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"Sejam revolucionários" 

O Papa< Francisco pediu coragem de "ir contra a corrente" e de "ser felizes" a cerca de 12 mil 
^Jovens nesse domingo (28) durante encontro com voluntários da Jornada Mundial da Juventude 
noT^iocentro, seu último evento público antes de partir para Roma. Ele embarcou no Galeão às 
19h21. "Parto com a alma cheia de recordações felizes", disse. E encerrou: "Rezem por mim". 
"Não podia regressar a Roma sem antes agradecer, de modo pessoal e afetuoso, a cada um de 
vocês pelo trabalho e dedicação com que acompanharam, ajudaram, serviram aos milhares de 
peregrinos, pelos inúmeros pequenos detalhes que fizeram desta Jornada Mundial da Juventude 
uma experiência inesquecível de fé", afirmou Francisco. 

"Saiam às ruas!" 
No sábado (27), o pontífice engrossou o discurso político contra a desigualdade, pela aproxima- 
ção dos mais pobres e pediu que jovens de todo o mundo, aqueles que querem ser "protagonistas 
da mudança", "sigam superando a apatia" de forma "ordenada e pacífica"; "Saiam às ruas!", disse 
Francisco. 

2016 na Cracóvia 

Assim que o Papa Francisco 
anunciou a cidade de Cracóvia, 
na Polônia, como sede da próxi- 
ma Jornada Mundial da Juventu- 
de, em 2016, os poloneses que 
acompanharam a Missa de En- 
vio nesse domingo (28), na praia 
de Copacabana, comemoraram 
muito. A cidade fica a 50 km de 
Wadowice, terra natal do Papa 
João Paulo II, criador da JMJ. 
A polonesa Joanna Glab, de 30 
anos, disse que a Polônia está 
pronta para receber um evento 
deste porte. "Cracóvia está pron- 

ta e vai melhorar ainda mais até 2016", disse Joanna, que trabalha no setor administrativo de 
uma indústria. "Recebemos vários eventos do Papa João Paulo II com mais de um milhão de 
pessoas. Nesta época do ano o clima é quente. Lá vai dar tudo certo", disse. 

Repercussão 

A entrevista pouco usual de quase uma hora e 
meia que o papa Francisco concedeu a jbmalistas 
que o acompanhavam no voo do Rio para Roma, 
depois de sete dias de Jornada Mundial da Juven- 
tude, foi destaque nos principais jornais do mundo. 
A disposição do pontífice em falar sobre questões 
delicadas para a Igreja Católica, como escândalos 
de corrupção e de pedofilia, foi elogiada pela maior 
parte das publicações, que deram á coletiva adjeti- 
vos como "amável", "franca" e "notável". A posição 
defendida por Francisco em relação aos homosse- 
xuais dominou as reportagens, que reproduziram 
diversas vezes sua declaração no título: "Se uma 
pessoa é gay e procura Deus, quem sou eu para 
julgá-la". 

2 milhões de turistas 

A Jornada Mundial da Juventude trouxe ao Rio dois milhões de turistas e permitiu uma "injeção" 
de R$ 1,2 bilhão na economia da cidade, informou nessa segunda-feira, 29, o prefeito Eduardo 
Paes, com base em dados do Ministério do Turismo. O prefeito fez um saldo positivo do evento, 
apesar dos problemas, especialmente na área de transportes e na necessidade de transferência 
da vigília e da missa de encerramento de Guaratiba, na zona oeste, para Copacabana, na zona 
sul, por causa da chuva. 

Confiança no Povo 

A segurança do Papa Francisco no Brasil foi "confiar no povo". A declaração foi feita pelo próprio 
pontífice que, no voo entre o Rio e Roma, fez uma avaliação de sua primeira viagem internacio- 
nal em pouco mais de quatro meses de mandato. O papa deixou claro em conversa com os jor- 
nalistas no avião que acertou em não aceitar um carro blindado para circular pela cidade. "Com 
menos segurança pude ir com as pessoas, abraçar, saudar, sem carros blindados. A segurança 
de confiar no povo". "Claro que há sempre o perigo de que haja um louco, que haja um louco 
que faça algo. Mas também está o Senhor. Fazer um espaço blindado entre o bispo e o povo é 
uma loucura", insistiu. "Prefiro essa loucura, fora, e ter o risco da outra loucura. A proximidade 
faz bem a todos." 

Papa doa RS 120 mil 

O Papa Francisco deixou um cheque de 20 mil euros 
(cerca de R$ 60 mil) para a comunidade da Varginha e 
outro no mesmo valor para o Hospital São Francisco, 
dois lugares que visitou durante a viagem ao Rio de 
Janeiro. A informação é do arcebispo do Rio, dom Gra- 
ni Tempesta, em entrevista ao jornal RJ-TV, da Rede 
Globo. O dinheiro será usado para melhorias na fave- 
la, a serem decididas pelos moradores, e no centro de 
recuperação de dependentes de drogas que começa 
a funcionar em julho no hospital. Presidente do comitê 
organizador da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), 

dom Grani disse que o encontro católico "superou as expectativas" e que o momento mais 
tenso foi a transferência dos dois últimos eventos de Guaratiba, na zona oeste, para a Praia 
de Copacabana, na zona sul. "Era um sonho que tínhamos (fazer a vigília e a missa de encer- 
ramento no Campo da Fé, que se tornou um lamaçal). Os produtores ficaram chateados, mas 
existe um jeito brasileiro de resolver as coisas na última hora", afirmou o arcebispo. 
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COLUNA DO SANCHES 

VIDAS SECAS (OU OS NOVOS MISERÁ- 
VEIS) 
(Testemunhos de várias épocas sobre uma 
mesma realidade: Imperatriz) 

FRANCISCO 

Ele é um garoto relativamente alto para a sua 
idade. É magro, anêmico. Calção e camiseta 
baratos. Faces sujas de lágrimas e graxa. 
Pés descalços. 
É um jovem engraxate. Está sentado, escora- 
do a um poste da avenida Dorgival Pinheiro 
de Sousa, próximo à rua Alagoas. Chama-se 
Francisco (nome substituído) e chora- um 
choro contido, sentido, doído, entrecortado 
de soluços poucos, roucos. O que aconte- 

ceu? 
Francisco estava ali próximo à Praça de 
Fátima. Chega um homem e pede-lhe que 
engraxe os sapatos. Terminado o trabalho, 
o homem dá uma nota de 50 reais. O garoto 
diz que não tem troco. O homem pergunta 
quanto ele tinha. "Catorze reais", responde. 
Então, o homem pede que o garoto o acom- 
panhe. Pegam a rua Pernambuco, chegam à 
Dorgival, sobem. 
Aquela altura, naquela hora e local, a ave- 
nida está deserta. Aí, perto de um poste, o 
homem saca uma faca e coloca-a na barriga 
do engraxate. O menino, surpreso, pede-lhe 
que não o mate. O homem não queria morte; 
queria o dinheiro apurado pelo menino no 
ofício de engraxar. 
A cédula de 50 reais era falsa. Um "chama", 
para saber o quanto garotos assim, traba- 
lhadores assim, fizeram de dinheiro em suas 
humildes e honrosas tarefas. 
Alguém, um raro alguém passa, ouve a his- 
tória, condói-se e deixa cinco reais. Observo 
do outro lado da rua, aproximo-me. Transfiro 
dez reais e no tempo de uma engraxada 
tenho um resumo da sofrida história daquele 
pequeno trabalhador. 
Antes de tudo, diga-se que ele sai de manhã 
e não deve voltar para casa para almoçar. 
Se tiver feito algum serviço, utiliza o dinheiro 
para comprar comida. Se não, tem de pedir, 
implorar, mendigar, humilhar-se. Além disso, 
à noite, quando chega em casa, tem a obri- 
gação de levar algum trocado para comprar 
algo para os irmãozinhos que ficaram, 
Francisco é um dos nove filhos de sua mãe, 
M. O pai, R, é agricultor. Os irmãos, meno- 

Edmilson Sanches 
res. Todo mundo desempregado. Moram na 
avenida Liberdade, em Imperatriz -- mas não 
têm liberdade, preso que estão à escravidão 
econômica e social. O grito que lhes sai da 
boca não é de Independência ~ é o grito de 
fome, de opressão, de miséria. 
E de Imperatriz, a majestade que o nome 
invoca ou sugere não chegou até esses im- 
peratrizenses. pelo menos não sob a forma 
de dignidade, mas sob a forma de sub -- sub- 
desenvolvimento, subemprego, submissão, 
subvida. 
Enquanto isso, administradores igualmente 
imperiais imperam sobre a miséria impera- 
trizense, por sobre a qual arrotam falácias, 
perdigotos e incompetência. 

FECITEC 
Do incansável professor Alexandre Passos 
da Silva, entusiasta da Ciência e Tecnologia. 

mm 

recebo: 
"Olá, Edmilson. Solicito que ajude na divulga- 
ção das inscrições da 7a FECITEC - Sul do 
Maranhão. 
A Organização da 7a Feira de Ciências e Tec- 
nologia - Sul do Maranhão quer convidar a 
todos que desenvolvam trabalhos na área de 
educação para se inscreverem para a mesa 
redonda que ocorrerá durante a 7a edição 
desse evento. 
Você que desenvolve um trabalho diferencia- 
do e quer divulgar essa ação, venha dividir 
sua experiência com outros educadores. 
Trabalhos de orientação de projetos, ativi- 
dades investigativas, uso de tecnologias em 
sala de aula e outros poderão ser submeti- 
dos. 
Professores, graduandos de licenciaturas e 
pedagogia, alunos de pós-graduação, peda- 
gogos, psicólogos e quaisquer profissionais 
de educação podem se inscrever. 
No mesmo site de inscrição dos projetos, 
os educadores e futuros educadores pode- 
rão submeter suas inscrições para a mesa 
redonda. 
Será feita uma análise e também teremos 
os finalistas para a mesa redonda. Todos os 
finalistas ganharão certificados de participa- 
ção. 
Venha participar desse momento. Venha 
divulgar suas ações. 
MESA REDONDA DA 7a FECITEC. Um mo- 
mento de troca de experiências. 
As dúvidas poderão ser encaminhadas para: 
fecitec2013@yahoo.com.br. 
As inscrições serão submetidas em http:// 
www.fecitec2013.ufba.br/ 

CONTATOS: esanches@jupiter.com.br • Facebook • Caixa Postal 61 - 65900-970 - Imperatriz - MA 
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►UMA DAS VITIMAS TINHA APENAS 14 ANOS 
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Duas pessoas são assassinadas neste domingo 

Antônio Pinheiro 

Dois corpos deram entrada no IML de Im- 
peratriz no domingo (28). A primeira vítima, 
agredida por arma branca, veio de Senador La 
Roque e ainda está sem identificação. O outro 
corpo é de um menor de 14 anos. vitima de 
disparos de arma de fogo no bairro Vila Ma- 
cedo. 

O menor se chamava Henrique Chagas de 
Sousa e estava em companhia de Daniel Silva 
Sousa. Os dois foram alvejados com vários ti- 
ros ao meio-dia de domingo por uma dupla em 
uma moto. A tentativa de homicídio aconteceu 
no bairro Vila Macedo. As duas vitimas foram 
socorridas pelo Samu e levadas para o Hospi- 
tal Municipal. Por volta das 14h, Henrique não 
resistiu e morreu. 

Daniel Sousa foi operado e encontra-se 
na UTI. A Policia Militar fez rondas, mas não 
conseguiu prender os atiradores. Henrique foi 
alvejado pelas costas, sendo que um dos tiros 
acertou a perna e outro a cintura. 

Homem é morto a facadas 
Também no domingo um corpo foi encon- 

trado em uma estrada vicinal no município de 
Senador La Roque. A vitima foi morta com seis 
perfurações por arma branca. No local, não ti- 
nha nenhuma marca de sangue. Para a perícia 
que esteve no local, a vitima teria sido morta 
em outro lugar colocada no loc"' encontrado. 

O corpo foi raziuv, p .' .u. onc- 
contra sem identificação até a tarde de ontem. 
Segundo informações, a vitima tinha sido iden- 
tificada apenas como Elias. 
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Ainda nio se sabe o nome completo da vitima. Identificada apenas como Elias 

Dois fugitivos de Davinópolis são 

recapturados pelo GOE 

Caminhão falta freio e cai 

dentro do Rio Tocantins 
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Os fugitivos foram presos na Vila JK 

Antônio Pinheiro 

Policiais do GOE fizeram a prisão de dois 
fugitivos da Unidade Prisional de Davinópo- 
lis. Lucas Félix Oliveira da Silva e Raimundo 
da Silva Sousa foram presos na Vila JK. na 
madrugada de ontem (29). na residência de 
Cristiano Tavares de Sousa O proprietário 
da residência informou que os dois homens 
tinham chegado a sua casa às 3h da madru- 
gada de domingo (28). 

Cristiano falou que é amigo de infância 
de Lucas e que não conhecia Raimundo. Os 
dois, na última quinta-feira (25), juntamente 
com mais 6 detentos, fizeram um túnel de 8 
metros de comprimento na Unidade Prisional 
de Davinópolis. de onde fugiram. 

Raimundo responde pelo crime de homicí- 
dio e Lucas por assalto. Eles foram apresen- 
tados na Delegacia Regional de Segurança. 
Na tarde de ontem, Lucas e Raimundo foram 
transferidos novamente para Davinópolis. 
Cristiano também foi apresentado na Dele- 

gacia do 2o Distrito Policial e depois liberado. 

Preso por embriaguez tinha mandado de 
prisão por homicídio 

Maicon Gonçalves Brandão, de 35 anos. 
conhecido por Márcio, foi preso na noite de sá- 
bado (27) no Posto da PRF da Lagoa Verde. 
Ele estava pilotando uma moto Titan. Ao passar 
em frente à PRF, estancou a moto. tendo desci- 
do e tentado passar em frente ao posto empur- 
rando a moto. Maicon apresentava sintomas de 
embriaguez e, ao fazer o teste do bafômetro. foi 
constatado alto teor de álcool no sangue dele. 

Apresentado no Plantão Central, ele foi au- 
tuado em flagrante de acordo com Artigo 306 
da Lei 9.503/97. No instante em que estava 
fazendo o flagrante, ao colocar o nome no sis- 
tema, foi acusado contra Maicon um mandado 
de prisão preventiva pelo crime de homicídio. O 
mandado é datado de 25 de Julho de 2012 e foi 
expedido pela juiza da 1* Vara Criminal. Débora 
Janssen Castro. Maicon encontra-se preso na 
Regional de Segurança. 

Momento em que a caçamba puxou o caminhão para fora do rio 

Antônio Pinheiro 

Por volta das 16h de ontem (29), um ca- 
minhão Mercedes verde - carregado de tijolos 
que seriam entregues no Povoado Bela Vista 
(TO) - faltou o freio quando o mesmo iria subir 
na balsa. O veiculo estava com 1.500 tijolos 
e passou por cima da balsa, caindo dentro do 
Rio Tocantins. 

No caminhão, além do motorista, estava 
Marcelo, proprietário dos tijolos, e mais um 
ajudante. Quando estava descendo a rampa, 
o motorista gritou que tinha dado problemas 
no freio do veiculo. No momento, não tinha ne- 
nhum outro meio de transporte e nem passa- 

geiros em cima da balsa. O caminhão afundou 
rapidamente no rio. Apenas um pedaço de tá- 
bua da Mercedes ficou aparecendo. 

O motorista Elizione e o ajudante Valmir 
Rodrigues da Silva conseguiram sair depois 
que o automóvel estava dentro do rio. Os bom- 
beiros estiveram no local e, como não ouve 
afogamento, eles retomaram para o G.B.M. 
(Grupamento Bombeiro Militar). Um funcioná- 
rio da balsa informou que este foi o primeiro 
incidente este ano. A última vez em que algo 
parecido aconteceu foi há aproximadamente 5 
anos. quando uma S10 caiu dentro do rio. No 
final da tarde, o veiculo foi retirado do rio por 
uma caçamba. 

Serviço de Inteligência da Sejap descobre 

túnel escavado por presos da CCFJ de Caxias 

O Serviço de Inteligência da Secretaria de 
Estado de Justiça e Administração Penitenci- 
ária (Sejap) descobriu, na madrugada de se- 
gunda-feira (29), um túnel de 1,5 metros esca- 
vado por presos da Central de Custódia Preso 
de Justiça (CCPJ) do municipio de Caxias. O 
buraco, feito por detentos da cela 2 (bloco B). 
resultaria na fuga de todos os 11 internos. 

O túnel, que daria acesso para a parte ex- 
terna do estabelecimento prisional, foi desco- 
berto durante ação preventiva e corretiva da 
unidade. O diretor da CCPJ de Caxias. Joa- 
quim Benedito da Silva, disse que a tentativa 
de fuga dos internos só foi frustrada devido 
às rondas noturnas realizadas no local. "Os 
agentes faziam a ronda, perceberam um ba- 

rulho estranho vindo do bloco B e foram averi- 
guar e descobriram a tentativa de fuga". 

Após a descoberta do túnel, os presos 
foram retirados da cela e a Policia Militar foi 
acionada para dar apoio externo. Na oca- 
sião, foi realizada uma revista onde foram 
encontrados materiais usados para a esca- 
vação. pedaços de ferros e colheres cheias 
de terra. 

Com um total de 179 presos, a unidade 
possui 14 celas, sendo 7 no bloco A e 7 no 
B. O Serviço de Inteligência da Sejap plane- 
ja todas as ações de segurança preventiva 
e ostensiva do órgão. Para reforçar a políti- 
ca de segurança, a Sejap criou o grupo de 
Rondas Ostensivas Penitenciárias (Rope). 

Vitima de assalto segue os criminosos 

até o esconderijo e informa à polícia 

Antônio Pinheiro 

Após ser assaltada na parada de ônibus ás 
6h da manhã de ontem (29) por dois homens. 
Priscila pegou um moto-táxi e seguiu os assal- 
tantes até uma casa. Em seguida, ela informou 
à Polida Militar, que conseguiu prender os dois 
suspeitos por volta das 13h. Da vitima foram le- 
vados um celular Samsung e a quantia de R$ 
280 em dinheiro. 

O assalto aconteceu na rua Luis Domin- 
gues, próximo ao viaduto. Após o crime, a dupla 
de assaltantes foi para a casa de Ariston, na rua 
Genésio Rego. bairro Entroncamento. Os dois 
presos e acusados do assalto são José Ariston 
Mendes de Oliveira e Silas Araújo Lima. Com 
eles não foram encontrados o celular e nem o 
dinheiro levado. Eles informaram que venderam 
o celular para um senhor no Mercadinho. 

Priscila contou á polida que Silas se aproxi- 
mou dela e anundou o assalto. Ariston, que es- 
tava de posse de uma arma branca, ameaçou-a, 
tomando o celular e o dinheiro. Os dois estavam 

► 

A dupla Informou que vendeu o celular roubado 

vestidos com a mesmo roupa. Silas disse que 
trabalha de vaqueiro na cidade de Araguatins, já 
Ariston disse que trabalha de pintor. 

Os dois acusados foram entregues na Dele- 
gacia Regional de Segurança, onde foram enca- 
minhados para a Delegada do 1o Distrito, para 
os procedimentos legais. 
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►MAIS PROTESTOS 

Funcionários da VBL interditam a BR 

Janaina Amorim 

A segunda-feira (29) começou com protes- 
tos. Às 4hI motoristas da Viação Branca 
do Leste (VBL) interditaram a BR-010, no 

trecho sobre o riacho Cacau. Pneus foram quei- 
mados para impedir a passagem. Até as 10h, 
o engarrafamento na rodovia já estava próximo 
ao entroncamento. 

Os trabalhadores da VBL reclamam da 
apreensão dos ônibus feita na semana passada 
devido à documentação irregular dos veículos. 
Segundo o motorista Francisco Souza Cruz, em 
60 dias o quadro de funcionários foi reduzido de 
500 pessoas para 400. 

Eles alegam ainda que há carros presos em 
situação regular. "Queremos trabalhar e temos 
condições para trabalhar", defendeu. "A empre- 
sa cedeu, comprou carros novos, tem novos 
carros a chegar, mas a prefeitura não quer li- 
berar os carros para rodar", acrescentou Cruz. 

Os manifestantes exigiam a presença do 
promotor de Justiça de Defesa do Consumidor 
e da Ordem Econômica de Imperatriz, Sandro 
Bíscaro, e do prefeito de Imperatriz, Sebastião 
Madeira, para que a rodovia fosse liberada. No 
entanto, por volta das 11h, a Polícia Rodoviária 
Federal interveio e dispersou o manifesto. 

O secretário Municipal de Trânsito, José de 
Ribamar, negou as informações da apreensão 
irregular dos ônibus. De acordo com ele, os 27 
veículos presos na semana passada estão com 
documentação atrasada. "As apreensões foram 

legais", afirmou. "Se a empresa diz que foram 
irregulares, é só apresentar a documentação 
para que os carros sejam liberados", argumen- 
tou. Segundo o secretário, as fiscalizações vão 
continuar. 

Repercussão - O manifesto repercutiu nas 
redes sociais. Alguns internautas acreditam que 
a manifestação foi articulada pela empresa. "A 
empresa está com medo, pois já está afundan- 
do e quer pressionar o Poder Público a liberar 
as sucatas! Cuidado, meu povo, aquilo ali tudo 
é tática da empresa", postou Tony Santos. 

Outro internauta, identificado como Capilex 
Nikole, defendeu que a população não é con- 
tra a concessionária, mas sim da forma como o 
transporte público vem sendo tratado. "Eu per- 
gunto quando a cidade terá o transporte norma- 
lizado. Deve-se esclarecer que os usuários não 
são contra a empresa, e sim contra a qualidade 
dos serviços que são prestados", afirmou. 

Quebra do Contrato - Uma Ação Civil do 
Ministério Público solicitou a quebra de contra- 
to da VBL com a prefeitura. A Justiça acatou 
o pedido. Logo em seguida, em 10 de julho, a 
prefeitura anunciou a rescisão contratual com a 
concessionária, mas o Tribunal de Justiça de- 
terminou, por meio de uma liminar, a continui- 
dade dos serviços até o julgamento de todos os 
recursos. A VBL alegou que não houve direito 
de ampla defesa. 

Estádio Frei Epifânio poderá ter 

capacidade de público reduzida 
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Estádio municipal foi vistoriado pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros 

Janaina Amorim 

Torres de iluminação sem acesso, infiltra- 
ções ou colunas na frente das saídas de emer- 
gência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 
há 18 pontos de irregularidades no Estádio 
Municipal Frei Epifânio D'Abadia. Uma vistoria 
foi realizada no local pelos bombeiros e Defe- 
sa Civil durante a manhã dessa segunda-feira 
(29). 

"Nenhum local do estádio tem ponto para 
ser instalada iluminação de saída de emergên- 
cia", informou o superintendente da Defesa 
Civil, Francisco das Chagas. Segundo ele, a 
maior parte dos problemas identificados na 
vistoria é estrutural e, portanto, não é de res- 
ponsabilidade do Município. "Essa obra tem 
três anos que foi entregue e tem uma garantia 
de cinco. Até vencer o prazo, a responsabilida- 
de é da construtora", explicou Francisco das 

Chagas. 
O próximo passo da Defesa Civil será en- 

caminhar à Prefeitura de Imperatriz um relató- 
rio com o levantamento feito durante a inspe- 
ção. "Vamos fazer um relatório e encaminhar 
ao prefeito para que ele encaminhe ao secre- 
tário de Infraestrutura do Estado para a cons- 
trutora ser notificada", informou. 

Na última vistoria do Corpo de Bombeiros, 
realizada em maio, houve um prazo de 30 dias 
para a adequação, mas nenhuma providência 
foi tomada para resolver os problemas. "O pra- 
zo venceu em 4 de julho, então resolvemos 
mostrar as irregularidades à Secretaria de 
Esporte e Defesa Civil. Com isso, faremos um 
relatório", disse, o Cel. Figueiredo. De acordo 
com ele, possivelmente a capacidade do públi- 
co do Frei Epifânio será reduzida para garantir 
a segurança dos freqüentadores, até que as 
irregularidades sejam solucionadas. 

Trabalhadores queriam presença do Ministério Público e da prefeitura 

Programa Saúde da Criança realiza Semana 

Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno 

m U 

I 
Slogan: "Tão importante quanto amamentar seu bebê é ter alguém que escute você" 

A coordenação do Programa Municipal 
Saúde da Criança e do Adolescente vai reali- 
zar a partir do dia 1o de agosto a XXII Semana 
Mundial de Amamentação, quando também 
comemora a V Semana de Incentivo ao Aleita- 
mento Materno, nas 42 equipes ESF - Estra- 
tégia Saúde da Família. A informação foi pres- 
tada pela coordenadora do programa, Valéria 
Moreira Alves. 

O evento, que tem como tema "Aconse- 
lhamento em amamentação: perto das mães" 
e com o slogan "Tão importante quanto ama- 
mentar seu bebê é ter alguém que escute 
você", tem sua abertura oficial às 09h00 de 1o 

de agosto, na Unidade Básica de Saúde Vila 
Lobão. Na ocasião está sendo esperado um 
grande número de mulheres gestantes e ou- 
tras que estejam amamentando. 

A coordenadora informou que, na solenida- 
de de abertura, o prefeito Sebastião Madeira 
fará a entrega de um honroso título para a ma- 
drinha da campanha municipal que foi esco- 
lhida na área. Por sua vez, a mãe doadora de 
leite também receberá honroso título que será 
entregue pelo diretor do Hospital Regional Ma- 
terno Infantil - HRMI. 

Na oportunidade, serão realizadas ativi- 
dades educativas com a equipe NASF e ESF 
- Estratégia Saúde da Família, na Unidade 
Básica de Saúde - UBS da Vila Lobão. Tam- 
bém será realizada palestra educativa sobre 
amamentação para as mães e gestantes, com 
distribuição de folders sobre amamentação e 
um lanche com frutas para as mães que ama- 
mentam, gestantes e convidadas. 

Paralelamente serão realizadas atividades 
educativas com as equipes do NASF e ESF, 
com temas relacionados à amamentação, nas 
Unidades Básicas de Saúde do Ouro Verde, 
Milton Lopes e Camaçari, com palestras edu- 
cativas sobre saúde bucal para as gestantes e 
mães que estejam amamentando. 

A programação consta, ainda, com capa- 
citação aos profissionais de saúde das ESF 
e NASF, das 14h00 às 18h00, do dia 1o, no 
auditório da Regional de Saúde, com o curso 
de noções básicas em aleitamento materno, 
atividades educativas com as creches e Es- 
tratégias Saúde da Família - ESF, com temas 
relacionados ao aleitamento materno e distri- 
buição de folders sobre amamentação. (Do- 
mingos Cezar/ASCOM) 

Relatório do Pnud coloca Imperatriz entre os municípios brasileiros com alto desenvolvimento humano 

Dados do "Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil 2013", divulgado nes- 
sa segunda-feira (29) pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud), mostra Imperatriz entre os municí- 
pios brasileiros com alto desenvolvimento 
humano. 

Considerada metrópole da Região To- 
cantina, em relação ao desenvolvimento e 
qualidade de vida, de acordo com o relatório 

divulgado na página da Globo na internet, 
Imperatriz alcançou o fndice de Desenvolvi- 
mento Humano Municipal (IDHM) de 0,731. 
O que a coloca em situação de vantagem 
em relação aos municípios de Porto Franco 
(0,684), Estreito (0,659), Açailândia (0,672) 
e Balsas (0,687), que têm forte influência na 
produção agroindústria! do estado, mas só 
alcançaram o médio desenvolvimento. 

De acordo com o programa, o índice é 

calculado com base em três indicadores: 
longevidade e saúde; acesso ao conhe- 
cimento; renda associada à qualidade de 
vida. Nesses itens, segundo o relatório, Im- 
peratriz contabiliza respectivamente 0,803 
(vida longa), 0,698 (educação) e 0,697 (pa- 
drão de vida com base no rendimento per 
capita por pessoa). 

Em entrevista, o prefeito Sebastião Ma- 
deira ressaltou a satisfação em receber o 

fruto do trabalho enquanto gestor. "Esses 
dados são obtidos com base em áreas es- 
senciais como educação e renda. Mas o im- 
portante não é apenas aumentar a renda, 
como o ocorrido em diversas cidades do 
nordeste onde houve aumento considerável 
na renda e não houve melhora na qualidade 
de vida com investimento em infraestrutura. 
educação e saúde, por exemplo. Isso mos- 
tra que nossa cidade está cada vez melhor". 
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Leilah apresentou um repertório dançante 

Comunidade comemora 68 anos 

do povoado Lagoa Verde 
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Prefeito Madeira e vereadores participam da comemoração dos 68 anos de fundação do povoado Lagoa Verde 

A cantora se apresentou na noite de sábado (27) na Executiva Hall 

Hyana Reis 

Se apresentando pela primeira em Impe- 
ratriz, Leilah Moreno levou uma multi- 
dão à Boate Executiva Hall na noite de 

sábado (27). A cantora apresentou sua nova 
turnê "Neon", em um show com as músicas 
eletrônicas de maior sucesso da atualidade. 

Em entrevista, Leilah Moreno disse ao Cor- 
reio Popular que preparou um show com um 
repertório dançante e animado para combinar 
com a cidade: "Preparei um show com muito 
pop music. Trouxe o que eu faço em São Pau- 
lo e no Rio, um show bem dançante, porque 
em uma cidade quente como esta as pessoas 
costumam gostar bastante de dançar, são bem 
animadas". 

A cantora também citou a receptividade 
de Imperatriz e conta que apreciou bastante a 
gastronomia: "É uma cidade onde fui recebida 
muito bem, um povo com muita receptividade. 
É um lugar muito quente, muito gostoso, e a 
comida daqui é maravilhosa", destacou. 

Leilah Moreno foi integrante do premiado 
musical "Triller", que homenageia Michael Ja- 
ckson, e ela apresentou uma pequena parte 
deste show na Executiva Hall. "Eu incluo no 
meu show uma música de Michael Jackson. 
Mas eu pretendo, em breve, fazer um 'show 
live' apenas com músicas de Michael Jack- 
son", revela. 

A programação foi encerrada com a apre- 
sentação da dupla sertaneja Beto Júnior e 
Marcelo, que disseram estar honrados em se 
apresentarem junto com a cantora: "É uma 

satisfação muito grande fazer essa noite junto 
com a Leilah Moreno, que é uma atração na- 
cional. Para a gente, é um prazer enorme estar 
aqui nesta festa". 

Biografia - Cantora, atriz e precursora do 
"Live Vocal" em pistas nacionais (2001), Lei- 
lah Moreno é dona de uma voz inconfundível e 
uma das mais poderosas no cenário eletrônico 
atualmente. Dona de uma bagagem artística 
indiscutível, Leilah tem 20 anos de carreira, 
sendo 12 deles dedicados a e-music, hiphou- 
se, R&B, disco e suas vertentes. 

Filha de cantora lírica e de uma família de 
músicos, Leilah era considerada uma menina 
prodígio. Aos 5 anos, subiu ao palco pela pri- 
meira vez para dublar Michael Jackson. Aos 
12, seguia carreira solo com uma banda de 
Rock. Aos 14, passou a ser vocalista principal 
de uma banda profissional enquanto concilia- 
va os estudos e também festivais de música 
no interior de São Paulo. 

Aos 28 anos, ela possui 2 indicações ao 
Grammy Latino (revelação) .indicação ao 
Emmy (Melhor seriado de TV), premiações 
como cantora e participou de festivais de cine- 
ma como atriz no Brasil e Europa. 

Ela também é atriz na maior rede de TV 
da América Latina (Rede Globo), onde fez 
parte do elenco do seriado Antônia e da no- 
vela "Sete pecados" e "Aquele Beijo". Também 
fazia parte do programa Altas Horas. Possui 
um currículo de 8 turnês de música eletrônica, 
sendo premiada na Europa, em 2002, e está 
entre as 100 mais potentes vozes do século. 

O prefeito Sebastião Madeira, acompanha- 
do do secretário Municipal de Agricultura, Abas- 
tecimento e Produção (Seaap), José Fernan- 
des Dantas, participou nesse domingo (28) das 
comemorações alusivas aos 68 anos do povoa- 
do Lagoa Verde (15 km da sede), localizado na 
margem da BR-010, próximo ao Distrito Indus- 
trial de Imperatriz. 

A programação, prestigiada pela comuni- 
dade do povoado e de regiões circunvizinhas, 
contou com missa, bolo (68 metros), cavalgada, 
churrasco, palco, sonorização e shows artísti- 
cos durante todo domingo em frente à Praça do 
Principal, na Lagoa Verde. 

Na ocasião, o prefeito Sebastião Madeira en- 
fatizou os serviços e obras que estão sendo reali- 
zados pelo município na região da grande Lagoa 
Verde, incluindo a revitalização de 23 quilôme- 
tros de estrada vicinal que interliga a BR-010 ao 
Centro Novo. "É uma obra de vital importância 
aos produtores rurais que permitirá o acesso a 
diversas localidades, como Água Boa, Açaizal 
dos Pemambucos e Centro Novo", disse. 

Além disso, o prefeito anunciou a ampliação 
do sistema de abastecimento de água do povo- 
ado Centro que passará dos atuais 10 mil litros 
para um reservatório de 50 mil litros, resolvendo 
uma demanda reprimida, solicitada pela comu- 
nidade local. 

Os vereadores Richard Silva e Antônio Pi- 
mentel também participaram da programação 
comemorativa aos 68 anos do povoado Lagoa 
Verde. Os dois foram eleitos com a maioria dos 
votos da região da grande Lagoa Verde. 

"Desde quando fomos eleitos, temos trata- 
do com carinho os principais problemas sociais 
que afligem a nossa comunidade, principalmen- 

te na região da zona rural", disse ele. que fez 
menção de agradecimento ao prefeito Sebas- 
tião Madeira e ao secretário José Fernandes 
(Agricultura) pela execução das obras de infra- 
estrutura das estradas vicinais e a melhoria do 
abastecimento d'água no Centro Novo. 

Richard Silva assinala que "é intenção do 
prefeito Madeirá concluir, ainda neste período 
de veraneio, a recuperação de todas as vicinais 
do município de Imperatriz". "Nós somos essa 
pessoa simples, dinâmica e, sobretudo, presta- 
tiva a nossa gente, pois não escondemos nossa 
cara e estamos dia a dia ao lado do povo", frisa. 

Obras - Ele comemorou ainda o anúncio 
feito pelo prefeito Madeira que autorizará a pa- 
vimentação asfáltica de um quilômetro da es- 
trada que interliga os povoados Lagoa Verde e 
Centro Novo, bem como a instalação de siste- 
ma de água da Vila São João. "Nós estaremos 
inaugurando, ao lado do prefeito Madeira e do 
secretário José Fernandes, no próximo dia 4 
de agosto, o novo reservatório [50 mil litros] de 
água do povoado Lagoa Verde", disse. 

O parlamentar reconhece que tem recebi- 
do muitas demandas da comunidade da La- 
goa Verde, porém considera positivo que, em 
apenas seis meses de mandato de vereador, 
já conseguiu junto ao governo municipal viabi- 
lizar obras importantes para a região da Lagoa 
Verde. Ele cita, como exemplo, a execução dos 
serviços de construção da estrada que interli- 
gará a Vila Chico do Rádio ao povoado Centro 
Novo. "Essa é uma estrada que estava há 20 
anos abandonada, onde sequer passava car- 
ros, mas hoje vira realidade no governo Madei- 
ra", concluiu. [ASCOM] 
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Maria Bertolla, bibliotecária 

'Quero me aperfeiçoar na área, fazer uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado" 

Welbert Queiroz 

Maria de Sousa Rosa Bertolla trabalha há pelo menos 2 
anos como bibliotecária e vem contar quais as características 
dessa função para quem ainda não conhece ou tem uma visão 
que quase sempre não condiz com a atividade exercida por es- 
tes profissionais. 

"Nasci no Piauí, em Floriano, mas moro aqui em Impera- 
triz desde 1978, só que a minha formação em Bibliotecono- 
mia foi na Universidade Federal do Paraná. Mudamos para 
Imperatriz devido ao meu pai que trabalhava em uma com- 
panhia elétrica de lá e ele veio trabalhar em Imperatriz", 
conta Maria. 

Maria diz que desconhecia a profissão e que leu sobre a 
mesma por acaso quando morava em Curitiba, onde resolveu 
cursar Biblioteconomia. "Quando morei em Curitiba acabei 
lendo sobre a profissão e acabei ficando com vontade de 
trabalhar em uma área que nãoé muito explorada da Bi- 
blioteconomia, que é a restauração de livros, documentos, 
conservação e preservação de acervos bibliográficos. Mas 
percebi que em nenhuma das universidades essa disciplina 
era aprofundada; e conclui o curso e acabei gostando. Na 
realidade, no início, nem sabia que existia um curso de Bi- 
blioteconomia", afirma. 

A respeito do mercado profissional para esta profissão. Maria 
Bertola diz que varia dependendo de cada região. Segundo ela, 
algumas cidades têm muitos profissionais. Aqui, em Imperatriz, 
por exemplo, ela confirma ter poucos. "Já na região sudeste, 

por exemplo, tem mais profissionais, principalmente onde 
tem universidades que tém esse curso. As cidades que não 
possuem uma carência muito grande, como é o caso de 
Imperatriz, embora na UFMA de São Luís tenha o curso". 

Bibliotecário é um profissional (bacharel, mestre ou doutor) 
que trata a informação e a torna acessível ao usuário final, in- 
dependente do suporte informacional. "Antes, a função do bi- 
bliotecário era mais voltada para a guarda da memória, e 
muita gente pensa que bibliotecário fica só tirando poeira 
das estantes. Mas, com essa mudança nas novas tecnolo- 
gias, com essa visão de que informaçàoé poder, e da dis- 
ponibílização e acesso à informação e novas ferramentas, 
o bibliotecário se tornou um gestor e ele faz ponte entre o 
usuário e a informação. Isso também aumentou o mercado, 
pois onde tem informação e documentos, o bibliotecário 
pode atuar, não apenas em universidades e escolas, mas 
em lugares onde possuem arquivos, como em emissoras", 
explica a bibliotecária. 

Ela diz que os pontos positivos da profissão estão relacio- 
nados ao crescimento, principalmente com a nova lei que re- 
gulamenta que toda biblioteca deve ter um bibliotecário, mas 
conta que a grande desvantagem é que há desvalorização da 
profissão, pela própria falta de conhecimento das pessoas. "Já 
cheguei a saber, quando estava em Curitiba, de um profes- 
sor de uma escola dizendo que para ele não existia dife- 
rença entre as funções de um bibliotecário e um auxiliar de 
serviços gerais. Não desmerecendo nenhuma função, mas 
passamos por uma graduação e nos formamos bacharel em 

Biblioteconomia", revela. 
Maria finaliza contando sobre caminhos para quem deseja 

seguir essa profissão e comenta sobre as satisfações do oficio. 
"O melhor mercado para o bibliotecário tem sido os con- 
cursos públicos, e é muito gratificante a relação que temos 
com os usuários, com os próprios acaé micos, que tém 
sempre que formatar um trabalho, ou até mesmo fazer a 
ficha catalográfica, que todos têm que fazer ao final do cur- 
so". 
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Govemo discute promoção dos Direitos Humanos 
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Vlce-governador Washington Luiz, secretários e gestores participantes da reunião 

Ovice-governador Washington Luiz, se- 
cretários de Estado e representantes 
de nove órgãos do Governo discutiram 

nessa segunda-feira (29) a implantação da 
Política Estadual de Promoção da Cidadania 
e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bis- 
sexuais, Travestis e Transexuais, que integra 
o Programa "Maranhão sem Homofobia" e o 
Plano Estadual de Promoção da Cidadania e 
Direitos Humanos de LGBT. 

Coordenado pelo vice-governador, o en- 
contro foi realizado na sala de reuniões da 
Vice-Governadoria, no Palácio Henrique de 
La Rocque, com a presença dos secretários 
de Estado de Direitos Humanos, Assistên- 
cia Social e Cidadania, Luiza Oliveira, e o de 
Trabalho e Economia Solidária, José Antônio 
Heluy; a corregedora geral do Estado, Silvia 
Frazão; a Auditora-Geral, Maria Helena de 
Oliveira Costa, além de representantes das 
secretarias da Fazenda; Administração Peni- 
tenciária: Educação: Articulação Institucional; 
Meio Ambiente e Cidades e Desenvolvimento 
Urbano. 

A Política Estadual de Promoção da Cida- 
dania e Direitos Humanos de LGBTT é fruto 
da articulação dos movimentos sociais com 
o Governo do Estado, sob a coordenação da 

Secretária de Estado de Direitos Humanos, 
Assistência Social e Cidadania (Sedihc). 

O documento, que foi apresentando e 
discutido nesta segunda, prevê atribuições e 
responsabilidades de cada órgão e setor do 
Governo para efetivação do Programa "Mara- 
nhão Sem Homofobia". 

Para o vice-governador Washington Luiz, 
o Plano Estadual representa uma conquista 
na promoção do respeito e proteção aos direi- 
tos humanos da população LGBT. "É um plano 
importante porque foi construído junto com os 
movimentos sociais e representa um grande 
avanço para a sociedade", ressaltou. 

Luiza Oliveira frisou que a política estadual 
foi elaborada com base nas propostas enca- 
minhadas nas duas conferências estaduais de 
políticas públicas e direitos humanos de lésbi- 
cas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, 
convocadas pelo Governo do Estado, para 
discutir políticas públicas para a população 
LGBT, no Maranhão. 

Depois de explanar detalhes do programa 
aos gestores estaduais, Lúcia Azevedo, da 
Sedihc, destacou que o plano estadual servirá 
como mecanismo de controle social do movi- 
mento LGBT e para elaboração dos Planos 
Plurianuais (PPAs) pelo poder público. 

Sepaq promove o I Intercâmbio de 

Comunitários Maranhenses em Carcinicultura 

A Secretaria de Estado de Pesca e Aqui- 
cultura (Sepaq) abriu, nessa segunda (29), o 
I Intercâmbio de Comunitários Maranhenses 
em Carcinicultura, evento que prossegue até 
a sexta-feira (2). O intercâmbio vai aconte- 
cer por meio de viagens a cidades do Ceará 
e Rio Grande do Norte, e tem como objetivo 
propiciar aos pescadores artesanais, aqui- 
cultores e agricultores familiares do Mara- 
nhão residentes nas áreas catalogadas a ins- 
talação de polos de produção de camarões. 

Para os técnicos da Sepaq, o intercâmbio 
vai possibilitar que os produtores da pesca 
conheçam experiências bem-sucedidas des- 
ta atividade no Brasil, além da atualização 
de informações sobre novas ferramentas 
adotadas nos processos de produção de se- 
mentes, cultivo, despesca, transporte, bene- 
ficiamento e comercialização de camarões 
cultivados. 

"Esse intercâmbio é uma forma de so- 
cializarmos as informações com as pessoas 
das comunidades. E a melhor maneira de 
mostrarmos a eles, para que tirem as suas 
próprias impressões, é levá-los a conhecer 
experiências nas regiões em que, tanto a pe- 
quena quanto a meia e a grande produção já 
estão acontecendo", frisou o assessor espe- 
cial e engenheiro de pesca da Sepaq, José 
de Ribamar Pereira. 

As cidades beneficiadas que vão fazer 
parte do intercâmbio serão Anajatuba, Viana 
e São João Batista, representadas, respec- 
tivamente, pelos secretários Antônio Lima, 
Jarbas Bezerra e Sérgio Castro. O evento 
teve presença, ainda, de representantes da 
Câmara Municipal, das colônias e sindica- 
tos dos pescadores dos seus respectivos 

municípios. Segundo o superintendente de 
Desenvolvimento da Aquicultura, Fernando 
Bergmann, esses três municípios foram es- 
colhidos por suas regiões de tesos (mistura 
água doce e água salgada) serem conside- 
radas as mais propicias para o cultivo de ca- 
marão, segundo um documento existente no 
estado chamado de Zoneamento Costeiro do 
Estado do Maranhão, feito em 2003. 

Da Sepaq. participam o superintendente 
de Desenvolvimento da Aquicultura, Fernan- 
do Bergmann, e o assessor especial, José 
de Ribamar Rodrigues Pereira, ambos enge- 
nheiros de pesca. Estará presente também 
0 membro da Associação Brasileira de Cria- 
dores de Camarão (ABCC), Marcelo Borba. 

Espaços visitados 
Os locais que serão visitados durante o 

1 Intercâmbio de Comunitários Maranhen- 
ses em Carcinicultura serão a Fazenda, 
Laboratório e Centro de Processamento da 
Compescal (CELM), em Aracati no Ceará; 
Fazenda Amaral & Amaral, em Jaguaruana, 
também no Ceará; Fazenda e Centro de Pro- 
cessamento Potiporã, em Pendências, no 
Rio Grande do Norte (maior empreendimento 
de carcinicultura do Brasil): Fazenda Aqua- 
rium, em Mossoró, também no Rio Grande 
do Norte; além do Projeto de Carcinicultura 
Comunitária Requenguela (ACCI), em Icapui, 
no Ceará (primeira carcinicultura comunitária 
com Licenciamento Ambiental do Brasil). 

O I Intercâmbio de Comunitários Ma- 
ranhenses em Carcinicultura faz parte do 
Plano Estadual de Desenvolvimento da Car- 
cinicultura do Maranhão, que está sendo de- 
senvolvido pela Sepaq. 

Maranhão se destacou na SBPC com 

grande participação de inscritos 

E INOVAÇÃC 
OR^Jül 

CIE 

m • • 

IU 

n. 

<X .. » 

Estande da Fapema na SBPC foi um dos mais movimentados 

O Maranhão foi o segundo estado com 
maior número de inscritos na 65a Reunião 
Anual da SBPC encerrada na última sexta-feira 
(26) em Recife, sendo superado apenas pelo 
anfitrião do evento, Pernambuco. Muitos estu- 
dantes maranhenses participaram da reunião 
apresentando projetos de pesquisa apoiados 
pelo Governo do Estado, por meio da Fundação 
de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Maranhão (Fape- 
ma). A fundação também assegurou a ida de 
alunos para o evento por meio do edital Apoio à 
Participação de Eventos. 

Além de contribuir para a participação de 
estudantes na reunião, o Governo do Estado 
esteve presente na SBPC com um estande 
montado na ExpoT&C, que recebeu milhares 
de visitantes. Entre as visitas ilustres, a do mi- 
nistro da Ciência e Tecnologia, Antônio Raupp 
e o ex-ministro da pasta, Sérgio Rezende, que 
foram recebidos pelo secretário de Estado da 
Ciência e Tecnologia, José Costa, e pela direto- 
ra-presidente da Fapema, Rosane Guerra. 

O número total de participantes ainda não 
foi apresentado pela coordenação do evento, 
mas a presidente da SBPC. Helena Nader, 
adiantou, durante entrevista coletiva, que eles 
superaram os do ano passado. "Os números 
totais só teremos na próxima semana, mas já 
sabemos que o total de inscritos foi superior a 
23 mil, o que representa um número maior do 
que a edição do ano passado. Temos visto a 
cada ano o crescimento do número de partici- 
pantes no evento: o de São Luís superou o de 
Goiânia e, agora, o de Recife supera a reunião 
do Maranhão", disse Nader. 

Na ocasião, foi anunciada a data e o local 
da 66a reunião, que acontecerá no estado do 
Acre, na capital Rio Branco, no período de 20 a 
25 de julho, logo após o final da Copa do Mundo 
de 2014. O tema e a logística do evento ain- 

da serão definidos, mas Nader adiantou que a 
SBPC vai buscar a parceria para facilitar a ida 
de participantes para reunião, que poderão vir a 
contar com voos diretos para a cidade. "Vamos 
trabalhar neste sentido: em voos diretos e com 
valores especiais para os participantes", disse. 

Na programação do evento constou a rea- 
lização de 266 atividades, sendo 82 conferên- 
cias, 87 mesas-redondas, 60 minicursos, 16 
encontros, 9 sessões especiais, 6 simpósios e 
6 assembléias, com a participação de pesqui- 
sadores renomados do Brasil e exterior, além 
de gestores do sistema estadual e nacional de 
ciência e tecnologia. "Como acontece em todo 
evento do porte da SBPC tivemos algumas ati- 
vidades canceladas, mas conseguimos cumprir 
95% do que foi programado", contou Nader. 

O estande da Fundação de Amparo à Pes- 
quisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecno- 
lógico do Maranhão (Fapema) recebeu milha- 
res de pessoas durante os cinco dias do evento. 
Os maiores movimentos foram registrados no 
horário de lançamento de livros de pesquisado- 
res maranhenses apoiados pela Fapema. 

Entre os livros lançados, destaque para o 
livro Pesquisadores do Maranhão, organizado 
pelo Núcleo de Difusão Cientifica da Fapema. A 
publicação traz o resumo de projetos de pesqui- 
sas que receberam o financiamento da funda- 
ção por meio de editais como o Universal, PPP 
e Maranhão Faz Ciência. 

"A SBPC é o maior evento científico da 
América Latina e por isso é sempre importan- 
te o Maranhão estar presente divulgando as 
ações não só na área de ciência, tecnologia e 
inovação, incluindo as ações de cultura, turis- 
mo e industria e comércio. Os investimentos em 
ciência, tecnologia e inovação são propulsores 
do desenvolvimento", disse Rosane Guerra, 
que comemorou o sucesso do Maranhão no 
evento. 

Secretaria de Cultura lançará 
a 

catálogo Traços do Maranhão 

Como forma de coroar o grande sucesso 
da I Coletiva - Traços do Maranhão, a Secre- 
taria de Estado da Cultura (Secma) vai promo- 
ver nesta sexta-feira (2), às 19h. no São Luís 
Shopping (Jaracati), o lançamento do catálogo 
oficial da exposição que reuniu quadros e es- 
culturas de 33 artistas plásticos. A mostra, que 
termina no dia 3 de agosto, já comercializou 
mais de 40 obras e tem recebido cerca de 100 
visitantes ao dia. 

De acordo com a secretária de Estado da 
Cultura, Olga Simão, o Governo do Maranhão 
mantém uma política voltada às diversas áre- 
as da cultura, visto ser o estado muito rico na 
sua essência cultural. E na busca da valori- 
zação das artes plásticas - em parceria com 
os artistas e a direção do São Luís Shopping 
- realiza-se desde o dia 04 de julho a I Coletiva 
- Traços do Maranhão. 

"Ao registrar em catálogo a I Coletiva, a 
Secretaria de Cultura presta uma homena- 
gem de reconhecimento aos artistas plásticos 
do Maranhão que contribuíram para que essa 
inédita exposição fosse exitosa. Temos abso- 
luta certeza que está foi a primeira de muitas 
que acontecerão. Parabéns a todos", afirmou 
Olga Simão. 

Para um dos integrantes da Comissão 

Organizadora, Cláudio Pinheiro, a mostra 
além de contribuir para a interação artista- 
-população, deixou aberta a possibilidade de 
se comercializar telas e esculturas em locais 
de compras como shoppings. "Por isso, que- 
remos agradecer a parceria com o São Luís 
Shopping que literalmente abriu as portas para 
que a Secma promovesse a coletiva", acres- 
centou. 

Participaram da I Coletiva - Traços do Ma- 
ranhão os artistas plásticos: Airton Marinho, 
Ciro Falcão, Péricles Rocha, Jesus Santos, 
Beto Pereira, Beto Lima, Thiago Azevedo, Le- 
tícia Desterro, Vidotti, Érico Junqueira, Balbino 
Cajueiro, Babula, Antônio Póvoas, Elda Alen- 
car, Botêlho, Weyder Joy, Valdemar Barros, 
Adiei Belo, João Bosco, Fransoufer, Binho 
Dushinka, Sônia Muniz, J. Cutrim, Edmilson 
Costa, Cezar Maranhão, Ribamar Carvalho, 
Luis Carlos, Maria Izabel, Luís Pinheiro Sobri- 
nho, Jerônimo Costa, Rosilan Garrido, Izabel 
Matos e Rogério Martins. 

A I Coletiva - Traços do Maranhão tem 
como objetivo difundir, ainda mais, obras dos 
artistas plásticos maranhenses, proporcionan- 
do a oportunidade de mostrar seus trabalhos 
a um público maior e viabiliza, com isso, a co- 
mercialização. 
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Farmacias 

BRAZ FARMA (R. LUIS DOMINCUES, 1158-CENTRO) 
DROGARIA POPULAR DO MARANHAO (RUA LEÔNCIO P. DOURADO .15 ü 109-BACURI) 

DROGARIA TAYS (R. PADRE CÍCERO-SANTA RITA) 
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piadas 

Quem Cedo Madruga 

Era dia de pagamento e Manoel foi ao banco receber seu salário. Como era muito esper- 
to, por segurança pegou todo seu dinheiro e colocou na meia. Após sair do banco andando 
pela rua um ladrão o aborda e diz: 

— Vamos passa o dinheiro, no sapatinho! 
E o português pegando o dinheiro que havia escondido pensava; 
— Esse filho da puta... além de ladrão é adivinho! 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Anita fantasia acordada com Ben e ele estranha as re- 
ações dela. Bemardete planeja seu chá de panela em tons de laranja. 
Flaviana implica com Martin sobre o anel de noivado de Anita. Sidney 
e Maura convencem Zelândia a ficar no Rio de Janeiro. Sofia explode 
com Bemardete e diz que não quer mais ver Anita e Ben juntos. Anita 
diz a Julia que decidiu se declarar para Ben. Frédéric aceita o convite 
para morar no casarão. Ornar avisa a Julia que sua mãe ligou dizendo 
que vão cortar a luz em sua casa. e ela corre para resolver o problema. 
Bemardete chega ao salão de Serguei fantasiada, para não ser reco- 
nhecida na vizinhança. Flaviana cobra uma posição de Sofia sobre Ben. 
Ben decide fazer seu quarto na garagem. Bemardete deixa escapar para 
Serguei que acredita que Sofia e Anita gostem do mesmo menino. Os 
filhos de Vera e Ronaldo decidem organizar uma venda de objetos sem 
uso que estavam na garagem do casarão. Paulino define exercícios para 
o treino de Vitor. Anita convida Ben para ir à Embaixada do Gol. Vítor 
treina com Paulino. Giovana, Clara e Guilherme pensam em fazer uma 
gravação experimental de sua banda. Julia resolve o problema da luz em 
casa, impedindo que cortem o fornecimento de energia. Maura orienta 
Sidney a ficar de olho em Zelândia. Serguei conta para Julia o que des- 
cobriu e eles temem por Anrta em relação a Ben. Sidney se surpreende 
com a beleza de Zelândia. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Bibiana e Donato perguntam para Hélio se ele conhece 
Arruda, e percebem que o filho pode estar envolvido no seqüestro de 
Samuel. Bibiana pede a Juliano que vá à polícia contar que viu Hélio e 
Arruda no resort. Carol decide viajar para ficar longe de Lino e Tais, e 
comenta com Mila que fingirá para a mãe que está indo viajar a trabalho. 
Lino afirma a Carol que a ama e que quer se casar com ela. Juliano 
dá um prazo de uma semana para Hélio ir à policia confessar seu en- 
volvimento no seqüestro de Samuel. Samuel descobre que a explosão 
na mina revelou uma jazida de turmalina da Paraíba no local e conta a 
novidade para Cassiano. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30.- Malu fica abalada com as intrigas de Amora. Charlene 
considera a hipótese de perdoar Wilson. Brunetty dispensa Tito. Mari 
seduz Zito e descobre onde Bárbara está internada. Dorothy e Kevin 
pedem para Plínio se casar com Irene. Érico comemora o sucesso da 
Crash Mídia. Mari fotografa Bárbara na clinica de repouso. Socorro avisa 
a Amora que estará na clinica no dia em que Plínio e Fabinho fizerem 
o exame de DMA, Amora agradece Fabinho por ter acabado com sua 
carreira. Luz destrata Xande, e Filipinho o consola. Perácio fala para 
Rosemere que vai se separar. Malu chega á casa de Bento, e os dois 

se surpreendem com a entrada de Amora. Giane fotografa Amora se 
jogando contra um táxi. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Paloma estranha a presença de César na casa de sua 
mãe biológica. Mariah pede para sua vizinha avisá-la se um dos dois 
aparecer em sua casa novamente. César convence Paloma de que foi 
procurar Mariah para ajudá-la. Aline consegue fotografar Anjinho e Félix 
dentro do flat. César concorda que Jonathan seja obrigado a fazer a 
faculdade de Medicina. Félix discute com Edith. Perséfone leva o rapaz 
contratado por Michel e Patrícia para casa e se surpreende ao descobrir 
sua profissão. Bruno pensa em Paloma. Márcia e Atílio se desentendem 
com outro vendedor de hot dogs. Carlito combina de levar Valdirene e 
a família a um show de forró. Perséfone fica furiosa com Patrícia e Mi- 
chel. Félix recebe a documentação de sua falsa empresa e marca um 
encontro com seu comparsa, Aline entrega as fotos que tirou de Félix 
para Edith. A secretária avisa a Pilar que César vai almoçar com Gigi e 
a induz a pensar que ela seja a amante de seu marido. Paulinha ganha 
um chapéu de Paloma. Edith e Wagner ficam juntos. Pilar fica feliz de 
ter Aline como sua aliada. Félix descobre que perdeu dinheiro com a 
importação de silicone. Aline visita sua tia Mariah e afirma que tomará o 
hospital de César. 

T Áries 21-03/19-04 
Você mostra grande habilidade e sagacidade 
para lidar com os aspectos materiais, pois a Lua 
passa por sua segunda casa. O trlgono com Vê- 
nus lhe deixa mais generosa com os outros. Aten- 
ção às oportunidades financeiras! 

b Touro 20-04/20-05 
Ao estabelecerem trlgono, Lua e Vênus lhe in- 
centivam a ser mais afetuosa com as pessoas a 
sua volta, especialmente em seu meio familiar. 
Nutra os laços de cumplicidade e harmonize a 
convivência! 

Gemeos 21-05/21-06 
Os aborrecimentos recentes serão superados na 
reconfortante companhia dos familiares. O trlgo- 
no formado por Lua e Vênus entre suas áreas de 
crise e familiar lhe aconselha a buscar ombro das 
pessoas em quem você confia! 

Ss Câncer 22-06 / 22-07 
Bom momento para conversar, trocar sobre as- 
suntos íntimos ou afetivos, pois a Lua e Vênus 
se harmonizam entre suas áreas de amizades e 
comunicação. O conforto dos amigos lhe deixará 
forte para lidar com as dificuldades! 

Si Leão 23-07/22-08 
Ao estabelecerem aspectos harmoniosos, Lua 
e Vênus lhe incentivam a mergulhar de cabeça 
em seus desafios profissionais. Dedique-se com 
afinco ao trabalho, pois isso beneficiará tanto sua 
mente quanto sua produtividade. 

TT? Virgem 23-08/22-09 
Você se sente mais confiante para enfrentar os 
desafios, pois Lua e Vênus se harmonizam entre 
sua área espiritual e seu signo. Os aborrecimen- 
tos começam a se dissipar e novos horizontes se 
descortinam. Que tal curtir um pouco? 

^ Libra 23-09/22-10 
Prefira ficar recolhida neste momento para pen- 
sar em maneiras de aprimorar seus relaciona- 
mentos. A Lua passa por sua oitava casa e se 
harmoniza a Vênus em sua área de crise. Procu- 
re também maneiras de reatar antigas amizades! 

Escorpião 23-10/21-11 
Retome antigos projetos e ideais que você tem 
negligenciado. O trlgono Lua-Vênus entre suas 
áreas espiritual e seu signo também lhe estimu- 
la a realizar atividades de seu interesse que lhe 
dêem prazer. Planeje o futuro! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Mergulhe de cabeça em novos desafios do traba- 
lho e expanda os horizontes, pois Lua e Vênus e 
associam entre suas sexta e décima casas. Você 
tende a se sair bem com sua habilidade empre- 
endera, sentindo-se mais segura de si! 

CD r=> CD 

Capricórnio 22-12 /19-01 
Você está mais aberta para curtir as coisas boas 
da vida, pois a Lua transita por sua quinta casa e 
forma trlgono com Vênus. Nutra a sua autoestima 
e aproveite companhias agradáveis para compar- 
tilhar suas idéias! 

Aquário 20-01 /18-02 
Sua sensibilidade é aguçada pela harmonia Lua- 
-Vênus entre suas quarta e oitava casas, e você 
percebe com mais clareza as necessidades das 
pessoas mais íntimas. Nutra a proximidade afeti- 
va através em suas relações! 

K Peixes 19-02/20-03 
Que tal melhorar sua convivência?A Lua passa 
por sua área de comunicação e se harmoniza a 
Vênus estimulando o diálogo. Conscientize-se de 
que o foco nas questões materiais prejudica sua 
percepção para aspectos mais sutis! 
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"Estão prendendo todos os coletivos e agora quase não tem ônibus, e demora muito mais para passar, ou nem 
passa. E quem sofre mais somos nós", reclama Francisco Jesus. 

a Bronca? 

A voz da comunidade 
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y 

Passageiros sofrem nas paradas com a falta de ônibus 

Hyana Reis 

As ruas de Imperatriz estão desertas 
com a falta de ônibus. Com as diversas 
apreensões aos coletivos e as mani- 

festações dos funcionários da VBL, menos de 
30% da frota da empresa está circulando, se- 
gundo a mesma. Em alguns momentos deixou 
de circular completamente. E os passageiros 
sofrem nas paradas sem meios de locomoção. 

Na manhã dessa segunda-feira (29) os fun- 
cionários da VBL tornaram a fazer manifesta- 
ções, fechando a ponte sobre o Riacho Cacau, 
exigindo explicações quanto às apreensões 
dos mais de 70 ônibus da empresa (leia mais 
na página 4). Enquanto isso, as paradas de 
ônibus estavam amontoadas de passageiros 
esperando os coletivos que nunca chegavam. 

Francisco Jesus conta que estava há horas 
esperando pelo ônibus que o levaria ao bairro 
Santa Rita: "Estão prendendo todos os coleti- 
vos e agora quase não tem ônibus, e demora 
muito mais para passar. E quem sofre mais 

somos nós". 
O passageiro discorda das apreensões e 

afirma que a prefeitura e VBL precisam pen- 
sar em uma solução para o transporte públi- 
co na cidade: "A responsabilidade pelo ôni- 
bus não pode ser só da empresa, a prefeitura 
também tem responsabilidade. Acredito que 
só quebrar o contrato não resolve, vem outra 
empresa tão n m quanto. É preciso colocar 
uma frota do lualidade, e a prefeitura precisa 
melhorar a. as dessa cida"*' noraue um 
ônibus novo ao uu.a ..mu., iiesse ••.imuw 
buraco". 

Outros passageiros reclamaram da falta de 
aviso prévio quando a frota deixa de circular. 
"Não podemos adivinhar quando tem ônibus 
ou não. Seria o mínimo descente avisarem 
pelo menos, pois podemos nos programar de 
outro jeito", disse Janilene Soares. Um dos 
motoristas que estava na manifestação ques- 
tionou: "Não queriam que a VBL saísse? Então 
estão reclamando de quê?'. 

Mas o universitário Flávio Ribeiro respon- 

de ao questionamento do motorista afirmando 
que era necessário fazer este processo de 
quebra de contrato sem prejudicar a popu- 
lação: "Que todos nós queríamos que a VBL 
saísse da cidade é inegável, mas nenhum de 
nós pode ficar sem ônibus. O prefeito prome- 
teu que contrataria uma empresa em caráter 
de emergência, o que não aconteceu. A VBL 
continua na cidade por determinação da Justi- 
ça. e. ao que parece, não está se importando 
muito em manter a frota circulando, já que não 

procura meios legais de recuperar a frota". 

Apreensões - A prefeitura garantiu que 
continuará fiscalizando os ônibus da empresa, 
e que se continuar encontrando irregularida- 
des irá apreender mais ônibus Por sua vez, 
os funcionários garantiram que também vão 
continuar com as manifestações até que o pre- 
feito e o promotor de defesa do consumidor, 
Sandro Biscaro, reúnam-se com a categoria 
para apresentar uma solução. 
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Segundo a VBL, mais de 70 ônibus estão apreendidos Funcionários fizeram um manifesto na manhã dessa segunda-feira (29) 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR -1 ú ife> lil 

Fazer o devedor passar vergonha é crime? 

O credor tem todo o direito de protestar o titulo não pago. ca- 
dastrar o nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, 
como SPC, SERASA, etc., além, é claro, de ajuizar ação judicial 
para cobrar o valor devido. Também é direito do credor de cobrar 
a divida através de cartas, telefonemas e até cobradores. Toda- 
via. este direito de cobrança do credor vai até o limite do direito 
do devedor de não se sentir importunado desproporcionalmente 
ou constrangido. Ligações a toda a hora. em qualquer lugar, com 
ameaças e linguajar deselegante são um abuso ao direito do de- 
vedor. O credor também não pode ameaçar, coagir ou constran- 
ger o consumidor na cobrança de uma divida, entrando em conta- 
to com vizinhos, parentes, amigos ou diretamente com o trabalho 
do devedor, falando com seus colegas ou chefe. Este tipo de ati- 
tude é considerado crime pelo Código de Defesa do Consumidor: 

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente 
não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo 
de constrangimento ou ameaça." 

"Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, 
constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou 
enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o 
consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu tra- 
balho, descanso ou lazer: Pena Detenção de três meses a um 
ano e multa." 

É comum os credores contratarem empresas de cobrança 
para ficarem "infemizando" a vida do devedor, sem piedade, pois 
esta "técnica" é muito mais eficaz e barata do que entrar com 
processo na Justiça cobrando a dívida. Estas empresas de co- 
brança fazem ligações telefônicas várias vezes por dia. seja para 

o telefone residencial, celular, de vizinhos, de amigos, do trabalho. 
Eles não têm o mínimo de respeito. Para eles não interessa a 
hora ou o dia. As ligações são feitas até na hora do almoço, na 
parte da noite ou nos fins de semana, perturbando o momento de 
descanso ou lazer do consumidor. O consumidor não deve aceitar 
este tipo de abuso. 

Primeiramente, deve fazer uma ocorrência policial, informan- 
do os fatos ocorridos, e os autores dos fatos, no caso a empre- 
sa de cobrança e o credor. O Código de Defesa do Consumidor 
prevê a responsabilidade de ambos, do credor e da empresa de 
cobrança, pelos danos causados ao consumidor. Mesmo assim, 
é importante fazer a ocorrência em nome das duas empresas. 

Depois, com a ocorrência em mãos, deve procurar uma as- 
sociação de defesa de consumidores ou um advogado de sua 
confiança para entrar com uma ação na Justiça, na qual deverá 
ser informados os fatos ocorridos, sendo feito o pedido para que o 
juiz fixe uma multa diária acaso o credor ou a empresa de cobran- 
ça contratada por ele continue efetuando este tipo de cobranças 
abusivas e causando-lhe constrangimentos , bem como deve fa- 
zer o pedido de indenização pelos danos morais e materiais cau- 
sados, se for o caso. * 

Nos casos de ligações para parentes, vizinhos, amigos e tra- 
balho, é importante levar testemunhas que tenham atendido tais 
ligações para testemunharem sobre os fatos ocorridos e como a 
cobrança foi feita. Nos casos de cobrança através de cobradores 
contratados que ao efetuarem a cobrança causaram constrangi- 
mento ao devedor, fazendo a cobrança através de "recados" dei- 
xados para vizinhos, amigos, parentes ou colegas de trabalho, 

no estito "Avisa o fulano que estive aqui para cobrar aquele valor 
que ele deve pro beltrano" ou "Fala para aquele caloteiro do teu 
vizinho que se ele não pagar a divida com o fulano...", ou que 
fazem a cobrança de forma pública, na frente de outras pessoas, 
usando de coação, de ameaças, de palavras humilhantes ou de 
baixo calão, no intuito de fazer o devedor passar vexame, é impor- 
tante ter testemunhas dos fatos ocorridos, para poder prová-los 
na frente do juiz. 

Há casos em que o devedor acaba tendo problemas no tra- 
balho e até mesmo perdendo o emprego por causa de cobranças 
indevidas. Nestes casos, é importante ter provas das ligações (fa- 
turas que poderão ser pedidas no processo para a companhia 
telefônica e testemunhas que atenderam os telefonemas), bem 
como prova de que os problemas no trabalho e a eventual per- 
da do emprego se deram por causa das cobranças efetuadas. 
No caso de perda de emprego, pode ser pedida indenização por 
dano material, ou seja, por todos os prejuízos econômicos que o 
devedor teve, bem como pelo dano moral causado em decorrên- 
cia desta perda. 

A empresa também não pode enviar ao consumidor nenhu- 
ma carta que demonstre, de forma explicita, que o documento se 
trata de cobrança de divida. Nem mesmo no envelope pode cons- 
tar o logotipo da empresa de cobrança. As empresas cometem 
abusos porque os consumidores aceitam calados, não tomam ne- 
nhum tipo de atitude. O consumidor deve conhecer e exigir seus 
direitos, assim estará também ajudando a combater os abusos 
cometidos diariamente por estas empresas. 

Não fique calado, exerça seus direitos! 
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Uema inicia matrículas dos aprovados pelo PAES 

A Universidade Estadual do Maranhão 
(Uema) iniciou nessa segunda-feira 
(29) as matrículas para o segundo 

semestre de 2013 dos candidatos aprova- 
dos e classificados no curso de Administra- 
ção Pública (modalidade à distância) pelo 
PAES/2013. 

As matrículas acontecem de 29 de ju- 
lho a 2 de agosto. Os aprovados que moram 
em Sâo Luis devem se dirigir ao Núcleo de 
Tecnologias para Educação (UemaNet -loca- 
lizado no Campus Paulo VI), que intermedeia 
o curso, das 8h30 às 11h30 e 14h às 17h30. 
Para os alunos de outras cidades, o local de 
matrícula é o Polo de Apoio Presencial esco- 
lhido pelo candidato. 

Endereços dos polos de Apoio Presencial 

e outras informações podem ser encontra- 
dos no Edital, que pode ser acessado no site 
www.uemanet.uema.br. 

Documentação a ser apresentada: 
- Certificado de Ensino Médio com históri- 

co escolar (original e xerox); 
- Cédula de Identidade (original e xerox); 
- Certidão de Nascimento ou Casamento 

(original e xerox); 
- Certificado de Reservista para os maio- 

res de 18 anos (original e xerox); 
- Título de Eleitor acompanhado de Certi- 

dão de Quitação (original e xerox); 
- Uma foto 3X4 recente; 
- CPF (original e xerox); 
- Comprovante de residência. 

SES e parceiros promovem mutirões de 

saúde oftalmológica na Baixada Maranhense 

Os moradores dos municípios de Viana, 
Matinha, Penalva e Olinda Nova - localiza- 
dos na Baixada - serão beneficiados nesta 
terça (30) e quarta-feira (31) com as ações 
do mutirão de catarata e glaucoma. O pro- 
grama é realizado por meio da parceria do 
Ministério da Saúde com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e tem como objetivo 
facilitar o acesso da população ao tratamen- 
to oftalmológico. 

"Esse é um dos setores que têm deman- 
da reprimida muito grande na rede pública. 
Então, essa ação vai reduzir a procura nas 
unidades especializadas", justifica o secre- 
tário de Estado de Saúde. Ricardo Murad. 
Catarata é a denominação dada a qualquer 
opacidade do cristalino. O cristalino é a len- 
te natural que há dentro do olho. É a maior 
causa de cegueira tratável nos países em 
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nacional 

desenvolvimento e seu único tratamento é 
cirúrgico. 

As triagens e cirurgias acontecem nes- 
ta terça-feira (30) nos municípios de Viana 
e Matinha. Na quarta-feira (31) serão reali- 
zadas em Penalva e Olinda Nova. Desde o 
início do programa, em abril, já foram rea- 
lizadas 8.428 consultas, 1.854 cirurgias de 
cataratas e 123 de pterígios em 65 municí- 
pios maranhenses. 

No Brasil, temos aproximadamente 1.5 
milhão de cegos por catarata, e sâo reali- 
zadas em torno de 350 mil cirurgias de ca- 
tarata por ano. As queixas mais freqüentes 
dos pacientes com catarata são: diminuição 
da acuidade visual, sensação de visão "nu- 
blada ou enevoada", sensibilidade maior à 
luz, alteração da visão de cores, mudança 
freqüente dos óculos. 
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Secretário Joaquim Haickel recebe visita do 

vice-presidente da CBF 
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Secretário Joaquim Haickel e adjunto Allm Maluf Neto conversam com vice-presidente da CBF 

O secretário de Estado do Esporte e 
Lazer, Joaquim Haickel, recebeu a visita 
do vice-presidente da Confederação Bra- 
sileira de Futebol (CBF) e presidente da 
Federação Paulista de Futebol (FPF), Mar- 
co Polo Del Nero. no Estádio Castelão, no 
sábado (27). Na visita, Haickel apresentou 
o "templo" do futebol maranhense ao diri- 
gente da CBF e solicitou um amistoso da 
Seleção Brasileira em solo maranhense. O 
secretário-adjunto de Desporto Educacio- 
nal da Sedei, Alim Maluf Neto. e o presi- 
dente da Federação Maranhense de Fute- 
bol (FMF), Antônio Américo, participaram 
do encontro. 

Haickel explicou que além da realiza- 
ção do amistoso em São Luís, o objetivo 
do governo do estado é contribuir para o 
crescimento do esporte no Maranhão. Tan- 
to que foram abordados assuntos como o 
apoio aos clubes maranhenses nas com- 
petições nacionais. 

"O Marco Polo veio fazer uma visita 
ao nosso estádio, que é o nosso templo 
do futebol, e isso é uma demonstração de 
prestigio. Aproveitamos a vinda dele para 
sugerir algumas coisas necessárias e que 
o estado tem interesse de sediar, como um 
jogo da Seleção Brasileira. A outra coisa é 
o apoio á Federação Maranhense de Fute- 
bol (FMF), no sentido de efetivar a partici- 
pação do Maranhão na Copa Nordeste, e 
queremos que CBF dê mais apoio ao Sam- 
paio e ao Maranhão, na medida do possí- 
vel", declarou o secretário. 

Marco Polo Del Nero disse ter ficado 
bastante satisfeito com as condições e ca- 
pacidade do Estádio Castelão. De acordo 

com o vice-presidente da CBF, é possível 
que Sâo Luís receba um jogo da Seleção 
Brasileira, já que a capital maranhense 
possui todas as condições para isso. Del 
Nero disse que a CBF vai tentar encaixar 
um jogo do Brasil em Sâo Luis. 

"Vamos trabalhar. Temos um compro- 
misso. que não é de hoje. para trazer a Se- 
leção Brasileira ao Maranhão. Temos que 
começar a pensar nessa possibilidade por- 
que assumimos a pouco mais de um ano, e 
a CBF já tinha vários contratos. Vamos ver 
se a gente consegue encaixar algum jogo, 
se não for antes da Copa do Mundo, será 
depois da Copa. Temos que pensar que 
aqui é um Brasil só e aqui. em São Luis. 
tem todas as condições para receber um 
jogo da Seleção Brasileira", declarou Del 
Nero. 

O vice-presidente da CBF aproveitou a 
visita ao Castelão para elogiar a reforma 
do estádio maranhense. Para Del Nero, é 
necessário apoiar os clubes maranhenses 
para que o futebol no estado volte a ter 
grandes momentos. 

"A gente percebe que o povo do Ma- 
ranhão gosta de futebol. Ter um estádio 
nessas condições e nessa capacidade 
demonstra que o povo gosta de futebol. 
O que parece não estar andando bem são 
os clubes porque o Moto Club. que deve- 
ria fazer grandes disputas com o Sampaio 
Corrêa, não está bem. Então, há a neces- 
sidade desses clubes se recuperarem. Aí 
voltariam os grandes momentos do futebol 
no estado, porque nós temos que encher 
esse estádio. Não é toda capital que tem 
um estádio desse nível", finalizou. 
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ECONOMIA 

Turismo no Brasil cresce 

O boom turístico vivido pelo Brasil tem sido 
fortemente impulsionado pelos grandes eventos 
mundiais sediados no país que trouxeram, com os 
visitantes de todo o mundo, duras críticas à quali- 
dade de serviços básicos do setor. Apenas neste 
ano, o Brasil recebeu a Copa das Confederações 
e a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e, na 
agenda para 2014 e 2016, o número de turistas 
domésticos e estrangeiros deve se multiplicar, com 
a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro. 

No ano passado, o setor movimentou R$ 247 
bilhões. O valor superou as marcas de 2011 (R$ 
238 bilhões) e de 2010 (R$ 228 bilhões). Especia- 
listas dos setores público e privado consideram es- 
ses grandes eventos mundiais uma oportunidade 
para o país se consolidar como destino de muitos 
turistas no pós-2016, se a impressão deles sobre 
o país for positiva. 

Mas a experiência vivida por algumas cidades 
que sediaram jogos da Copa das Confederações, 
em junho, deixou claro, por exemplo, que a sina- 

lização nos principais destinos procurados pelos 
viajantes precisa ser melhorada. A deficiência, e 
até mesmo ausência de placas e outras formas de 
indicação de lugares, foi um dos itens mais criti- 
cados por turistas estrangeiros que responderam 
uma pesquisa do Ministério do Turismo. 

Em outro levantamento contratado pelo go- 
verno, mais de 20% dos brasileiros que viajaram 
pelo país em 2011 classificaram como mim a sina- 
lização turística nos destinos nacionais. A mesma 
pesquisa mostrou que, para os estrangeiros que 
avaliaram, no mesmo ano, 16 serviços turísticos, a 
sinalização das cidades ocupa a 12a posição, su- 
perando apenas as críticas atribuídas à qualidade 
dos aeroportos, aos serviços de telefonia e à inter- 
net. às condições das rodovias e aos preços. 

No ano passado, o governo federal destinou 
R$ 38,5 mil' '•es para que as ™iades-sede da 
Copa do Mur, jo ir.*^sik -,ii sinc."z-y— 
tica. Na semana passada, o Ministério do Turismo 
anunciou que R$ 19 milhões foram reservados 
para a colocação de placas indicativas, desta 

vez, nas cidades históricas. Mais de 30 destinos, 
em 17 estados, vão receber ajuda financeira para 
adequar esses mecanismos de comunicação aos 
padrões internacionais. 

Pelas previsões da pasta, R$ 7,3 milhões se- 
rão divididos entre 13 cidades da Região Nordeste, 
como Itaparica, na Bahia, São Luís, no Maranhão, 
Pamaíba, no Piauí, Aracati, no Ceará, e João Pes- 
soa, na Paraíba, além de Fernando de Noronha. A 
Regão Sul receberá R$ 3 milhões para aplicar em 
localidades como São Miguel das Missões e Pelo- 
tas, no Rio Grande do Sul, Florianópolis e Laguna, 
em Santa Catarina, e Antonina, no Paraná, 

Congonhas. Diamantina, Mariana, Ouro Pre- 
to, Sabará, São João Del Rei e outras cidades de 
Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro 
vão receber R$ 5,5 milhões. No Centro-Oeste, 
os municípios de Corumbá, em Mato Grosso do 
c"i e Goiás e Goiânia, em Goiás, vão dividir o 
bolo üo !"*$ 2 milhões. Na Região Norte, Belém 
contará com R$ 1 milhão para investir em sina- 
lização turística. 
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IDH das cidades do Brasil avança A7,5% em 20 anos 

O índice do Desenvolvimento Humano Muni- 
cipal (IDHM) do Brasil, divulgado nessa segunda- 
-feira (29) pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), revela um ex- 
pressivo avanço do Brasil nos últimos 20 anos, 
mas também um quadro em que a educação se 
mantém como o principal desafio do pais. 

Entre 1991 e 2010, o índice cresceu 47,5% 
no pais, de 0,493 para 0,727. Inspirado no IDH 
global, publicado anualmente pelo PNUD, esse 
índice é composto por três variáveis (educação, 
saúde e renda). O desempenho de uma determi- 
nada localidade é melhor quando mais próximo o 
indicador for do número um. 

A classificação do IDHM do Brasil mudou de 
"muito baixo" (0,493 em 1991) para "alto" (0,727). 
É considerado "muito baixo" o IDHM inferior a 
0,499, enquanto que a pesquisa chama de "alto", 
o indicador que varia de 0,700 a 0,799. 

Educação puxa para baixo 
O subíndice educação, uma das variáveis que 

compõem o IDHM, é o que mais puxa para baixo 
o desempenho do país. Em 2010, a educação 
teve uma pontuação de 0,637, enquanto que os 
subíndices renda (0,739) e longevidade (0,816) 
alcançaram níveis maiores. 

Embora seja o componente com pior marca- 
ção, foi na educação que mais houve avanço nas 
duas últimas décadas, ressaltaram os pesquisa- 
dores. Em 1991, a educação tinha um IDHM de 
0,279, o que representa um salto de 128% se 
comparado à pontuação de 2010. 

"Saímos de um patamar muito baixo e isso 
mostra o esforço que o país fez na área", ava- 
liou Marco Aurélio Costa, do Instituto de Pesqui- 
sa Econômica Aplicada (Ipea), um dos parceiros 
na realização do estudo. "A gente ainda não está 
bem, o IDHM educação é o que menos contribuiu 
e onde temos os maiores desafios para superar", 
afirmou. 

Expectativa de vida melhora 
O componente da longevidade, por sua vez, 

que é calculado pela expectativa de vida da po- 
pulação ao nascer, é a área na qual o Brasil apre- 
senta melhor pontuação. 

É o único componente que está na faixa clas- 
sificada pela pesquisa como um IDHM "muito 
alto", quando o índice ultrapassa 0,800. Desde 
1991 como o subíndice mais bem avaliado, foi 
também na longevidade em que a variação ao 
longo dos últimos 20 anos foi menor. O IDHM 
longevidade era de 0,662 em 1991, de 0,727 em 
2000 e de 0,816, na atual edição. 

Renda tem ganho de R$ 346 em 20 anos 
Já a renda mensal per capita saltou 14,2% no 

período, o que corresponde a um ganho de R$ 
346,31 em 20 anos. As três instituições que ela- 
boram o Atlas - PNUD. Ipea e Fundação João Pi- 
nheiro - ressaltam que 73% dos municípios avan- 
çaram acima do crescimento da média nacional. 

No entanto, há 11% de municípios com IDHM 
Renda superior ao do Brasil, "evidenciando a con- 
centração de renda do pais". 

EDUCAÇÃO 

Até 20U, Brasil deve ter 60 mil escolas públicas com aulas em período integral 

Mais de 49,3 mil escolas públicas em todo o 
país têm atividades em período integral. A expec- 
tativa é que até o ano que vem sejam 60 mil. No 
turno complementar, além de acompanhamento 
pedagógico obrigatório com aulas de reforço es- 
colar em matemática, português, ciêndas e uma 
língua estrangeira, os alunos podem praticar es- 
portes e partidpar de atividades culturais, que 
ajudam a melhorar a disdplina e a concentração. 

"Nossa prioridade tem sido as escolas onde 
estão as crianças mais pobres, que são aquelas 
que recebem o Bolsa Família", disse ontem (29) 

Dilma Rousseff, durante o programa Café com a 
Presidenta. 

Segundo ela, a educação em dois turnos é 
importante para o aluno, para a família do aluno e 
para todo o pais, pois o modelo ajuda no aprendi- 
zado de crianças e adolescentes. "Nenhum pais 
do mundo chegou a se transformar em uma na- 
ção desenvolvida sem que as crianças tenham 
dois turnos na escola, nos colégios", ressaltou. 

Estudantes de 19,7 mil escolas rurais tam- 
bém participam dp programa de ensino em dois 
turnos. Nessas escolas, além das atividades ofe- 

recidas nas demais escolas, os alunos ainda têm 
aulas ligadas à realidade do campo e da agricul- 
tura. 

Só este ano, o governo federal já investiu R$ 
1,8 bilhão no programa de educação integral. A 
maior parte dos recursos é repassada diretamen- 
te para a escola contratar monitores e professo- 
res, comprar material e preparar os espaços para 
receber as crianças nas atividades do chamado 
contraturno. O Ministério da Educação também 
repassa às prefeituras recursos para garantir ali- 
mentação de quem fica o dia todo na escola. 

Fies tem 10 vezes mais alunos no ensino superior em 3 anos 

Em três anos, o número de alunos na univer- 
sidade com Financiamento Estudantil, o Fies, au- 
mentou mais de dez vezes e chegou a 893 mil em 
2013. Só no primeiro semestre, 327 mil contratos 
foram firmados, o que representa 87% do mon- 
tante de 2012. O MEC (Ministério da Educação) 
espera que o ano termine com 1 milhão de alunos. 
O salto vertiginoso se deve a facilitações nas con- 
dições de financiamento e também à postura ativa 
de instituições particulares em cooptar alunos pelo 
programa. Ao mesmo tempo que o Fies resulta no 
maior acesso de estudantes ao ensino superior, 
é também tido pelas instituições privadas como 
sinônimo de ganho certo e queda nos calotes de 
alunos. 

O índice de inadimplência nas instituições caiu 
de 8,46% em 2011 para 8,43% em 2012 - na con- 
tramão da inadimplência das pessoas físicas no 
Brasil, que teve alta de 7,7% para 8% no período. 
Os dados são do Semesp, o sindicato paulista das 
mantenedoras das faculdades. 

O grande salto nas contratações do Fies foi a 
partir de 2011, ano que passaram a valer as novas 
regras anunciadas no ano anterior - como a queda 
nos juros, ampliação de carência e abertura para 
contratação em qualquer momento do ano. 

Entre 2011 e 2012, o número de financiamento 
dobrou, chegando a 599 mil no fim do ano passa- 
do. Mas a expansão do financiamento continua e 
os contratos do primeiro semestre já superam em 
32% os do mesmo período de 2012. Os contratos 
representaram R$ 29,1 bilhões de 2010 a 2012. 

Oportunidade 
O vendedor Rudy Monteiro, de 30 anos, diz 

nunca ter tido a oportunidade de cursar faculdade. 
Virou pai novo e o orçamento sempre ficou aperta- 
do. "Eu pago mais de R$ 500 de escola para meu 
filho, de 10 anos, mais as despesas. Fica difícil pa- 
gar mensalidade", disse ele, no 2.° ano de Marke- 
ting, com financiamento integral. 'Pagar depois de 
formado ajuda, acho que vou conseguir um bom 
emprego mais fácil." 

O nascimento da filha quando Thiara Mota ti- 
nha 18 anos também colocou na gaveta o sonho 
de faculdade. Mas, no meio do ano passado, ela 
conseguiu fazer a matricula no curso de Proces- 
sos Gerenciais, de duração de 2 anos. "Sempre 
quis fazer faculdade, mas estava difícil pagar um 
curso e educar minha filha. Mas nunca desisti e 
agora que ela está grandinha, já é possível", diz 
ela, hoje com 25 anos. 

Thiara já conseguiu comemorar outras con- 

quistas. No final do ano passado, ela foi promo- 
vida na administradora em que trabalha. "Quando 
for começar a pagar, já vou estar formada, espero 
que ganhando mais e vou procurar fazer uma pós." 

Segundo o diretor executivo do Semesp, Ro- 
drigo Capelato, o novo Fies, de 2010, é um "divisor 
de águas" - tanto para os alunos quanto para o se- 
tor. "O financiamento ajuda quem não se encaixa 
no ProUni (bolsa para baixa renda), mas não tem 
dinheiro para arcar com mensalidades nem teve 
oportunidades para concorrer em universidade pú- 
blica", diz. "Para o setor, é um grande instrumento. 
Se o estudante deixa de pagar, a escola já oferece 
o Fies." 

Grandes grupos educacionais têm surfado 
nesta onda. O grupo Anhanguera, por exemplo, 
fechou o primeiro trimestre com 87 mil contratos. 

O presidente da Fepesp (Federação dos Pro- 
fessores de São Paulo), Celso Napolitano, diz que 
é importante ter jovens mais pobres em maiores 
níveis de escolaridade, mas é necessário acom- 
panhar com atenção os repasses de recursos para 
as instituições. "Quem não quer cliente cativo e re- 
ceita certa? Já há componente de qualidade (para 
a instituição participar), mas seria importante ter 
outros critérios de qualidade". 
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PRESIDENTA DILMA 
TEM ATÉ QUINTA-FEIRA 

PARA SANCIONAR LEI DO 
ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS 

DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

A presidenta Dilma Rousseff tem 
até a próxima quinta-feira (1o) para san- 
cionar, com ou sem vetos, o Projeto de 
Lei 03/2013, que obriga os hospitais do 
Sistema Único de Saúde (SUS) a pres- 
tar atendimento emergencial e multidis- 
ciplinar às vítimas de violência sexual. 
A proposta foi aprovada pelo Senado 
no último dia 4 e aguarda sanção pre- 
sidencial. 

O texto diz que o atendimento de- 
verá incluir o diagnóstico e tratamento 
de lesões, a realização de exames para 
doenças sexualmente transmissíveis e 
gravidez. Prevê também a preservação 
de materiais que possam ser coletados 
no exame médico legal. Além disso, a 
proposta trata da "profilaxia de gravi- 
dez", ponto considerado polêmico por 
entidades religiosas, que têm se mobili- 
zado para pedir vetos ao projeto. 

Para organizações religiosas, o ter- 
mo pode estimular a realização de abor- 
to na rede pública. Em documento apre- 
sentado ao governo, entidades como 
a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, a Federação Espirita Brasileira e 
o Fórum Evangélico Nacional de Ação 
Social pediram o veto parcial do proje- 
to, com exclusão dos trechos que tratam 
da "profilaxia da gravidez" e do "forne- 
cimento de informações às vítimas dos 
direitos legais e de todos os serviços sa- 
nitários disponíveis". 

O Ministério da Saúde diz que a 
"profilaxia da gravidez" se refere à utili- 
zação de contraceptivo de emergência - 
a chamada pílula do dia seguinte - que 
evita a fecundação. O contraceptivo não 
interrompe uma eventual gestação. 

A lei considera violência sexual qual- 
quer forma de atividade sexual não con- 
sentida pela vitima. O projeto garante 
atendimento a todas as vítimas de vio- 
lência sexual, independente do sexo ou 
da idade da vitima. 

Pelo texto, o paciente deverá receber 
no hospital o amparo psicológico neces- 
sário e o encaminhamento para o órgão 
de medicina legal e o devido registro de 
boletim de ocorrência. Os profissionais 
de saúde que fizerem o atendimento 
deverão facilitar o registro policial e re- 
passar informações que podem ser úteis 
para a identificação do agressor e para a 
comprovação da violência sexual. 

Transtorno- A Organização Mundial 
de Saúde, na sua Classificação Interna- 
cional das Doenças, define a pedofilia 
como uma categoria das parafilias, ou 
seja, um transtorno caracterizado por 
um padrão de comportamento sexual 
no qual, em geral, a fonte predominante 
de prazer está em crianças pré-púberes 
(com idade até 13 anos). Problema de 
saúde mental, a pedofilia é, portanto, um 
transtorno sexual e não um ato ou um 
crime. 

O abuso sexual é geralmente prati- 
cado por pessoa com quem a criança ou 
adolescente possui relação de confian- 
ça, que faz parte do seu convívio. Essa 
violência pode se manifestar dentro ou 
fora do ambiente doméstico. A explo- 
ração sexual pode ocorrer de formas 
diferentes: no contexto da prostituição; 
através do tráfico de pessoas para fins 
de exploração sexual; no contexto do 
turismo e, ainda, através das práticas 
relacionadas à pornografia infantil. 

Combate - A Lei n0 11.829/2008, 
que alterou os artigos 240 e 241 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, 
tomou a punição para crimes de porno- 
grafia infantil mais severa, aumentando 
as penas e incluindo várias condutas 
relacionadas a essa prática. A partir de 
então, é crime: produzir, reproduzir, di- 
rigir, fotografar, filmar ou registrar, por 
qualquer meio. cena de sexo explicito 
ou pornográfica, envolvendo criança ou 
adolescente. 
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Neymar se apresenta ao Barca 

Neymar chegou ao Barcelona nessa segunda (29) 

Neymar trabalhou no Barcelona pela pri- 
meira vez na manhã dessa segunda- 
-feira (29). Após as férias por ter dispu- 

tado a Copa das Confederações, o atacante 
se apresentou ao dube, fez alguns exames 
médicos e conheceu o técnico Gerardo Marli- 
no. contratado do NewelCs Old Boys na sema- 
na passada. 

Antes das 9 horas (horário local), quando 
estava programado o inido do treinamento, al- 
guns torcedores já se aglomeravam em frente 
ao CT, esperando as chegadas de Neymar e 
do novo treinador. No entanto, o ex-santista 
driblou e frustrou os fãs, entrando pela porta 
dos fundos do local. 

Martino, apelidado de Tata', reuniu todo o 

grupo culé no meio do campo 1 e fez um dis- 
curso inicial. Nele, o comandante falou sobre o 
gramado do CT e também traçou a preparação 
do plantei para mais um Campeonato Espa- 
nhol. que começará oficialmente no dia 18 de 
agosto, contra o Levante. 

Depois da reunião, os jogadores que de- 
fenderam seleções na Copa das Confedera- 
ções foram ao departamento médico do clube 
para fazer a reavaliação. A exceção foi Ney- 
mar, que já havia passado pelos exames antes 
de assinar contrato com o Barça, no final de 
maio. 

De acordo com o jornal catalão Sport, 
Neymar foi submetido a provas de podologia 
e densitometria - após ser campeão com a se- 
leção brasileira, o camisa 11 fez cirurgia para 
retirar as amígdalas, um processo pedido pelo 
próprio DM do clube espanhol, e facilitar o ga- 
nho de massa muscular. 

Depois de golear o Valerenga, da Suécia, 
por 7 x 0. em amistoso neste final de semana, 
os agora comandados de Tata Martino volta- 
rão a campo nesta terça (30), contra o Lechia 
Gdansk, da Polônia. A equipe ainda não estará 
completa, mas é provável que Neymar jogue e 
estreie, segundo a imprensa espanhola. 

Ainda nesta segunda, pela parte da tarde. 
Tata Martino comandará o seu primeiro treino 
com o elenco completo. Na próxima sexta (2), 
o Barça enfrentará o Santos, pelo Troféu Joan 
Gamper. O amistoso estava previsto no con- 
trato de Neymar com os catalâes. 

São Paulo divulga convocados 

para excursão sem Luís Fabiano 

O São Paulo divulgou no fim desse domin- 
go (28), após empate com o Corinthians, a lis- 
ta de jogadores que participarão da excursão 
por Europa e Ásia. A principal baixa é Luis Fa- 
biano. Com uma contratura na coxa direita, o 
atacante ficará no Brasil sob os cuidados mé- 
dicos no Reffis. 

Outro destacado desfalque - também por 
motivo clínico - é Denilson. O volante se ma- 
chucou na partida contra o Internacional, pas- 
sará por cirurgia no joelho direito já na quin- 
ta-feira (1) e deverá ficar sem atuar por seis 
semanas. 

"Alguns jogadores irão ficar para se recu- 
perar em termos clínicos, médicos, e depois 
desenvolverem trabalho físico e técnico mais 
intenso. Na viagem, seria impossível. Na via- 
gem. vai ser jogar, dormir dentro do avião pra- 
ticamente e jogar de novo", explicou o técnico 
Paulo Autuori, ao término do 0 xO no clássico, 
no Pacaembu. 

Além da defesa, que não terá Lúcio (afas- 
tado por indisciplina), o setor mais carente na 
excursão é a lateral esquerda. Juan, não mais 
aproveitado, e o argentino Clemente Rodrí- 
guez, entregue ao departamento médico, es- 
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tão igualmente fora da relação de atletas con- 
vocados para a viagem. 

Após embarcar nessa segunda-feira (29). 
o São Paulo participará de três torneios: Copa 
Audi (na Alemanha, contra Bayem de Munique 
e Milan ou Manchester City). Eusébio Cup (em 
Portugal, contra o Benfica) e Copa Suruga (no 
Japão, contra o Kashima Antlers). 

Na última rodada, o Flamengo foi derrota- 
do pelo Internacional em Caxias do Sul com 
um gol marcado por Juan no último minuto do 
jogo. Nesse domingo (28), com um gol de Elias 
também no último minuto, a equipe de Mano 
Menezes arrancou um empate do Botafogo. O 
treinador comentou a coincidência. 

"O mesmo gol que a gente tomou em Ca- 
xias, a gente fez agora. No futebol tem isso, 
vento que venta lá, venta cá. Como tudo na 

Mano cita gol do Inter e diz: 0 vento sopra para os dois lados" 

t vida, o futebol tem dois lados. Eu sempre falo 
isso pros jogadores. Seria um crime perder 
esse jogo diante do volume que apresentamos 
no segundo tempo", declarou. 

O técnico também analisou a mudança de 
postura de seu time na segunda etapa e expli- 
cou as entradas de Adryan e Luiz Antônio no 
inicio do segundo tempo, que deram uma nova 
cara para o time. 

"O Luiz Antônio tem uma boa saída de bola, 

entrou para juntar o meio e a defesa, que tinham 
um espaço grande entre eles. O Adryan, segun- 
do armador, entrou para dificultar o encaixe do 
Botafogo. Isso obrigou o Oswaldo a mexer no 
seu time. Acho que fomos bem. ganhamos ter- 
ritório. Deu certo", conduiu. 

O Flamengo, 15° colocado com 10 pontos, 
encara o Bahia, que é o quinto, com 16.0 duelo 
será realizado na Arena Fonte Nova nesta quar- 
ta-feira (31), a partir das 21h50 (de Brasília). 

C 
Elias (centro) empatou o Jogo contra o Botafogo no último minuto 
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