamentar o fato. Gigi e Murilo levam um fora de Lutero. Thales pede para 
conversar com Vega. Atílio sente-se tonto antes de ir para o cartório. Paloma 
fala para Paulinha que ela ficará em seu apartamento. César pede para Lu- 
tero ajudá-lo a descobrir o que aconteceu no parto de Luana. Aline entrega o 
contrato do flat para César assinar. Félix conversa com Jacques. Nicole exige 
saber de Vinícius quanto tempo de vida ela tem. Joana fala para Lutero que 
Glauce fez o parto de Paulinha. Atílio foge do cartório. Ninho aparece no hos- 
pital e Paulinha o compara com Bruno. 

T Áries 21-03/19-04 
Você mostra habilidade para lidar com as diver- 
sas oportunidades, pois Sol e Lua formam trígo- 
no, entre sua área social e seu signo. Você nota o 
que passa despercebido pelos outros e demons- 
tra bom senso em seus julgamentos! 

b Touro 20-04/20-05 
Bom momento para resolver pendências e pro- 
blemas afetivos ainda não solucionados interna- 
mente, pois Lua e Sol formam trígono em sua 
área de crise. Fique recolhida para organizar a 
mente, e pense bem antes de se expor! 

tícemeos 21-05/21-06 
Aproveite bons momentos junto aos amigos, pois 
o trigono Sol-Lua favorece as atividades em gru- 
po e os laços de união e fraternidade. Mas fique 
atenta às finanças, prefira atividades que não se- 
jam tão dispendiosas! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Ao passar por sua área profissional, formando 
trígono com o Sol, a Lua lhe deixa mais confiante 
e emocionalmente centrada. O momento é favo- 
rável para ajudar os colegas no trabalho e para 
as tomadas de grandes decisões! 

«ílleâo 23-07/22-08 
Você mostra maior bom senso para refletir pro- 
fundamente sobre certos assuntos, pois Lua pas- 
sa por sua nona casa e forma trígono com o Sol. 
Mas cuidado para não ficar presa ao passado. 
Pense em daqui para frente! 

TO? Virgem 23-08/22-09 
Emoções positivas do passado podem ser resga- 
tadas, neste momento em que a Lua transita por 
sua oitava casa. O trígono com o Sol faz renascer 
sua luz, mas tenha o cuidado de preservar sua 
intimidade ao expor seus sentimentos! 

^ Libra 23-09/22-10 
Que tal ajudar os amigos que estão necessitados 
de sua ajuda? A Lua passa por sua área de rela- 
cionamentos, e se aspecta com o Sol lhe incenti- 
vando a se dedicar às amizades. Saiba equilibrar 
o lazer e o trabalho! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Vitórias na vida profissional podem vir com a har- 
monia Sol-Lua, entre suas décima e sexta casas, 
e você tende a se destacar pela força e sensibili- 
dade. Não se deixe levar por pressões externas, 
seja fiel aos seus interesses! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Que tal buscar atividades que estimulem seu in- 
telecto? A Lua passa por sua área social, incen- 
tivando viagens e programas culturais. O trígono 
com o Sol lhe enche de garra e energia, mas res- 
peite seus limites financeiros! 

Capricórnio 22-12/19-01 
A Lua forma trigono com o Sol, lhe trazendo um 
momento de mais introspecçâo e favorável à cria- 
tividade. Aproveite para recarregar suas energias 
e use sua solitude de maneira construtiva. Mas 
não saia espantando as pessoas! 

▲▲i 
*5 Aquário 20-01/18-02 
Ao passar por sua terceira casa e se harmonizar 
ao Sol, a Lua lhe deixa mais descontraída e bem 
humorada, favorecendo o bom entendimento e 
os momentos agradáveis. Porém, evite ser franca 
demais, isso pode magoar os outros! 

K Peixes 19-02/20-03 
Procure priorizar seus gastos, canalizando seus 
recursos somente para o que é necessário. A Lua 
passa por sua área material e se harmoniza com 
o Sol, pedindo que você zele pelas suas finanças, 
ficando longe dos supérfluos! 
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"Já perdi as contas das várias vezes em que quase fui atropelada, mesmo o sinal estando verde para mim", disse a 
professora Mariana de Sousa. 

a BmmaP 

A voz da comunidade 

Condutores não respeitam faixas de pedestres em Imperatriz 

danai na Amo rim 

Atravessar a rua é um desafio para os 
pedestres de Imperatriz. Apesar do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ga- 

rantir - no Capitulo IV, Artigo 68 - a prioridade 
da circulação de quem anda a pé, os conduto- 
res não respeitam a regra. "Mesmo nos locais 
em que há semáforo e faixa, eu tenho medo. 
Já perdi as contas das várias vezes em que 
quase fui atropelada, mesmo o sinal estando 
verde para mim", contou a professora Maria- 
na de Sousa. 

Ameaçar os pedestres durante a traves- 
sia é infração gravíssima. O CBT prevê como 
penalidade: multa, suspensão do direito de 
dirigir, retenção do veículo e recolhimento do 
documento de habilitação. Já parar o veiculo 
sobre a faixa na mudança de sinal luminoso 
é infração média e quem comete está sujeito 
á multa. 

Em muitas vias, a falta de manutenção na 
sinalização horizontal agrava o desrespeito 

às leis de trânsito. Na rua Ceará, esquina com 
João Lisboa e na esquina com a Bom Futuro, 
as faixas de pedestres praticamente não exis- 
tem. A situação se repete nos bairros, como 
na Avenida Pedro Neiva de Santana esquina 
com João Palmeira, na entrada da Vila Nova. 

O mototaxista Francisco Ribeiro acredita 
que a ausência da sinalização piora a situa- 
ção de quem anda a pé. "Prejudica mais aos 
pedestres. A faixa dá a preferência, e quan- 
do não tem faixa, eles ficam com medo de 
atravessar. Às vezes, alguns motoristas nem 
respeitam a faixa e, sem, ela fica mais difícil 
respeitar", disse. 

Conforme o secretário Municipal de Trân- 
sito, José de Ribamar, a sinalização horizon- 
tal já começou a ser revitalizada. "Agora que 
passou o inverno, já começamos o trabalho 
de revitalização das pinturas. Na Avenida Ge- 
túlio Vargas, a sinalização horizontal já está 
toda revitalizada. Depois, vamos fazer em 
todas as ruas com semáforo e depois nos de- 
mais cruzamentos", informou. 
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Falta manutenção nas faixas de pedestres das principais ruas da cidade 
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No cruzamento da rua Ceará com João Lisboa, nas proximidades de um shopping, a faixa também está apagada Pedestre se arrisca passando na faixa praticamente apagada 
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IAM deve pagar indenização de R$ 30,3 mil a casal que teve mala extraviada 

A TAM Linhas Aéreas S/A foi condenada a pagar inde- 
nização de R$ 30.380,72 para casal que teve a bagagem 
extraviada durante voo internacional. A decisão é do juiz 
Washington Oliveira Dias, em respondência pela 10a Vara 
Cível de Fortaleza. 

Segundo os autos (n0 0520824-92.2011.8.06.0001), no 
dia 27 de outubro de 2011, L.C.N. e D.F.C. voltavam de Mia- 
mi para Fortaleza, em voo com conexão na cidade de Ma- 
naus. Ao chegar à capital cearense, descobriram que uma 
das malas, com 32 Kg, havia sido extraviada. 

Foram perdidos objetos comprados no exterior (como 
relógios e cosméticos), incluindo o enxoval de roupas e 

acessórios para os filhos gêmeos que o casal esperava. 
O prejuízo foi de R$ 10.380.72, comprovados por notas fis- 
cais. 

Os passageiros formalizaram reclamação no setor com- 
petente da TAM. Na ocasião, foram informados de que o 
prazo para resposta seria entre 20 a 30 dias. O casal, no 
entanto, não obteve esclarecimentos satisfatórios. 

Além disso, os pertences não foram devolvidos nem os 
prejuízos ressarcidos. Por conta disso, L.C.N. e D.F.C. in- 
gressaram com ação na Justiça requerendo reparação por 
danos morais e materiais. 

Na contestação, a empresa afirmou que os clientes não 

provaram quais bens estavam na mala, pois não preenche- 
ram a declaração de conteúdo anteriormente. Também de- 
fendeu que os possíveis danos devem ser indenizados por 
meio do peso da bagagem, devido à impossibilidade de se 
constatar quais objetos estavam no interior. 

Ao analisar o caso, o magistrado condenou a TAM a pa- 
gar R$ 20 mil a título de reparação moral porque a situação 
"ocasionou transtornos que extrapolam o mero dissabor e 
aborrecimento corriqueiro". Também determinou indeniza- 
ção por danos materiais de R$ 10.380,72, com base "na 
robusta prova" juntada aos autos. A decisão foi publicada 
no Diário da Justiça Eletrônico na quarta-feira (12/06). 

Banco do Brasil é condenado a pagar R$ 7 mil por impedir entrada de agente penitenciário em agência 

O Banco do Brasil deve pagar indenização de R$ 7 mil por 
impedir a entrada do agente penitenciário R.P.M.F., com arma, 
em agência. A decisão é do juiz Hyldon Masters Cavalcante 
Costa, titular da Comarca de Groaíras, distante 273 km de For- 
taleza. 

Segundo os autos (n01555-75.2011.8.06.0082), em feverei- 
ro de 2011, R.P.M.F. se dirigiu à agência bancária no município 

de Sobral para realizar depósito. Ele se identificou como fun- 
cionário do sistema penitenciário, mas foi impedido de entrar 
pelo gerente, apesar de ter mostrado carteira funcional e o re- 
gistro da arma. 

Alegando ter sofrido constrangimento, o agente ajuizou 
ação na Justiça, requerendo indenização por danos morais. Na 
contestação, a instituição financeira defendeu que agiu dentro 

das normas legais vigentes. Em razão disso, afirmou inexistir 
dano a ser reparado. 

Ao julgar o processo no último dia 20 de maio, o juiz en- 
tendeu que o consumidor teve cerceado o direito de entrar no 
estabelecimento. "Não se pode admitir, que um agente, após 
identificado, seja impedido de ingressar na agência para reali- 
zar transação bancária". 
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Roseana garante reavaliação de investimentos 

A governadora Roseana Samey foi recebi- 
da em audiênda pelo ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, no fim da tarde de ter- 

ça-feira (25), na sede do Ministério. No encon- 
tro. ela entregou relatório técnico do setor no 
Maranhão e pleiteou incentivos e novas ações 
do Governo Federal no estado. 

"O ministro reconheceu os avanços já al- 
cançados na área pelo Governo do Estado, 
pois estamos á frente de todos os outros es- 
tados em investimentos no setor da saúde. Ao 
final, ele se comprometeu a intensificar ainda 
mais a presença do Ministério da Saúde no Ma- 

ranhão", destacou a governadora. 
Roseana Samey também solicitou ao minis- 

tro uma revisão nos valores de investimento no 
setor no Maranhão. "Mesmo sendo o estado a 
desenvolver o maior programa na área de saú- 
de, o Maranhão é o que menos recebe recursos 
per capita", assinalou a governadora, destacan- 
do que o ministro foi bastante solicito e se com- 
prometeu a analisar o assunto. 

Na ocasião. Roseana Sarney fez um rela- 
to detalhado das ações realizadas, incluindo o 
Programa Saúde é Vida. De acordo com o rela- 
tório entregue, entre outros pontos enfocados. 

dos 64 hospitais de pequeno porte (20 leitos), 
18 foram inaugurados e estão em funcionamen- 
to: 34 estão prontos e sendo equipados; e 14 
serão concluídos até o fim deste ano. 

Do total de 8 Hospitais Regionais (de 50 lei- 
tos) previsto no programa. 5 já foram inaugura- 
dos e 3 estão prontos, recebendo equipamen- 
tos. Também foram construídas e entregues as 
10 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 
houve incremento de 710 leitos de enfermaria: 
de 190 leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e de 70 leitos de Unidade de Cuidados 
Intensivos (UCI). 

A governadora também explicitou os va- 
lores investidos somente em manutenção 
da rede de saúde no estado. Anualmente, 
os recursos somam R$ 750 mil. sendo R$ 
560.959.823.40 oriundos do Tesouro Estadual 
e R$ 189 040.176.00 do Governo Federal. 

Ao final, a governadora afirmou que o en- 
contro foi bastante positivo. "O ministro Padilha 
já esteve no Maranhão, conhece nossos esfor- 
ços para melhorar cada vez mais o atendimento 
no setor de saúde, por isso estou confiante que 
firmaremos novas parcerias", ressaltou a gover- 
nadora Roseana. 

Yice-govemadorse 

reúne com indígenas 
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Vice-governador Washington Luiz Oliveira e secretário Fernando Fialho conversam com indígenas 

O vice-governador Washington Luiz Oli- 
veira e o secretário de Estado de Desenvol- 
vimento Social e Agricultura Familiar, Fer- 
nando Fialho, reuniram-se na terça-feira (25). 
com 420 índios que estão acampados, desde 
segunda-feira (24). na sede da Fundação Na- 
cional de Saúde (Funasa), em São Luís. Eles 
reivindicam melhorias nas áreas de saúde, 
educação e reestruturação das políticas pú- 
blicas do Governo Federal voltadas para os 
indígenas. 

Washington Luiz recebeu das mãos dos in- 
dígenas uma pauta de solicitações com pontos 
que já estão sendo negociados pelo Governo 
do Estado mediante audiências públicas. "Es- 
tamos dialogando com os indígenas há algum 
tempo, pois, este governo entende que me- 
lhorar a vida dos indígenas do Maranhão só é 
possível se sentarmos e ouvirmos suas neces- 
sidades", informou o vice-govemador. 

As lideranças do grupo destacaram o com- 

promisso do Governo do Estado em atender 
os seus apelos. "Nós estamos aqui de forma 
pacífica para pedir ao poder público do Mara- 
nhão que nos ajude a sermos enxergados pe- 
las políticas nacionais. O Governo do Estado 
sempre foi sensível às nossas necessidades 
e, por isso, hoje convidamos o vice para con- 
versar com o nosso movimento', enfatizou a 
indígena da tribo Quararri. Rita de Cássia. 

Participaram também da reunião: os secre- 
tários-adjuntos de Saúde, Alberto Carneiro; e 
o de Segurança Alimentar. Kleber Gomes. Os 
indígenas que estão ocupando a sede da Fu- 
nasa em um movimento pacífico e apartidário 
devem permanecer no local até esta sexta- 
-feira (28). 

Dados da Fundação Nacional do índio (Fu- 
nai) indicam que a população indígena mara- 
nhense é de 36 mil. Eles estão divididos entre 
as etnias. Guajajara. Ka apor. Awá, Gavião. 
Krikati, Krenyô, Krepymkateyê e Canelas . 

COMUNICADO 

A Companhia Energética do Maranhão - CEMAR torna público, que requereu 
junto à Secretaria Estadual de Melo Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, 
a renovação da Licença de Operação - LO, da Subestação Itinga e Linhas de 
Subtransmissão Açaílândia/ltinga e linhas de distribuição que partem da 
subestação com tensão de 34,5 e 13,8 kV, conforme processo N0 146274/2013, 
localizadas no município de Itinga- MA. 

Companhia Energética do Maranhão 
Companhia Aberta -n0 01660-8 
CNPJ/MF n0 06.272.793/0001-84 | NIRE n0 21300006869 

CEMAR 

COMUNICADO 
A Companhia Energética do Maranhão - CEMAR torna público, que requereu junto 
à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA. a renovação da 
Licença de Operação - LO. da Subestação São Raimundo das Mangabeiras e Linha de 
Subtransmissão Balsas/São Raimundo das Mangabeiras e linhas de distribuição que 
partem da subestação com tensão de 34,5 e 13,8 kV, conforme processo N" 146266/2013, 
localizadas no município de São Raimundo das Mangabeiras- MA. 

Companhia Energética do Maranhão 
Companhia Aberta - n0 01660-8 
CNPJ/MF n0 06.272.793/0001-841 NIRE n0 21300006869 

CEMAR 

COMUNICADO 

A Companhia Energética do Maranhão - CEMAR torna público, que recebeu junto 
à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais- SEMA, a Licença de 
Instalação - LI, para o projeto e implantação da Linha de Subtransmissão na Tensão de 
69 KV - Balsas/São Raimundo das Mangabeiras conforme processo 584/2013 localizada 
nos municípios de Balsas, Fortaleza dos Nogueiras e São Raimundo das Mangabeiras. 

Companhia Energética do Maranhão 
Companhia Aberta - n0 01660-8 
CNPJ/MF n0 06.272.793/0001-84 | NIRE n® 21300006869 
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ECONOMIA 

Tesouro continuará a cobrir gastos excedentes de estados e municípios 

Apesar de ter alterado a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), o governo federal con- 
tinuará a cobrir as despesas das prefeituras 
e governos estaduais que estourarem a meta 
de superávit primário - economia para pagar 
os juros da dívida pública - em 2013, disse 
nessa terça-feira (25) o secretário do Tesouro 
Nacional, Arno Augustin. Segundo ele, o Te- 
souro Nacional compensará os estados e mu- 
nicípios que não cumprirem a meta apenas 
em anos de baixo crescimento da economia. 

"Apenas se houver necessidade em de- 
terminados anos, o Tesouro deixará de com- 
pensar o fraco desempenho dos estados e 
municípios. A LDO não prevê mais essa obri- 
gatoriedade, mas, em 2013, vamos cobrir as 
obrigações se eles [estados e municípios] 
não atingirem a meta", declarou. 

Para este ano, estados e municípios de- 
verão economizar 0,95% do Produto Interno 

Bruto (PIB), que eqüivale a R$ 46,9 bilhões. 
Segundo o secretário, as prefeituras e os go- 
vernos estaduais têm grande chance de cum- 
prir a meta porque as receitas dos impostos 
dos estados e municípios vão bem e a União 
não concedeu financiamentos para os gover- 
nos locais, como no ano passado. 

"Se você olhar bem, os únicos anos em 
que os estados e municípios se afastaram da 
meta foi em 2008, 2009 e 2012, justamente 
quando o governo federal concedeu ajuda 
para estimular os investimentos dos governos 
locais", ressaltou. 

A LDO de 2013 foi alterada para dispensar 
a obrigatoriedade. O projeto da LDO de 2014, 
em discussão no Congresso, também não 
prevê a compensação dos excessos fiscais 
dos estados e municípios. 

Augustin disse que a União usará esse 
mecanismo apenas em anos em que for ne- 

cessário fazer políticas anticíclicas (ampliar 
os gastos públicos para estimular a econo- 
mia). "Essa idéia não é para 2013 e só será 
usada em período anticíclico", explicou. "Es- 
tamos definindo um arcabouço para o médio 
e o longo prazo." 

No ano passado, os estados e municípios 
economizaram R$ 19 bilhões a menos que 
a meta, principalmente porque receberam 
financiamentos do Banco Nacional de De- 
senvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
para obras locais. Para compensar o desem- 
penho fiscal, o Tesouro Nacional teve de 
sacar R$ 12 bilhões do Fundo Soberano do 
Brasil - poupança formada com recursos de 
2008 - e receber R$ 7 bilhões de dividendos 
da Caixa Econômica Federal. Na época, as 
operações foram criticadas porque, segundo 
analistas, indicariam a manipulação das con- 
tas públicas por parte da equipe econômica. 

Pacote de R$ 50 bilhões para mobilidade urbana não prejudicará meta fiscal 

O pacto de R$ 50 bilhões para mobilidade 
urbana, anunciado na segunda-feira (24) pela 
presidenta Dilma Rousseff, não prejudicará o 
cumprimento da meta fiscal, disse o secretá- 
rio do Tesouro Nacional. Arno Augustin. Ele 
disse que ainda não está definido de onde 
virá o dinheiro, mas ressaltou que o governo 
manterá o compromisso de economizar, pelo 
menos, 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) 
neste ano. 

O secretário lembrou que a responsabili- 
dade fiscal é um dos pactos propostos pela 
presidenta e é essencial para manter o equilí- 
brio da economia. "A responsabilidade fiscal é 
um dos pilares que permitiu ao Brasil melho- 
rar os fundamentos econômicos", declarou. 

De acordo com o secretário, a melhoria 

da infraestrutura urbana é compatível com a 
política econômica dos últimos anos, que tem 
buscado privilegiar os investimentos sem dei- 
xar de lado o cumprimento das metas fiscais. 
"Há coerência nas políticas anunciadas [pela 
presidenta Dilma Rousseff]. A programação é 
coerente com os compromissos fiscais. É um 
desafio aumentar a infraestrutura, mas esta- 
mos vencendo", disse. 

Augustin destacou ainda que o detalha- 
mento de onde virão os R$ 50 bilhões anun- 
ciados pela presidenta Dilma Rousseff será 
divulgado em breve, mas não indicou nenhu- 
ma data. Segundo ele, mesmo que novos 
cortes de gastos sejam necessários, o con- 
tingenciamento - bloqueio de verbas - não 
afetará os investimentos. Somente no fim de 

julho será anunciada a revisão da programa- 
ção orçamentária para 2013. 

O secretário também descartou a possi- 
bilidade de usar o Fundo Soberano do Brasil 
(FSB) para ampliar os investimentos públicos 
sem descumprir a meta ajustada de 2,3% de 
superávit primário - economia de juros para 
pagar a dívida pública - para este ano. 

Formado com uma poupança excedente 
de 0,5% do PIB em 2008, o Fundo Sobera- 
no originalmente tinha em torno de R$ 15 bi- 
lhões. No fim do ano passado, R$ 12 bilhões 
do fundo foram usados para fechar as contas 
do Governo Central e garantir o cumprimento 
da meta de superávit primário. Restam pouco 
mais de R$ 2 bilhões parados em um fundo 
privado administrado pelo Banco do Brasil. 

EDUCAÇÃO 

As inscrições para o Programa Univer- 
sidade para Todos (ProUni) foram prorro- 
gadas até hoje (27). Os estudantes teriam 
até a terça-feira (25) para se inscrever, 
agora podem fazê-lo até as 23h59 do dia 
27. As inscrições devem ser feitas no site 
do ProUni. Com o adiamento, o calendário 
do ProUni também teve modificações. 

Segundo o último balanço divulgado 
pelo Ministério da Educação (MEC), até as 
18h dessa terça-feira, foram registradas 
336.748 candidatos inscritos e 648.807 
inscrições a bolsas — cada estudante 
pode fazer até duas opções de curso. De 
acordo com o MEC, o adiamento foi feito 
para que mais estudantes possam fazer 
a inscrição. Até o momento, o número de 
candidatos é inferior ao do segundo se- 
mestre de 2012; 456.973 inscritos. 

Inscrições para ProUni são prorrogadas 

O Prouni oferece bolsas em institui- 
ções particulares de ensino superior. Pode 
se inscrever no programa o estudante bra- 
sileiro que não tenha diploma de curso su- 
perior. É preciso ter participado do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e obti- 
do, no mínimo, 450 pontos na média das 
notas. O candidato não pode ter zerado a 
redação e deve ter cursado todo o ensino 
médio na rede pública ou ter tido bolsa in- 
tegral em escola particular. 

Nesta edição, serão oferecidas 90.045 
bolsas - dessas, 55.693 integrais e 34.352 
parciais, no valor de 50% da mensalidade. 

As bolsas integrais do ProUni são para 
os estudantes com renda bruta familiar, 
por pessoa, de até um salário mínimo e 
meio. As bolsas parciais são destinadas 
aos candidatos com renda bruta familiar 

de até três salários mínimos por pessoa. 
O processo terá duas chamadas. O re- 

sultado da primeira será divulgado no dia 
30. e não mais no dia 28, pela internet. Do 
dia Io de julho ao dia 8, o estudante pré- 
-selecionado deverá comparecer à institui- 
ção de ensino para comprovar as informa- 
ções prestadas no momento da inscrição, 
providenciar a matrícula e, se for o caso, 
participar de seleção própria da escola. 

O resultado da segunda chamada 
foi transferido para o dia 16 de julho. O 
estudante terá de 16 a 22 de julho para 
comprovar as informações e providenciar 
a matrícula. Os candidatos não selecio- 
nados nessas etapas podem aderir à lista 
de espera de 26 a 29 de julho. Eles come- 
çarão a ser convocados a partir de 2 de 
agosto. 

Movimentos sociais pedem aprovação do Plano Nacional de Educação 

Movimentos sociais e organizações que 
atuam em educação pedem a aprovação do 
Plano Nacional de Educação (PNE). Eles 
defendem o PNE como o "verdadeiro Pac- 
to pela Educação Pública", proposto pela 
presidenta Dilma Rousseff em resposta ás 
manifestações que ocorrem em todo o país. 

O PNE estabelece metas para serem 
cumpridas no setor até 2020, como a des- 
tinaçâo de 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro para educação, e que atu- 
almente está em tramitação no Congresso 
Nacional. 

A reivindicação está em carta aberta da 
Campanha Nacional pelo Direito à Educa- 
ção. rede composta por mais de 200 orga- 
nizações em todo o Brasil. "Achamos uma 
pena ela não ter falado do PNE. O plano é 
autorizado pela Constituição Federal e é o 
verdadeiro pacto pela qualidade na educa- 
ção pública", diz o coordenador da campa- 

nha, Daniel Cara. 
Entre as metas do PNE está: ter 100% 

das crianças e jovens de 6 a 14 anos na 
escola, alfabetizar todas as crianças até no 
máximo os 8 anos de idade, oferecer edu- 
cação em tempo integral em 50% das esco- 
las públicas de educação básica e atender, 
na pré-escola, 100% das crianças de 4 e 5 
anos e, nas creches, 50% das crianças até 
os 4 anos de idade. O movimento pede a 
aprovação do PNE sem as alterações feitas 
no Senado Federal. 

Além da aprovação do PNE, as organi- 
zações pedem a destinação dos royalties do 
petróleo à educação. As entidades dizem, 
no entanto, que o Projeto de Lei 5500/2013 
- enviado ao Congresso Nacional pela pre- 
sidenta Dilma Rousseff e destacado por ela 
como uma forma de melhorar a educação 
pública e garantir a meta dos 10% do PIB - é 
insuficiente para cumprir a meta estipulada 

pelo PNE. 
"Para cumprir com a correta meta de 

investimento equivalente a 10% do PIB em 
educação pública, a área necessita de toda 
a recejta arrecadada com o petróleo oriunda 
de cohtratos exploratórios atuais e futuros 
na área de concessão, além da totalidade 
do Fundo Social do Pré-Sal. E outras fontes 
de recursos podem ainda ser necessárias", 
diz a carta. 

O texto acrescenta; "A presidenta Dilma 
Rousseff está certa ao dizer que o Brasil 
precisa investir mais recursos em políticas 
públicas educacionais. Mas isso não basta. 
Os recursos novos precisam ser aplicados 
em um plano de Estado capaz de fazer com 
que a União, os 26 estados, o Distrito Fe- 
deral e os 5.565 municípios caminhem para 
um mesmo destino, unindo esforços rumo à 
universalização do direito à educação públi- 
ca de qualidade para todos e todas". 
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PLANOS DE SAÚDE 
AUMENTARAM ATÉ 538% 

ENTRE 2005 E 2013, DIZ IDEC 

Pesquisa divulgada nessa terça-feira 
(25) pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) mostra que entre 2005 
e 2013 houve reajustes de até 538,27% 
em planos de saúde coletivos. A pesquisa 
feita pela advogada do Idec, Joana Cruz, 
considerou decisões judiciais de ações 
que contestavam os reajustes. 

De acordo com o Idec, as operadoras 
vêm restringindo a oferta de planos indivi- 
duais e estimulando a venda de contratos 
coletivos, já que estes não têm um valor 
teto para os índices de reajustes regula- 
dos pela Agência Nacional de Saúde Su- 
plementar (ANS). 

Para Joana, a ANS é omissa por não 
determinar um valor máximo de reajuste 
para planos de saúde coletivos, que são 
contratados por pessoa jurídica para for- 
necer assistência a pessoas vinculadas, 
como empregados e sindicalizados. A 
agência reguladora só determina um teto 
para reajuste de planos individuais. 

A pesquisa identificou um aumento 
médio de 82,21% nos contratos de planos 
coletivos analisados, enquanto isso, o teto 
para reajuste autorizado pela Agência Na- 
cional de Saúde Suplementar (ANS) para 
planos individuais em 2012 foi 7,93%. 

Dentre as decisões apuradas na pes- 
quisa, em 82% dos casos os magistrados 
julgaram que o reajuste imposto pelo pla- 
no de saúde era abusivo. Em um terço 
destes, foi determinada a aplicação do 
mesmo índice,^egulado pela ANS para os 
planos individuais. "Essa ilegalidade [au- 
mento abusivo] é constatada e corrigida 
pelo Poder Judiciário", disse a advogada. 

"A ANS tanto pode quanto deve inter- 
ferir no reajuste, o direito do consumidor 
de não ter uma obrigação excessivamen- 
te onerosa aplicada e de ter a informação 
clara e adequada. Nós entendemos que é 
uma omissão regulatória a ANS não de- 
terminar um percentual teto de reajuste 
por contrato coletivo", avaliou a advoga- 
da. 

Segundo a ANS, o índice de reajus- 
te dos planos coletivos é determinado a 
partir da negociação entre a pessoa jurí- 
dica contratante e a operadora de plano 
de saúde. Por serem ambas pessoas ju- 
rídicas, estariam no mesmo patamar para 
discutir o índice mais adequado. O índice 
deve ser comunicado à ANS em, no má- 
ximo, 30 dias após o aumento do preço. 
A agência reguladora ressalta que as de- 
mais regras e operações para os planos 
coletivos são as mesmas que as dos pla- 
nos individuais. 

Segundo dados da ANS, dos 48 mi- 
lhões de consumidores de planos de saú- 
de, 77% dos clientes são de planos coleti- 
vos, 37 milhões de pessoas. Entre estes, 
a maioria dos contratos, 85% (31 milhões) 
são contratos que têm entre dois a 30 be- 
neficiários, chamados pelo Idec de falsos 
coletivos. 

Esse tipo de contrato, assim como 
os outros coletivos, não tem um índice 
teto de reajuste determinado pela ANS 
e podem ser rescindidos pela operadora 
a qualquer momento depois do primeiro 
ano. Dos planos individuais, os falsos co- 
letivos têm a carência a ser cumprida pe- 
los beneficiários, que os planos coletivos 
não têm. 

Segundo a Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (FenaSaúde), os 
planos coletivos são reajustados de 
acordo com o contrato, mediante livre e 
transparente negociação entre empresas 
empregadores ou entidades de classe 
contratantes de planos de saúde e as 
operadoras de saúde. 

Segundo a entidade, para o cálcu- 
lo do reajuste, as operadoras levam em 
conta a evolução das despesas com as- 
sistência à saúde - consultas, exames, 
terapias, internações, honorários médi- 
cos, entre outros itens. Ela defende que 
o reajuste deve cobrir a variação desses 
custos, com o objetivo de assegurar o 
equilíbrio financeiro das operadoras e a 
sustentabilidade do Sistema de Saúde 
Suplementar. 

Quanto à diminuição da oferta de 
planos individuais, a FenaSaúde diz que 
diante da estabilidade econômica, as em- 
presas passaram a oferecer planos de 
saúde coletivos a seus funcionários, que 
muitas vezes se estendem aos depen- 
dentes dos beneficiários. 
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COPA DAS CONFEDERAÇÕES 

Brasil bate o Uruguai e vai à decisão 

Realmente o destino é algo impressio- 
nante. Em 2010, com uma falha de 
Júlio César, o Brasil foi eliminado da 

Copa do Mundo da África do Sul pela Holanda 
nas quartas de final. Dias depois, comanda- 
do por Forlán, o Uruguai ficava com a quarta 
colocação no Mundial e o atacante era es- 
colhido o melhor da competição. Quase três 
anos após esses episódios, ainda pelas duas 
seleções, a situação mudou. O goleiro virou 
o herói e o camisa 10 uruguaio se tornou o 
vilão da vitória brasileira em cima dos adver- 
sários por 2 a 1, nessa quarta-feira (26), em 
Belo Horizonte (MG), pela semifinal da Copa 
das Confederações. 

Vale destacar também, e muito, o trabalho 
de Fred e Paulinho. O camisa 9 da Seleção 
mostrou novamente o faro de artilheiro e abriu 
o placar para garantir a vaga na decisão. E 
provou mais uma vez o motivo de ser dono 
do Mineirão. Já são 42 gols em 48 partidas 
no estádio. 

Enquanto isso, o volante voltou a mostrar 
estrela ao marcar o gol da vitória aos 41 mi- 
nutos do segundo tempo, de cabeça. Herói. 
Assim como tinha sido para os corintianos no 
ano passado contra o Vasco, pelas quartas de 
final da Copa Libertadores. Gol do volante que 
sabe marcar e consegue fazer gols. Assim, 
até ele agrada o técnico Luiz Felipe Scolari. 
Realmente, algo preparado pelo destino. 

Como esperado, o Brasil não teve vida 
fácil diante do Uruguai. Apesar de ter mais 
posse de bola do que o adversário, principal- 
mente no primeiro tempo, os brasileiros não 
tiveram tantas chances para marcar. Foram 
os uruguaios, aliás, que poderiam ter saído na 
frente, não fosse Júlio César. Após cobrança 
de escanteio, David Luiz puxou o zagueiro Lu- 
gano dentro da área e o árbitro Enrique Osses 
marcou pênalti. Na cobrança, Forlán, o melhor 
do Mundial de 2010, bateu no canto esquerdo 
do goleiro, que fez uma bela defesa. 

O erro não diminuiu o ímpeto do Uruguai, 
principalmente na forte marcação do setor 
ofensivo brasileiro. Por outro lado, a Seleção 
Brasileira tinha posse de bola. mas tinha difi- 
culdades para chegar perto do gol. Mas, em 
um lançamento de Paulinho, Neymar dominou 
dentro da área e mandou para o gol. Muslera 
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Pau nho comemora o gol da vitória contra o Uruguai 

defendeu, mas, no rebote, Fred mandou para 
o fundo do gol. Um gol de artilheiro. 

Com vantagem no placar, o Brasil voltou 
um tanto desligado para o segundo tempo. 
Em uma falha da defesa na saída de bola, 
Thiago Silva tocou para o lado de dentro da 
área. Esperto, Cavani roubou a bola e empa- 
tou a partida. Após três partidas com um bom 
desempenho, a defesa brasileira mostrou fa- 
lhas. No primeiro tempo, como o pênalti co- 
metido por David Luiz. No segundo, com Thia- 
go Silva. Júlio César até evitou no primeiro 
momento, mas não conseguiu fazer o mesmo 
no segundo. 

Com o placar empatado, o Jogo não mudou 
muito. O Brasil tinha mais posse de bola, mas 
faltava chegar mais perto do gol. Fred e Hulk 
até tiveram chances, mas erraram o alvo. Já 
o Uruguai chegava menos, mas sempre com 
perigo. E quando todos já imaginavam a dis- 
puta da prorrogação, Paulinho apareceu. Em 
cobrança de escanteio de Neymar, o volante 
subiu mais do que a zaga uruguaia e mandou 
para a rede. 

Agora, o Brasil aguarda o vencedor do 
duelo entre Espanha e Itália, nesta quinta-fei- 
ra (27), para disputar o título. Em uma tarde 
que o camisa 10 do Brasil não foi brilhante, 
Júlio César, Fred e Paulinho deram conta do 
recado. 

Após 12 anos, Torres enfrenta Chiellini 

em novo Espanha x Itália 

Fernando Torres e Giorgio Chiellini têm sido 
nomes importantes das seleções espanhola e 
italiana nos últimos anos. Enquanto o primeiro 
marcou gols decisivos, sendo um dos principais 
nomes da conquista da Eurocopa de 2008, o 
segundo vem acertando a zaga italiana, que já 
não conta mais com Cannavaro e Materazzi, 
campeões do mundo em 2006. 

No entanto, os dois vêm disputando esse 
duelo há 12 anos. A primeira grande decisão 
aconteceu no dia 29 de abril de 2001. pelo 
Europeu sub-16. Naquela ocasião, a Espanha 
derrotou a Itália nos pênaltis, após empate em 

1 x 1 no tempo normal, com gol de Torres pela 
Espanha. A Fúria se sagraria campeã daquela 
edição do torneio. Aquilani também esteve de- 
fendendo a Itália naquele jogo. 

Os jogadores se enfrentaram novamente 
nas quartas de final da Eurocopa de 2008, com 
nova vitória espanhola nos pênaltis, em um 
amistoso na cidade de Bari, vencido pela Itália, 
e na final da Eurocopa de 2012. 

Artilheiro da Copa das Confederações, Fer- 
nando Torres deve ser titular nesta quinta (27), 
e enfrentará novamente seu rival, Chiellini, co- 
mandante da zaga italiana. 

Ponte acerta venda de Cleber; Timão fará 

anúncio entre quinta e sexta-feira 

A novela Cleber teve um final feliz para todos 
os lados. A Ponte Preta já considera o negócio 
fechado e o Corinthians deverá fazer o anúncio 
oficial nesta quinta (27) ou sexta-feira (28). Um 
encontro entre o presidente Mareio Delia Volpe 
e a diretoria do Timão deixou tudo acertado na 
última terça-feira. 

A Macaca confirmou a definição do futuro do 
jogador de 22 anos, que deve assinar um vínculo 
por quatro anos na nova casa. A quantia deve 
ser mesmo a da multa rescisória, que é de R$ 8 
milhões. O time da capital contou com a ajuda de 
parceiros para fechar a transação. 

Uma reunião entre os cartolas ponte-pre- 
tanos será feita no início para informar a todos 
no clube e também ao agente do jogador. O za- 
gueiro ainda está em Salvador, na Bahia, com a 
família, e ainda não existe uma data certa para 
a assinatura de contrato, nem mesmo para os 
exames médicos. 

Para ficar com o defensor, que é visto com 
grande potencial entre a comissão técnica de 
Tite, o Corinthians passou à frente na dispu- 
ta com outros dois investidores, que tentaram 
comprar seus direitos econômicos e repassá-lo 
ao Internacional. Uma das empresas chegou a 
oferecer R$ 5,2 milhões, mas, como jogador não 
abriu mão de sua parte, o negócio não andou. 
Deste modo, o caminho ficou livre para o Timão. 

mão 

Cleber recusou propostas do Basel, da Suí- 
ça, e Torino, da Itália, que ofereceram cerca de 
R$ 9 milhões para tirá-lo da equipe campineira. 
Sua idéia, desde o começo, é permanecer no 
Brasil e jogar em uma grande equipe, para só 
depois ir para exterior. 

QUEM É 
NOME:_Cleber Janderson Pereira Reis 
POSIÇÃO: Zagueiro 
NASCIMENTO: 5/12/1990 (22 anos) 
NATURALIDADE: São Francisco do Conde 
(BA) 
ALTURA: 1.87m 
PESO: 87 kg 
CLUBES: Legião-DF, Paulista, Itumbiara, Ca- 
tanduvense e Ponte Preta 

Negociação avança e Thiago Neves fica 

próximo de deixar Fluminense 

O Fluminense está cada vez mais perto de 
perder o meia Thiago Neves. A negociação 
com o Al Hilal, da Arábia Saudita, evoluiu e os 
dirigentes do clube tricolor ficaram satisfeitos 
com os valores propostos. A agremiação es- 
trangeira ofereceu R$ 18 milhões pelo jogador, 
sendo que desta quantia. R$ 3,6 milhões ficam 
com os cariocas. O restante pertence á Uni- 
med, principal patrocinadora do time carioca e 
que dificilmente vai se opor a transação. 

Dessa maneira, o que falta apenas é um 
acerto entre Thiago Neves e o Al Hilal sobre 
as bases salariais. O jogador deverá pedir uma 
boa quantia, pois em seus planos estava per- 
manecer nas Laranjeiras. Porém, ele é visto 
como ídolo pela torcida do clube asiático, onde 
estava antes de ser emprestado ao Flamengo 
e depois negociado com o próprio Fluminense. 
Assim, o acordo não é tão difícil de acontecer. 

Ainda contribui para a saída de Thiago Ne- 
ves o fato de outro clube da Arábia Saudita, 
o Al Shabab, ter sondado o Fluminense para 
pegar informações sobre o jogador. Este clube 
recentemente contratou o volante Fernando, 
ex-Bordeaux, da França, e também conta em 
seu plantei com o meia Camacho, ex-Botafogo 
e principal ídolo do time árabe. Assim, o histó- 
rico com os brasileiros animou o Al Shabab a 

tentar Thiago Neves, o que só vai acontecer se 
for esgotada qualquer possibilidade de nego- 
ciação com o Al Hilal. 

Mas Thiago Neves não é o único jogador do 
Fluminense assediado nesta janela de transfe- 
rências. O lateral esquerdo argentino Monzón 
continua nos planos do Catania, segundo infor- 
mação divulgada nessa quarta-feira (26) pelo 
jornal francêsLEquipe. Um representante do 
jogador e do clube italiano está na França ne- 
gociando com o Lyon, dono dos direitos federa- 
tivos do lateral. Apesar de estar emprestado ao 
Fluminense até dezembro deste ano, tem uma 
cláusula que permite negociação caso os valo- 
res agradem ao Lyon. 

Também nessa quarta-feira, o jornal Extra, 
do Rio de Janeiro, noticiou que o Fenerbahçe, 
da Turquia, fez uma sondagem ao Fluminense 
pelo atacante Fred. Ainda segundo o veiculo, o 
Tricolor não pretende negociar o artilheiro an- 
tes da Copa do Mundo do próximo ano, mas 
está aberto a receber propostas e não descar- 
ta transação após a Copa das Confederações. 

Já deixaram o Fluminense o lateral direito 
Wallace, que se transferiu para o Chelsea, da 
Inglaterra, enquanto que o atacante Wellington 
Nem foi negociado com o Shakhtar Donetsk, 
da Ucrânia. 
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