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Lula apareceu 

^ O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nessa quinta-feira ^ ^ 
a participação dos jovens em manifestações de rua que acontecem pelo 

país. "Viva o protesto. De protesto em protesto a gente vai consertando o te- 
lhado", disse Lula, que discursou para uma platéia formada por estudantes da jk 
Universidade Federal do ABC (UFABC), em São Bernardo do Campo. Falando 
diretamente aos estudantes, ele relacionou as manifestações com sua própria Wt 5 - JB; 
trajetória política. "De protesto em protesto, um dia vocês vão chegar à Pre- B i 'm mm 
sidência da República", afirmou. Para ele, o brasileiro está indo ás ruas em fljj 
busca de mais conquistas. "Na Europa, os protestos são para não perder o que Kmm 
conquistaram. No Brasil, protestos são para conquistar mais." O ex-presidente 
pediu aos jovens que "não neguem" a política. "Não existe nada pior do que a K 

negação da política. Toda vez que vocês estiverem putos da vida com o Lula, ▼ / 
com a Dilma ou com o [Luiz] Marinho (prefeito de São Bernardo), não neguem * 1 jt 
a política. E muito menos neguem os partidos. Em vez de negar a política, ^ 
entrem vocês na política", disse. O discurso de Lula encerrou a Conferência 
Nacional "2003 - 2013: Uma nova política externa", da universidade em São Bernardo do Campo. Os jornalistas não puderam acompanhar 
o evento no auditório e assistiram à palestra através de um telão ao ar livre. 

Doença no pulmão 

O cantor Thiaguinho, de 30 anos, foi interna- 
do na manhã dessa quinta-feira no hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo, com pneu- 
mopatia (uma doença que afeta o pulmão). 
A informação foi confirmada pela assesso- 
ria do cantor em um comunicado enviado à 
tarde. Toda a agenda de shows (total de 17) 
do namorado de Fernanda Souza até o dia 
4 de agosto (inclusive o show que ele faria 
na Jornada Mundial da Juventude - JMJ) foi 
suspensa temporariamente. Não há previsão 
de alta. A última apresentação de Thiaguinho 
foi na última segunda-feira, no Monte Líbano, 
no Rio. 

Segundo a assessora de imprensa de Thiaguinho. o cantor já vinha 
sentindo fortes dores abdominais há uma semana, e só nessa quarta- 
-feira conseguiu um tempo para ir ao médico realizar alguns exames. 
Mesmo reclamando de dores, ele chegou a cumprir a agenda e se 
apresentar em alguns shows. Sua assessora informou ainda que o 
cantor está bem e sendo acompanhado de seus familiares. 

Despidos de vergonha 

Segurança de Francisco 

A falta de blindagem do papa- 
móvel preocupa os responsá- 
veis pela segurança do Papa 
Francisco durante a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), 
entre os dias 23 e 28 de ju- 
lho. Segundo o general José 
Abreu, coordenador da se- 
gurança pelas Forças Arma- 
das, teme-se por algum "ato 
de hostilidade". "A blindagem 
nos deixa mais tranqüilos. Se 
houvesse a blindagem seria 

melhor. Essa é uma escolha pessoal, respeitamos, mas não é nada 
agradável para a segurança", afirmou o general. A falta de blindagem no 
papamóvel, uma escolha do Papa Francisco, tem desagradado o gover- 
no brasileiro. Na quarta-feira (17), os ministros da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, e da Defesa, Celso Amorim, foram ao Rio para discutir o tema 
com representantes do Vaticano. Caso a decisão de não usar blindagem 
seja mantida, os responsáveis pela segurança do papa no Brasil busca- 
rão alternativas com o aumento de efetivo em torno do veículo. 
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Antes de desocuparem a Câmara de Porto Alegre nesta quinta-feira (18), onde perma- 
neciam acampados havia oito dias, manifestantes tiraram fotos nus nas dependências 
da Casa. As imagens começaram a circular nos perfis de redes sociais de pessoas 
que integram o movimento na noite de quarta. O protesto na Câmara foi promovido 
pelo Bloco de Luta pelo Transporte Público, grupo que reúne diversas entidades que 
pedem o passe livre. Em uma das fotos publicadas na rede social. 23 manifestantes, 
com o rosto coberto, posam em frente a uma galeria com retratos dos ex-presidentes 
da Casa. Um deles segura um quadro retirado da parede com a foto da deputada fede- 
ral Manuela D'Ávila (PC do B), que já foi vereadora. O presidente da Câmara, Thiago 
Duarte (PDT), disse que a imagem é "deprimente" e desrespeitosa com a instituição. 
"Se querem fazer sexo grupai, que vão fazer em um local privado, não em um local 
público." Ele afirma que vai "apurar com firmeza" as circunstâncias do protesto e que 
pretende responsabilizar vereadores que ajudaram os manifestantes. 

COLUNA □□ SANCHES 

161 ANOS 

ESTA É IMPERATRIZ (2) 
(UM HINO DE AMOR E DOR PARA A CIDADE) 
Imperatriz, uma ponte para sonhos e realida- 

des. 

(Ponte Dom Affonso Fellipe Gregory, que une 
Imperatriz ao estado do Tocantins, sobre o rio 
Tocantins) 

Em 2002, na área do pretendido futuro estado 
do Maranhão do Sul, de 146.539 quilômetros 
quadrados (km2), a população era de 1.126.050 
habitantes. Sozinha, Imperatriz tem mais de 
20% dessa população... em menos de um por 
cento do território. Resultado; uma elevada taxa 
de densidade demográfica imperatrizense, que 
pulou de 34 habitantes em 1995 para quase 170 
atualmente, sete vezes mais do que a densidade 
populacional do Brasil (de 22,4 habitantes/km2) e 
nove vezes mais a densidade do Maranhão (18,4 
habitantes/km2). 

Imperatriz tem classes de gente e, pois não, 
temos gente de classe; professores, pregadores 
espirituais e funcionários públicos, garis do ho- 
mem e da terra que alimentam mentes, almas e 
estruturas. Temos também aqueles que sobrevi- 
vem com o salário-miséria do mês, trabalhando 

o dia todo todo dia, para ganhar o pão de cada 
café da manhã, e às vezes somente este ou, 
pior, nem esse. 

(Mas - tá dito - nem só de pão vive o homem. 
Para alguns há a água também. A rapadura. A 
farinha de puba. Os tonéis de lixo dos super- 
mercados. Os "lixões" da estrada do Arroz e em 
terrenos - DEZENAS DE MILHARES deles -- 
espalhados pelos desvãos da cidade... e até no 
centro também, bem na fusca das tais autorida- 
des, Destes, felizes os que comem carne seca. 
Farinha seca. A garganta seca. Os olhos secos. 
E a vontade líquida de chorar. E vai por aí, e olhe 
lá. Pois a vida é uma grande rapadura; é doce, 
mas é não é mole. Osso duro de roer.) 

Esta é Imperatriz. De gente forte. E de doentes 
também. E por isso os muitos hospitais, clínicas, 
institutos, centros e postos médicos. E os pró- 
prios médicos, centenas e centenas de médicos, 
em mais de vinte especialidades que cuidam do 
corpo todo e dos dez por cento da mente, que 
tratam o indivíduo (paciente ou não) da cabeça 
aos pés, que assistem à criança que nasce e o 
velho que morre. 

Há em Imperatriz (saúde!) o cirurgião, o gine- 
cologista, o dermatologista; há o sanitarista, o 
patologista, o anestesiologista; há o cardiologis- 
ta, o neurologista, o oftalmologista, há o obstetra, 
o pediatra e o psiquiatra; há o ortopedista, o 
traumatologista, o urologista. 

Há também os indizíveis acupunturistas, os gas- 
troenterologistas e (valha-me Deus) os otorrino- 
laringologistas. Há o hemoterapeuta o fisiotera- 
peuta e o terapeuta ocupacional, o radiologista, 
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o pneumologista, o nefrologista, o proctologista 
e o próprio legista. Não esquecer o neonatolo- 
gista, o imageologista, o clínico geral, o cirurgião 
vascular, o psicólogo, o odontólogo, o podólogo, 
o bioquímico, o farmacêutico, o instrumentador 
cirúrgico, as enfermeiras, os assistentes sociais. 

Há aqui toda essa gente sadia. E há doentes 
para todos, para essas e outras especialidades, 
ao gosto do freguês. Para quem é de saravá, 
há, opcionalmente, macumbeiros e rezadeiras, 
umbandistas e quimbandistas, cartomantes e 
quiromantes. 

Esta é Imperatriz. Das igrejas e religiões. Das 
crenças e seitas. Do espírito e do espiritismo. 
Dos cultos e missas. Dos encontros e sessões. 
Das romarias e procissões. Do corpo e da alma. 
Matéria e anti. Céu e inferno. 

Esta é Imperatriz. De homens fortes, inclusive o 
sertanejo. Imperatriz de gente-nordeste, cabras 
da peste. Terra de fulano. De sicrano. E de 
beltrano também. Esta é terra de gente da terra 
inteira. Sem eira. Nem beira. Às vezes, gente 
sem parente. E nem aderente. Gente de dentro 
e gente de fora. Paulista e mineiros. Gaúchos e 
potiguares. Capixabas e candangos. Paraíbas 
e pernambucanos. Cearenses e baianos. Sírios 
e libaneses. Nipônicos e Chineses. Gringos e 
troianos. Gregos e goianos. 

Esta é Imperatriz, Terra da gente. Nos confins do 
Maranhão, o portão da Amazônia, pulso do pla- 
neta, peito aberto, fronte erguida, nosso mundo. 

Esta é Imperatriz. 161 anos. (EDMILSON SAN- 
CHES) 
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O ministro da Saúde, Alexandre Pa- 
dilha, deve vir ao Maranhão nesta 
segunda-feira (22). Ele virá para 
discutir com a governadora Rose- 
ana Sarney, parlamentares e o se- 
cretário de Estado de Saúde, Ricar- 
do Murad, sobre o programa "Mais 
Médicos", que prevê a contratação 
de profissionais estrangeiros para 
suprir as necessidades dos municí- 
pios. A bancada federal maranhen- 
se esteve reunida nessa quarta- 
-feira (17) com o ministro Padilha. 
Eles cobraram do Governo Federal 
a liberação de recursos de emendas 
ao orçamento da União e a contra- 
tação de médicos para o estado. O 
coordenador da Bancada, deputado 
Sarney Filho (PV), considerou exce- 
lente os resultados do encontro. 

- LISTA DE ESPERA 
A Pró-Reitoria de Ensino da Uni- 
versidade Federal do Maranhão 
(Proen/UFMA) divulgou a Lista de 
Espera-Geral referente ao Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 2013.2. 
A lista está ordenada de acordo com 
o campus, curso e cota/categoria. 
Os candidatos devem aguardar a 
divulgação do edital específico da 
Lista de Espera, complementar ao 
Edital N0 122/2013-Proen, em que 
constarão os demais procedimentos 
específicos. 

- CONTRA O CÂNCER 
Os usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em Imperatriz ganha- 
ram mais um reforço na luta contra 
o câncer. A Prefeitura de Imperatriz, 
por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde (Semus), entregou no final 
da tarde da última quarta-feira (17) 
a ala de oncologia do Hospital Mu- 
nicipal Socorrão. A ação, realizada 
em parceria com a Oncoradium, de 
acordo com o Prefeito Sebastião 
Madeira, "é o 1o passo para implan- 
tação do plano municipal de cnco- 
logia do município", que tem como 
objetivo atender a alta procura por 
tratamento oncológico no município 
de Imperatriz para a população local 
e das cidades da região que têm Im- 
peratriz como referência também na 
área da saúde. 

- READEQUAÇÃO 
O coordenador da Oncologia no So- 
corrão, Gumercindo Leandro Silva, 
ressaltou que o setor passou por 
reforma e readequaçâo de 15 leitos 
que servirão para o atendimento de 
pacientes oncológicos, além de dois 
consultórios e uma recepção. "As 
adequações foram feitas de acordo 
com as normas políticas da Rede de 
Doenças Crônicas da Oncologia de- 
finidas pelo Ministério da Saúde". 

- PARCERIA 
O prefeito Sebastião Madeira clas- 
sificou o fato como "teoria do possi- 
bilismo", enfrentando o que aparen- 
temente parecia impossível. Para 
ele, um avanço puxa o outro. E, por 
causa do trabalho da Oncoradium, 
hoje o Socorrão tem esse espaço 
voltado ao tratamento do câncer. 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 19 de julho de 2013 

► SEM IDENTIFICAÇÃO 

fieraf 

Homem morre atropelado na MA-125 

Deu entrada no inicio da tarde dessa 
quinta-feira (18), no Instituto Médico 
Legal (IML), em Imperatriz, o corpo de 

um homem, ainda não identificado, vítima de 
um acidente na MA-125. no povoado de Cur- 
velândia, no município de Vila Nova dos Mar- 
tírios, a 115 km de Imperatriz. 

O homem caminhava pelo acostamento 
quando foi atropelado por um ônibus da em- 
presa Lokben, que faz o transporte de cola- 
boradores da Suzano (Indústria de Papel e 
Celulose), que trabalham na base florestal do 
município. O homem morreu a caminho do 
hospital. A empresa enviou uma nota de pe- 
sar sobre o acidente, que terminou em morte. 
(Imirante) 

Nota de Pesar 
É com pesar que a Suzano Papel e Celulo- 

se informa que hoje, 18 de julho, pela manhá, 
um dos ônibus da empresa Lokben, que trans- 
porta colaboradores e alunos do módulo de 
Colheita da empresa, envolveu-se num aci- 
dente que ocasionou no óbito de um homem. 

O acidente aconteceu na rodovia MA-125, 
no município de Curvelândia, quando, de 
acordo com o motorista do ônibus, um cami- 
nhão que vinha em sentido contrário fez uma 
ultrapassagem indevida, fazendo com que o 
ônibus desviasse da pista, atingindo o homem 
que fazia caminhada no acostamento. 

Apesar do pronto atendimento, a vítima fa- 
leceu ainda a caminho do hospital. 

A empresa Lokben já está tomando as pro- 
vidências para dar a assistência necessária à 
família da vitima. 

A Suzano e a Lokben se solidarizam com 
os familiares. Instituto Médico Legal de Imperatriz 

PM prende mie e filho suspeitos de envolvimento 

com o tráfico de drogas em Açailândia 

Em mais uma ação de combate ao tráfico 
de drogas na cidade de Açailândia. militares 
da 5* Companhia Independente efetuaram 
a prisão de duas pessoas da mesma família 
suspeitas de vender entorpecentes em vários 
pontos no município. 

Foram presos Maria Aríete Nascimento dos 
Santos, 52 anos, e o filho dela, Érmerson Nas- 
cimento dos Santos. 24. Os dois foram presos 
em flagrante, no bairro Vila lldemar. Com eles, 
foram apreendidas diversas pedras de crack. 
Já em um saco plástico, a policia apreendeu 
uma substância em pó. aparentando também 
ser crack, e pequenas pedras da mesma dro- 
ga pesando aproximadamente 40 gramas, 
prontas para a venda, e mais duas pedras mé- 
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dias pesando 69 gramas. 
De acordo com o delegado Vital Rodrigues, 

titular da 9a Delegacia Regional de Açailândia, 
a PM abordou um usuário de drogas de nome 
não divulgado e o mesmo informou à policia o 
local onde ele tinha comprado o entorpecente. 
"De posse das informações, os militares foram 
até o local e efetuaram a prisão dos suspei- 
tos", explicou. 

Mãe e filho foram autuados em flagrante 
pelo crime de tráfico de drogas. De acordo 
com investigações da policia. Érmerson dos 
Santos já tem passagem pela polícia pelo 
mesmo crime. Ambos foram encaminhados 
ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de 
Açailândia. 

Policia prende fugitivo 

de Pedrinhas 

Foi recapturado, nessa quinta-feira 
(18), um dos 15 presos que escaparam da 
Central de Custódia de Presos de justiça de 
Pedrinhas no domingo (14). A prisão de Ro- 
bson Mendes, conhecido como Erê, ocorreu 
por meio de informações do Disque Denún- 
cia- (98) 3223-5800. 

A denúncia que indicou a localização do 
foragido chegou à Central de Atendimento 
por volta de 9h15 e foi repassada imedia- 
tamente ao 9o Batalhão de Polícia Militar. A 
abordagem foi feita na Rua São Pantaleâo, 
n0 355. Segundo informações, no momento 

da prisão, Erê estava em companhia de ou- 
tro foragido que conseguiu escapar. 

Após ser preso, Erê foi levado ao Socor- 
râo I para tratar de um leve ferimento que 
teve ao tentar fugir novamente. Depois, ele 
foi apresentado ao 1° Departamento de Po- 
lícia. na Rua da Palma. Centro de São Luís. 

A policia está à procura de outros 14 fu- 
gitivos. Quem tiver informações que levem 
ao paradeiro deles deve entrar em contato 
com o Disque Denúncia pelos telefones: 
(98) 3223-5800 (capital) e 0300 313 5800 
(interior). 

Grávida é presa com maconha nas partes 

íntimas durante vistoria na Custódia 

Uma mulher grávida, identificada como Sil- 
vana Nascimento, de 32 anos. foi flagrada na 
visita á Penitenciária Mista de Pamaíba. Ela 
portava 200 gramas de maconha e a droga se- 
ria entregue ao marido da acusada, o trafican- 
te Reginaldo Nascimento, o Leitinho. 

Ela foi flagrada durante revista pessoal 
levando nas partes intimas seis tabletes de 
maconha que estavam em três embalagens 
envolvidas por preservativos. A mulher foi en- 
caminhada para a Central de Flagrantes e a 
droga foi apreendida. A maconha seria para 
a comercialização dentro do presidio entre os 
detentos. 

Duas mulheres tentaram driblar a seguran- 
ça da Casa de Custódia no mês de abril em 
Teresina. O resultado é que as duas foram pre- 
sas em flagrante. Elas tentaram entrar no pre- 
sidio com vários objetos e drogas escondidos 
nas partes intimas. Os policiais listaram entre 
os itens: 1 celular novo. 10 baterias de celular, 
1 carregador solar, fios conectores e maconha. 

A acusada Gisele Rodrigues é esposa de 
um detento que está preso na Casa de Cus- 
tódia e fala sobre o crime que cometeu. "Se ti- 
ver de pagar, eu pago. Errei eu pago. Está nas 
mão de Deus. Mas o meu marido tem nada a 
ver com isso não. o erro é meu, eu assumo", 
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Sllvana Nascimento portava 200 gramas de maconha 

se defende a acusada. 
O diretor da Casa de Custódia explica 

como acontecem essas tentativas das mu- 
lheres que apoiam seus maridos que estão 
presos e se arriscam a levar drogas para os 
companheiros. "Num ambiente confinado des- 
se é o reflexo da sociedade lá fora. A droga 
está espalhada por toda a sociedade, isso é 
público e notório. Aqui na Custódia e em ou- 
tras unidades por todo o Píaui e Brasil isso é 
notório. As pessoas tentam entrar com drogas 
dentro do presidio porque lá dentro ela se tor- 
na muito mais cara por conta da dificuldade 
que se tem para entrar com a droga. Triplica 
o valor comercial dentro do Pavilhão", explica. 

Confirmada instalação de câmeras de a 

videomonitoramento em Imperatriz 

O secretário de Estado de Segurança 
Pública, Aluisio Mendes, anunciou publica- 
mente em Imperatriz o inicio do processo de 
implantação do sistema de videomonitora- 
mento na cidade. O anúncio foi feito durante 
o aniversário de Imperatriz, no qual o secre- 
tário representou a governadora Roseana 
Sarney (PMDB) e participou da solenidade 
de entrega de casas populares, construídas 
pelo Governo Federal, com recursos do PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento). 

Na oportunidade, o secretário também 
fez a entrega de um caminhâo-tanque, com 
capacidade de 5.000 litros, ao Corpo de 
Bombeiros, fruto de doação da empresa Su- 
zano Celulose à corporação. 

A implantação do sistema atende à solici- 
tação feita pelo deputado Léo Cunha (PSC), 
em outubro do ano passado, e que já havia 
sido confirmada pelo secretário em março 
deste ano, durante a reunião que manteve 
com o parlamentar em São Luis. 

O deputado acredita que, com a implan- 
tação do sistema, a população contará com 
mais tranqüilidade. Ao todo. o sistema conta- 
rá com 50 câmeras instaladas nas principais 
ruas, e outras três a serem fixadas na entra- 
da e saida de Imperatriz, que contarão com 
um software especial, desenvolvido para 
identificação de placas de veículos. 

Para o parlamentar, essa conquista será 
uma grande aliada para que a Policia Militar 
se antecipe às ocorrências através do moni- 
toramento das imagens, e para que a Policia 
Civil possa elucidar vários crimes. 

"Agradeço ao Governo do Estado, pois. 
nesse momento em que nossa cidade vem 
sendo cenário de vários crimes, a implanta- 
ção desse sistema é uma resposta importan- 
te à população, para que possamos ter mais 

A solicitação foi feita pelo deputado Léo Cunha 
segurança", disse. 

Quando fez a indicação, Léo Cunha de- 
fendeu que o combate à violência na cidade 
precisa contar com mecanismos eficazes. 
Ele também justificou que em São Luis, onde 
o sistema já funciona desde setembro do ano 
passado, já apresenta vários resultados po- 
sitivos, tanto na identificação de criminosos 
quanto na prevenção da criminalidade. 

Mas o parlamentar justifica que. assim 
como Imperatriz, outras cidades da região 
Tocantina também devem ser contempladas 
com o sistema, e. nessa perspectiva, ele já 
solicitou a instalação das câmeras em Açai- 
lândia, Porto Franco e Estreito. 

"Com a instalação das câmeras de se- 
gurança em outras cidades da região, irá 
facilitar ainda mais o trabalho das policias, 
pois muitas das vezes os criminosos acabem 
migrando para as cidades vizinhas e ali conti- 
nuam a praticar vários crimes", explicou. 

Para que a implantação do sistema nes- 
ses municípios seja uma realidade, o parla- 
mentar assegura que lutará com o mesmo 
empenho que garantiu o videomonitoramen- 
to em Imperatriz. 

Carteiras estudantis serão entregues aos 

alunos da rede municipal até o final do mês 

Os alunos da rede municipal de ensino 
que ainda não solicitaram a carteira de iden- 
tidade estudantil podem procurar a sede da 
Secretaria Municipal de Juventude (Sejuv). 
localizada em uma das salas do Estádio Mu- 
nicipal Frei Epifânio D'Abadia, em horário co- 
mercial, até o final de julho, para preencher 
os formulários gratuitamente. 

"Estamos à disposição dos estudantes 
que desejam receber sua carteira estudan- 
til, basta apenas que nos tragam o formulário 
preenchido com a declaração de sua escola 
acompanhada de uma foto", afirma Rômulo 
Costa, titular da Sejuv. 

A iniciativa realizada em parceria com a 
União Municipal dos Estudantes Secundaris- 
tas (Umes) visa beneficiar os alunos da rede 
pública municipal com carteiras estudantis 
gratuitas. 

Rômulo Costa ressalta que as carteiri- 
nhas já solicitadas estão sendo entregues 
nas escolas. "Fizemos a entrega simbólica 
das carteirinhas aos alunos da Escola Muni- 
cipal Presidente Costa e Silva, localizada no 
bairro Nova Imperatriz, na semana passada. 

As demais estão sendo entregues nas esco- 
las e serão repassadas aos alunos pela dire- 
ção de cada instituição", explica. 

A ação que contempla a classe estu- 
dantil faz parte do calendário festivo dos 161 
anos de fundação de Imperatriz. Segundo o 
secretário, neste primeiro momento foram 
entregues 75 documentos, mas ele garantiu 
que o projeto se estenderá até o final deste 
mês. 

"O objetivo da Secretaria da Ju- 
ventude é confeccionar, no mínimo, 1.610 
carteirinhas, numa simbologia aos 161 anos 
de fundação da cidade de Imperatriz, multi- 
plicados por 10", explica Rômulo Costa, res- 
saltando que a ação começou pela Escola 
Municipal Costa e Silva, por esta ter reunido 
o maior número de fichas de solicitação. 

A respeito do processo dessa ação, 
o secretário da Juventude diz que a aquisi- 
ção individual da certeira estudantil custaria 
ao aluno o valor de R$ 12, "porém, pela par- 
ceria que firmamos com a Umes e as escolas 
envolvidas, o único gasto do estudante é com 
a fotografia 3x4 e a cópia dos documentos". 
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►NOVAS LINHAS DE ÔNIBUS 

Projeto é elaborado pelo Poder Executivo 

«1 

ds Unhas deverão ser exploradas pela nova empresa de transporte público 

Hyana Reis 

O Poder Executivo do Maranhão anun- 
ciou que encaminhará nos próximos 
dias para a Câmara Municipal de Im- 

peratriz o projeto que cria novas linhas urba- 
nas de ônibus na cidade. O projeto faz parte de 
uma das exigências do processo administrativo 
que determinou a quebra de contrato entre a 
prefeitura e a Viação Branca do Leste (VBL). 

Como a VBL explorava a maioria das linhas 
urbanas, a nova empresa que deve substituí- 
-la já deve começar a funcionar explorando no- 
vas linhas. Como o plenário de Imperatriz está 
em recesso até agosto, o projeto só deve ser 
votado no próximo mês. Mas, de acordo com 
a Câmara de Vereadores, o projeto tem priori- 
dade e deve constar nas pautas das primeiras 
sessões após a reabertura dos trabalhos legis- 
lativos. 

Desde que a quebra de contrato com a VBL 
foi anunciada, no dia 10 de julho, foi estabele- 
cido pela Prefeitura de Imperatriz um prazo de 
30 dias para a elaboração do projeto. Porém, 
na época, a decisão foi questionada pelo presi- 
dente da Câmara Municipal, Hamilton Miranda: 
"Para fazer esse projeto, tem que passar pelas 
comissões e a Câmara está de recesso. Então, 

Republica Federativa do Brasil 

Comarca de Estreito Estado do Maranhão 
Cartório Extra-Judicial de Imóveis 

Avenida Tancredo Neves, 642 - Fone 3531-6102 - Fax 3531.6711 ■ Estreito - Maranhão 
Sebastiana Salviano Vilar _ Maria Darc Salviano Vilar 
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EDITAL DE LQTgAMFWT^ PMWl 

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

FA^ pQbuçq, para ciência dos interessados, em 
cumprimento ao disposto no parágrafo Io artigo 2o do decreto Lei no 58 de 10 de 
dezembro de 1937, que RAIMUNDO CARDOSO VIANA, empresário, portador da CIRG 
n0 4076977995-0 SSP/MA, inscrito no CPF sob n0 225.622.063-4, residente e 
domiciliado a Avenida Tancredo Neves, n 0 311 nesta ddade de Estreito, Estado do 
Maranhão depositou neste Cartório, sito à Avenida Tancredo Neves, n" 642, o 
memória!, a planta e demais documentos referentes ao imóvel de sua propriedade 
com a área de 98,55,52 has, situado na Fazenda Rincão denominado LOTEAMENTO 
CHACARAS RINCÃO com 56 LOTES neste município de Estreito, Estado do 
Maranhão, registrado sob 5.742, fls. 52 do Livro 2a-20 de Registro Geral de Imóveis 
deste Cartório do Io Ofício, conforme planta anexa, que fica fazendo parte 
integrante deste Edital. O presente edital será publicado em jornal ofldal do Estado e 
no jornal local por três dias durante 10 dias, cientes os interessados incertos, que 
tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da última publicação, para qualquer 
impugnação. Rndo o prazo e não havendo Impugnação, será feito o registro, ficando 
os documentos à disposição dos interessados neste cartório, durante o horário 
regulamentar. Estre!to-MA, 08 (oito) de julho (07) do ano de dois mil e treze (2013), 
Maria Darc Salviano Vilar, Registradora e Notaria de imóveis Substituta, digitei e 
subscrevi. 

Estreito-MA, 08 de julho de 2013 
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Registradora e Notaria de Imóveis Substituta 

Publicada decisão 

administrativa contra a VBL 

em 30 dias, não tem como aprontar isso". 
O parlamentar ressaltou ainda que também 

é preciso discutir com a Secretaria Municipal 
de Trânsito (Setran) e a população quais áreas 
da cidade devem ser priorizadas para a viabi- 
lização das linhas. O projeto foi encaminhado 
ao Poder Executivo, que já está determinando 
quais serão as linhas, somente para que os ve- 
readores aprovem ou não a proposta. 

Quebra de contrato 
O prefeito Sebastião Madeira anunciou 

no dia 10 de julho a quebra de contrato com 
a VBL. A empresa ainda espera ser notificada 
pela gestão. Foi estabelecido que a Secretaria 
Municipal de Trânsito (Setran) teria um pra- 
zo de vinte dias para contratar uma empresa 
substituta para prestar os serviços, mas até 
agora a VBL continua circulando na cidade. 

Sebastião Madeira garantiu, na época, que 
a nova empresa seria contratada por meio de 
um processo licitatório. Segundo ele, a empre- 
sa VBL não poderá participar do processo lici- 
tatório e que será uma empresa de qualidade 
com ônibus novos. "Todas as medidas estão 
sendo tomadas para contratar uma empresa 
definitiva para que a população não fique um 
dia sequer sem transporte público", garantiu. 

fi 

Prefeito Madeira sustenta quebra de contrato com a VBL 

A Prefeitura de Imperatriz publicou nessa 
quinta-feira (18) o extrato do processo admi- 
nistrativo n0 001/2013, dispondo sobre o pare- 
cer jurídico da Procuradoria-Geral do Municí- 
pio e a decisão final do secretário municipal de 
Trânsito e Transportes (Setran). José Ribamar 
Alves Soares, o cabo J. Ribamar, sobre a em- 
presa concessionária que opera o transporte 
urbano de passageiros Viação Branca do Les- 
te LTDA. 

"Não apenas descumpriu cláusulas contra- 
tuais, bem como não detém mais as condições 
materiais para continuar explorando o trans- 
porte popular de passageiro urbano no âmbito 
da municipalidade, vez que, parte significativa 
da frota da empresa encontra-se apreendida 
nos pátios das polícias Militar e Rodoviária Fe- 
deral", aponta o documento. 

Em outro trecho, relata-se que "paralelo ao 
processo administrativo, um outro, instaurado 
pelo Ministério Público do Maranhão, juntado 
nos autos, concluiu, também, que a conces- 
sionária Viação Branca do Leste infringiu cláu- 
sulas contratuais que impõem o rompimento 
do contrato, pleito que foi deferido, em sede 
antecipatória, pelo juízo da Vara da Fazenda 
Pública da comarca de Imperatriz". 

O secretário J. Ribamar sustenta ainda 
na decisão que "não bastassem as provas ir- 

refutáveis. segundo as quais a concessioná- 
ria Viação Branca do Leste desonrou com as 
obrigações do contrato, existe ainda nos autos 
notícia veiculada pela mídia dando conta da 
imensurável insatisfação da população dian- 
te do péssimo serviço prestado pela empresa 
contratada". 

No documento, assinado pelo prefeito Se- 
bastião Torres Madeira, decide-se pela resci- 
são, unilateral, do contrato administrativo n0 

162/2008, de acordo com os incisos I e II do 
art. 79 da Lei n0 8.666/1993, bem como apli- 
car sanções administrativas cabíveis, especi- 
ficamente multa pecuniária correspondente a 
25% sobre o valor do contrato, comunicando 
à Secretaria de Fazenda e Gestão Orçamen- 
tária (Sefazgo) para realizar a inscrição do re- 
ferido crédito na dívida ativa, garaníindo-se a 
execução fiscal correspondente. 

Também fica proibido a Viação Branca do 
Leste de contratar com o poder público, sus- 
pendo-o, consequentemente, de participar de 
licitação, dando conhecimento do inteiro teor 
da decisão à Secretaria de Estado de Infraes- 
trutura do Maranhão. "Autorizo à Setran a ado- 
tar todas as providências necessárias ao fiel 
cumprimento da presente decisão e, ainda, a 
notificar a empresa Viação Branca do Leste do 
presente ato", determina o prefeito Madeira. 

Prefeitura realiza IY Conferência 

da Assistência Social 

A Prefeitura de Buritirana, através da Se- 
cretaria de Assistência Social, realizou no 
último dia 12, a IV Conferência Municipal da 
Assistência Social. Com o tema "Gestão e 
Financiamento para a Efetivação do Sistema 
Único de Assistência Social" (SUAS), o evento 
foi realizado no salão paroquial da Igreja Cató- 
lica no centro da cidade. 

Participaram da solenidade: vereadores, 
secretários, o prefeito Vagtonio Brandão e a 
secretária de Assistência Social de Amarante, 
Terezinha Machado, além da representante do 
Conselho Estadual da Assistência Social, So- 
corro Muniz. 

De acordo com o prefeito Vagtonio, o objeti- 
vo da Conferência Municipal é analisar, propor 
e deliberar, com base na avaliação local, as 
diretrizes para gestão e financiamento do Sis- 
tema Único de Assistência Social (SUAS). "A 
finalidade é avaliar a situação atual da assis- 

- 

IV Conferência Municipal da Assistência Social 

tência social e atuação local do SUAS, além 
de analisar tanto os avanços e conquistas, 
como os desafios e dificuldades enfrentados", 
destacou.(Assessoria) 
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►MINHA CASA, MINHA VIDA 

Sorteio dos endereços acontece hoje no SESI 

A Caixa Econômica Federal (CEF), com 
apoio da Prefeitura de Imperatriz, rea- 
liza na manhã desta sexta-feira (19) no 

Ginásio do SESI (Mercadinho) o tão esperado 
sorteio dos endereços do Residencial Itamar 
Guará I. localizado na margem direita da Be- 
lém-Brasília. nas imediações do posto Vale do 
Sol, sentido Governador Edison Lobão. 

Das mil famílias habilitadas para o Itamar 
Guará, 44 ainda apresentam algum tipo de 
pendência perante a Caixa Econômica Fede- 
ral. E. por isso, terão que esperar até o dia 
31 de julho, prazo estipulado pela CEF. para 
resolver a questão. 

O sorteio começará às 8h da manhã. De- 
pois do sorteio será aberto mais um prazo (le- 
gal) para que finalmente os beneficiários as- 
sinem o contrato (financiamento) com a Caixa 
Econômica Federal. 

O prazo a ser aberto é para que sejam 
feitas as vistorias de todas as casas, proce- 
dimento que deve começar dia 24 de julho. 
Caso haja algum tipo de imperfeição, a em- 
presa responsável pela obra será chamada á 

responsabilidade para corrigi-la. 
Segundo a gestora do Bolsa Família. Go- 

reth Santos, que esteve à frente de todo o 
processo de responsabilidade da Prefeitura 
do Programa Minha Casa Minha Vida, esse 
será um momento impar. 

"Hoje, as famílias que nós acompanhamos 
todo o processo, a luta pela garantia da casa 
própria, conhecerão o endereço dos seus no- 
vos lares. É gratificante para nós estarmos 
partilhando da felicidade dessas famílias ao 
ver seus sonhos realizados", disse Goreth. 

Dentre as mil unidades habitacionais, que 
serão entregues nesse primeiro momento, 
haverá também 15 casas adaptadas direcio- 
nadas aos candidatos com deficiência física. 

"Todos os candidatos com necessidades 
especiais que foram contemplados pelo pro- 
grama terão seus direitos garantidos e rece- 
berão suas casas com as devidas adaptações 
para que tenham uma vida confortável", as- 
segurou Míriam Reis. secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social. 

Sara Ribeiro -ASCOM 
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Foto: Divulgação 

Resultado da "Corrida 16 de JulhoM 

é divulgado 

Abertas inscrições para cursos 

gratuitos de qualificação profissional 

5 

Competição fez parte das comemorações dos 161 anos de Imperatriz 

Janaina Amorim 

Estão abertas as inscrições para cursos 
de qualificação profissional do Programa Ma- 
ranhão Profissional. Em Imperatriz, serão 
disponibilizadas 480 vagas divididas entre as 
escolas Dorgival Pinheiro de Sousa, Colégio 
Militar Tiradentes, Jonas Ribeiro e Tancredo 
de Almeida Neves e a Universidade Virtual do 
Maranhão. Entre os cursos oferecidos estão o 
de Auxiliar de Contabilidade e Auxiliar de Ad- 
ministração. 

As inscrições são gratuitas e devem ser fei- 
tas pelo site www.sectec.ma.gov.br até o pró- 
ximo dia 24. Podem se inscrever candidatos 

com idade mínima de 18 anos. As aulas serão 
ministradas de 12 de agosto a 12 de setembro, 
de forma presencial, por meio de videoconfe- 
rência. 

A lista dos inscritos será divulgada no dia 
05 no mesmo site onde foi realizada a inscri- 
ção. O documento ficará disponível ainda nos 
prédios dos Cetecma^ e em escolas públicas 
da rede estadual. Em seguida, o candidato 
deve confirmar a matricula local para fazer o 
curso. 

O prazo de confirmação é de 7 a 9 de 
agosto. Para realizar a matricula é necessário 
apresentar foto 3X4, xerox de identidade. CPF 
e comprovante de endereço. 

Janaina Amorir 

A Secretaria Municipal de Esporte (Sedei) 
divulgou o resultado geral da Corrida de Rua 
16 de Julho. A competição fez parte das come- 
morações dos 161 anos de Imperatriz e reuniu 
cerca de 150 corredores. 

Os prêmios para a categoria "Geral/Elite" 
são de R$ 1.200 para o 1o lugar; R$ 800 para 
o 2o lugar e R$ 500 para o 3o lugar. As premia- 
ções são tanto para o Masculino quanto para 
o Feminino. Já na categoria "Faixa Etária Mas- 

culino e Feminino", o 1o lugar recebe R$ 200; 
o 2o R$ 150 e R$ 100 para o 3o colocado. A F 
foi composta de caminhantes e os participantes 
concorreram a sorteio de brindes. 

Adelson Rodrigues, de 31 anos. obteve o 
melhor tempo na classificação geral Masculino. 
Ele terminou o percurso em 11 minutos e 51 se- 
gundos. No Feminino, o destaque foi de Larisse 
Sousa, de 22 anos. que concluiu a prova em 14 
minutos e 9 segundos. O trajeto da prova foi de 
4,1 km. A lista completa está disponível no site 
da prefeitura (www.imperatriz.gov.br). 

Confira a lista de cursos: 

CETECMA - Rua Dom Evarlsto Arns, N0100, Bom Sucesso 

Matutino, vespertino e noturno 

Matutino, vespertino e noturno 

Matutino e noturno 

Matutino, vespertino e noturno 

Vespertino 

Confira os primeiros colocados por categoria: 
Feminino 

Categoria A (14 a 19) - Bárbara Costa. 18 anos 
Categoria B (20 a 29) - Dayana Alves. 28 anos 

Categoria C (30 a 39 anos) - Josefa Alves. 37 anos 
Categoria D (40 a 49 anos) - Elci Santos, 49 anos 

Categoria E (acima de 50) - Áurea Barros. 65 anos 

Masculino 
Categoria A - Roger dos Santos. 18 anos 
Categoria B- Fernando Nunes, 21 anos 
Categoria C- Barroso Vieira, 33 anos 
Categoria D- David Andrade. 41 anos 

Categoria E- Francisco das Chagas, 53 anos 

Auxiliar de Marketing e Vendas 

Auxiliar de Administração 

Auxiliar de Contabilidade 

Auxiliar de Instalações Elétricas 

Auxiliar em Gestão de Associações e Cooperativas 

Dorgival Pinheiro de Sousa - R. Slmplíclo Moreira, S/N, Centro 
Auxiliar de Administração Vespertino 

Auxiliar de Contabilidade Vespertino 

Colégio Militar Tiradentes - R. Coriolano Milhomem, S/N, União 
Auxiliar de Administração Vespertino 

Auxiliar de Contabilidade Vespertino 

CE Jonas Ribeiro/ CE Tancredo de Almeida Neves - R. Antônio Miranda, S/N, Vila Redenção I 

Auxiliar de Administração Vespertino 

Auxiliar de Contabilidade Vespertino 

flQUIsllíIRERHTRfZ! 
^  J 

Hélio Passos de Souza 

Eu não quero expor esse meu lado de deficiente, pedindo dinheiro para as pessoas, por isso eu trabalho' 

Hyana Reis 

Com um sorriso no rosto e muita simpatia. Hélio de Sou- 
za vai falando para todos que passam no Calçadâo: "Olha as 
canetas! . Esta é a rotina diária do cadeirante, que viu em ca- 
netas um meio de se manter, sobreviver e viver. 

Hélio vive em uma cadeira de rodas desde um ano de ida- 
de. quando uma doença o atingiu. Mas ele não se deixa abater 
por causa disso. "Isso aconteceu porque Deus quis. Mas 
eu não sofro. Sou feliz assim. Acho que na minha condi- 
ção eu tenho mais tempo para estudar, ler, tocar violão, 
entre outras coisas que, talvez, se eu tivesse ai correndo, 
não teria esse tempo". 

Hoje, com 42 anos, ele se recusa a ficar em casa vendo a 
vida passar. "A gente que é portador de necessidade especial, 
que vive só de aposento, tem muito pouco". Também se recu- 
sa a ser como tantos outros deficientes que pedem dinheiro 

para as pessoas: "Eu não quero expor esse meu lado de 
deficiente, pedindo dinheiro para as pessoas, por isso eu 
trabalho. É daqui que tiro meu sustento, com muita felici- 
dade e carinho". 

Há 4 anos, ele vende canetas, e foi assim que ele con- 
quistou boa parte dos seus bens. "Vendendo caneta, eu com- 
prei esta cadeira de rodas que estou usando. Daqui que eu 
tiro meu sustento, pago minha casa, minhas contas", conta. E 
também já viajou o país com as canetas á venda: "Já morei em 
Brasília e já trabalhei em outras cidades vendendo caneta". 

Hélio conta que o preconceito é algo quase comum que 
ele vive em seu trabalho: "As pessoas, às vezes, me olham de 
um jeito..." Mas ele diz que já não se incomoda: "Para essas 
pessoas que me discriminam eu só deixo um recado: ore 
para que Deus tire essa mentalidade fraca de sua cabe- 
ça". E, com tranqüilidade e simpatia, Hélio segue sua vida e o 
trabalho com uma alegria contagiante. 
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Plantao 

BRAZ FARMA (RUA LUIS DOMINCUES, 1158-CENTRO) 
DROCARI FARMABEM (RUA FLORIANO PEIXOTO, 727-N.IMP) 

DROGARIA CARVALHO (AV. CASTELO BRANCO, 42 - VILA VITÓRIA) 

www.coquciel.oom br^ogos 
CMZAVINHA 

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

PBÜWldO 
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Dte-as do artista mulo (amoao 
r- Instalação 

Marinha 

nflamaçio no Mtòmago 
(P*Ol} 

Johnny (7). ator dos EUA 
Botarajim; tabema A vogai do vocativo 

Oh|eloda manicures 

r 

O local ondeé impossIvBl se viver 
Técnica usada em fisblerapn Ofidna de artista 

♦ + kKMMb escolar 
+ -» ♦ ♦ ♦ 

Elma 
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Para (aincopa) -> * coníSirv lada corrante 
Aregênda doPcijó (Hisl) ■+ Suportado pnau 

Cxrvio antonla 
> 

i 

Sumido» 
Cova profunda a •acura ♦ / 

Cê-cedtlhfl Saudação jovial 
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telha dormi Cindro 

RBsdônca ♦ Parte» mais lorgas dos 
\ + ♦ Grupo da soldados ♦ ♦ 

Iguana da culmina RJRSa 
Sílaba da •lança' 

L 
Produto ifaDM» dona ♦ 

♦ Isabeia Garcia 
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Situar na Hotória ♦ Latra- «ImtxXodo Zorro (HQ) 
Conjunta de peças ♦ Sorvo; trago no Mia 
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JlSa pata CFC 
♦ 

* Ondas Médiat (abrev.) ♦ 

Respostas desta cmzadlnha na próxima ediçSo 

piadas 

Parar ou Diminuir 

Um advogado dirigia distraído quando, num sinal PARE, passa sem parar, mesmo em frente a 
uma viatura da polícia. 

Ao ser mandado parar, toma uma atitude de espertalhão... 
— Boa tarde. Documento do carro e habilitação. 
— Mas por quê, policial? 
— Não parou no sinal de PARE ali atrás. 
— Eu diminui, e como não vinha ninguém... 
— Exato. Documentos do carro e habilitação. 
— Você sabe qual é a diferença jurídica entre diminuir e parar? 
— A diferença é que a lei diz que num sinal de PARE deve parar completamente. Documento 

e habilitação. 
— Ouça policial, eu sou advogado e sei de suas limitações na interpretação de texto de lei, 

proponho-lhe o seguinte: se você conseguir me explicar a diferença legal entre diminuir e parar eu 
lhe dou os documentos e você pode me multar. Senão, vou embora sem multa. 

— Muito bem, aceito. Pode fazer o favor de sair do veículo, senhor advogado? 
O advogado desce e é então que os policiais baixam o cacete, é porrada pra tudo quanto é 

lado, tapa. botinada, cassetete, cotovelada, etc. 
O advogado grita por socorro, e pede para pararem pelo amor de Deus. Então o policial per- 

gunta: 
— Quer que a gente PARE ou só DIMINUA? 

•r.* 
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Malhação 
Globo, 17h45 - Sofia se aproxima de Ronaldo e Abelardo aborta 
temporariamente o seqüestro do noivo. Anita pede um tempo para 
Martin. Caetano decide ir ao casamento. Flaviana aconselha Martin 
a se afastar de Anita. Caetano é seqüestrado por engano no lugar 
de Ronaldo e todos se agitam na confusão. Maura se desespera ao 
descobrir que o plano de Caetano deu errado. Sidney se lamenta 
com Júnior por ter sido dispensado por Sofia. Gustavo comunica 
que anotou parte da placa do carro dos seqüestradores. Ronaldo e 
Martin vão atrás de informações. Caetano explica o engano para os 
capangas, que o libertam. Abelardo conta para Caetano que todos 
se preocuparam, inclusive Vera, e ele decide se fazer de vítima para 
ganhar atenção da ex-mulher. Todos se organizam para retomar a 
celebração. Maura afirma que não desistirá de impedir o casamen- 
to. Raíssa diz a João Luiz que decidiu ser mãe. Martin oferece uma 
aliança de noivado para Anita. Maura convence Sidney a explodir o 
encanamento do casarão e se vingar de Sofia. Ben chega ao casa- 
rão. Anita e Sofia se surpreendem ao ver o menino. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Carol tenta convencer Tais a ser modelo da cole- 

ção de roupas de Lino. Chico fica emocionado ao ver Maria Adília. 
Alberto diz a Eric que Dionisio precisa ser interditado. Alberto visita 
Samuel no hospital, que recebe o ex-genro com hostilidade. Dorali- 
ce liga para Quirino e avisa que está em um convento, colocando a 
cabeça em ordem. Dionisio comparece à celebração de Hélio pelo 
cargo de vice-presidente da empresa. Mila, na frente de Dionisio, 
do pai e de todos os executivos, desmente Hélio, dizendo que não 
aprova suas atitudes e que não aceita se casar com ele. Arruda 
entra no quarto de Samuel. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Plínio fica indignado com a menção de Irene à sua 
traição. Rosemere pede a Tábata que não divulgue o encontro de 
Filipinho para a imprensa. Zito encontra Amora no restaurante com 
Maurício. Irene e Plínio têm uma conversa definitiva. Camilinha 
reconhece Verônica no Cantai, mas Karmita não deixa que ela a 
denuncie. Irene avisa a Fabinho que está na casa de Plínio. Zito 
fotografa Filipinho e Brunetty bem próximos. Camilinha incentiva 
Verônica a contar a verdade para Érico. Renata se lamenta de ter 
perdido Érico. Wilson pensa em Charlene. Lucindo se oferece para 
ajudar Charlene a ficar com Pedrinho. Plínio não consegue perdoar 

Irene. Giane sofre por causa de Bento, Glória não aceita que Rose- 
mere fale de Wlson e Lívia. Tábata fica animada com as fotos que 
Zito fez de Filipinho e Brunetty. Silvério não quer mais contar para 
Bento que ele é filho de Wlson. Plínio sofre por causa de Irene. 
Madá flagra Bárbara roubando o troféu de Lucindo. Giane discute 
com Malu. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - César, Félix e Pilar tentam acalmar Paloma. Valdire- 
ne se aproxima de Maciel, que decide aproveitar a chance para con- 
seguir informações sobre Atílio. César conversa com Rafael sobre 
o caso da filha. Bruno lamenta ter terminado o seu relacionamento 
com a pediatra. Glauce fica arrasada quando ouve Bruno declarar o 
seu amor por Paloma. Leila convence Nicole a fazer um testamento. 
Perséfone se oferece para ajudar Daniel com Linda. Paulinha se 
entristece ao saber que Paloma não é a sua mãe. Félix fica animado 
com o vídeo que Maciel mostra para ele. O vilão convida Jacques 
para sair, mas se irrita ao saber que ele mentiu para sair com Inaiá. 
Eron conta para Amarilys que já morou com uma mulher. Silvia des- 
mente o que Michel falou para Patrícia. Paloma se desespera quan- 
do Paulinha vai embora e Ninho a ampara. 

T Áries 21-03/19-04 
Fique mais isolada para estimular a mente sem 
interferências alheias. O trígono Lua-Urano, entre 
sua área espiritual e seu signo, sugere que sua 
solidão tende a ser produtiva. Mas direcione as 
idéias para planos concretos! 

b Touro 20-04/20-05 
Ao se harmonizarem em sua área de crise, Lua 
e Urano lhe deixam mais perceptiva para as suti- 
lezas das relações. Use essa sensibilidade para 
ajudar a resolver problemas, mas não exponha 
seus aborrecimentos. Seja discreta! 

8 Gemeos 21-05/21-06 
Bom momento para estar junto das pessoas que 
você gosta para curtir um clima agradável. A har- 
monia de Lua e Urano em sua área de relaciona- 
mentos favorece as celebrações. Aproveite para 
divertir-se e nutrir os laços de afeto! 

C Câncer 22-06 / 22-07 
As parcerias profissionais são favorecidas pelo 
trigono Lua-Urano hoje. Use seu poder de articu- 
lação nos projetos e reuniões, e saiba administrar 
as divergências que podem surgir. Preze pelo va- 
lor de suas alianças! 

SI Leão 23-07/22-08 
O trígono estabelecido por Lua e Urano lhe traz 
um momento de abertura social e lhe chama aos 
prazeres da vida. Curta as novas vivências e sa- 
boreie a liberdade. Liberte mente e espírito fazen- 
do coisas diferentes, permita-se! 

119 Virgem 23-08/22-09 
Momento de intimidade em suas relações pesso- 
ais. A harmonia Lua-Urano traz uma proximidade 
que favorece as confidências e o aprofundamen- 
to dos vínculos. Caso esteja se relacionamento 
afetivamente, que tal curtir o sexo? 

^ Libra 23-09/22-10 
Você se destaca diante dos grupos dos quais faz 
parte, pois seu poder de comunicação está mais 
intenso com o trigono Lua-Urano. Seu jeito leve e 
descontraído de se colocar cria um clima alegre e 
espontâneo a sua volta. 

% Escorpião 23-10/21-11 
Lua e Urano estabelecem trígono, exaltando seu 
poder de articulação e estratégia. Você encara as 
tarefas no lar e no trabalho com destreza e cria- 
tividade. Aproveite para organizar sua vida finan- 
ceira e atividades! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
Permita-se curtir o lazer, pois isso lhe renovará. 
O trigono Lua-Urano harmoniza seu signo e sua 
área social, indicando que você busca aventuras, 
mas lembra que você deve se divertir, porém de 
maneira responsável! 

CDF^ÓSCZCDF^CD 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Você percebe com mais clareza os problemas da 
vida doméstica, neste momento em que o trigo- 
no Lua-Urano harmoniza suas áreas de crise e 
familiar. Conduza com tranqüilidade as transfor- 
mações no meio familiar! 

^Aquário 20-01/18-02 
As parcerias estão em alta, neste momento em 
que Lua e Urano formam trígono entre suas áre- 
as de amizades e de comunicação. Os esforços 
em equipe trazem idéias inovadoras e ousadas, 
trazendo resultados além do esperado! 

K Peixes 19-02/20-03 
Assuntos complicados relacionados a vida finan- 
ceira e profissional serão facilmente conduzidos, 
pois estes circuitos são harmonizados por Lua e 
Urano. Contagie as pessoas com sua positivida- 
de, promovendo a sintonia' 
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"A situação pior aqui na Praça Mané Garrincha são os banheiros: está de um jeito que a gente não pode se 
aproximar de tanto mau cheiro", reclama Antônio Moraes. 

Abandono e descaso na "Mané 

m. 

P s 

A voz da comunidade 

Welbert Queiroz 

Bancos quebrados, banheiros abando- 
nados e falta de estrutura. Essa é a 
situação da Praça Mané Garrincha. A 

população diz que essas, nem de longe, são 
condições de um espaço público de lazer para 
crianças, jovens e adultos. 

Quem trabalha na praça com comercializa- 
ção de alimentos reclama da falta de estrutura 
apresentada para a população e diz que estas 
são características recorrentes provindas da 
falta de responsabilidade dos administrado- 
res. "Trabalho aqui na praça há uns 20 anos, e 
hoje é essa situação aí que todo mundo pode 
ver. Antes tinham muitas torneiras aqui e até 
chuveiro fora para o povo se molhar. A quadra, 
já prometeram que iriam cobrir e, até agora, 
nada, ficam só na promessa mesmo", disse 
Antônio Moraes. 

Tanto pelo descaso político quanto pela 
ação de vandalismo, a situação em diversos 

pontos da "Mané" é preocupante. A praça é 
utilizada para eventos de cultura popular, além 
de lazer e esportes, como futebol, basquete, 
vôlei, patinação, skate, entre outros. "É mui- 
to ruim jogar aqui de tarde, pois o sol é mui- 
to forte, mas a gente se acostuma. Bom seria 
mesmo se essa quadra tivesse cobertura", co- 
menta R.S., jovem de 15 anos que enfrenta a 
temperatura de quase 40° (graus). 

Os banheiros são os pontos que mais inco- 
modam os populares, pois se apresentam em 
total falta de higiene e estrutura. "Antes, os ba- 
nheiros eram bem cuidados, tinham até desin- 
fetante e ninguém destruía o bem público, pois 
a prefeitura colocava vigias em dois turnos, de 
manha e de noite. Eu mesmo já trabalhei como 
vigia por aqui", declara Antônio Moraes. 

A Prefeitura Municipal mantém apenas o 
serviço de limpeza periódica na praça e pinta 
os bancos, mesmo os que estão vandalizados. 
Os populares reclamam que essas medidas 
não resolvem a situação. 
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Sem higiene, os banheiros se encontram até mesmo destelhados 

Bancos da praça estão destruídos 
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Torneira em péssimas condições empoça água 

et M ^ DIREITOS DO CONSUMIDOR tf M 

Empresa de telefonia indeniza cliente por quebra de sigilo 

A operadora Vivo Participações S.A. terá de indenizar 
em R$ 4 mil o técnico em segurança eletrônica H.N.S. por 
ter contribuído indiretamente para o fim do relacionamento 
dele. A pedido da então companheira de H. e sem autoriza- 
ção dele, a empresa enviou uma descrição de sua conta te- 
lefônica ao e-mail dela. A mulher passou a acusar o parceiro 
de infidelidade e eles acabaram rompendo. A decisão da 14a 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
mantém sentença do juiz Ronan de Oliveira Rocha, da co- 
marca de Bocaiúva. 

O técnico, morador de Engenheiro Navarro, no Norte de 
Minas, adquiriu um plano da operadora do qual ele era o titu- 
lar e em cujo cadastro constava o endereço de uma tia dele 
residente em Belo Horizonte. De acordo com H., a medida foi 
tomada como forma de preservar sua intimidade e privacida- 
de. Em janeiro de 2011, L.B.N., com quem ele vivia em união 
estável, solicitou à empresa o extrato detalhado de consumo 
da conta telefônica no período de 17 de dezembro de 2010 a 
18 de janeiro de 2011 e recebeu as informações por e-mail. 

H. relata que, depois de analisar a conta, a companhei- 

ra passou a fazer da vida dele "um inferno", o que o levou 
a solicitar a mudança de endereço e uma senha para que 
ninguém pudesse ter acesso às informações dele. Segundo 
o técnico, ao informar sem autorização detalhes de ligações 
feitas por ele, a Vivo "violentou sua intimidade, paz e tran- 
qüilidade", tendo ainda cooperado para o fim da união. Em 
maio de 2011 ele processou a operadora, exigindo repara- 
ção pelos danos morais. 

A Vivo argumentou que estabelece procedimentos ri- 
gorosos para repassar dados pessoais de seus clientes a 
terceiros. "O fato é que, se de posse dos documentos do 
parceiro, a companheira requereu da empresa a segunda 
via de sua conta sem permissão do titular, este caso deve 
ser resolvido entre os envolvidos na esfera criminal, pois se 
trata de flagrante de falsidade ideológica, ou nas varas de 
família", concluiu. 

A operadora alegou ainda que a Constituição Federal 
protege as comunicações, não os dados, que são informa- 
ções "estáticas e em geral unipessoais". Para a empresa, a 
noção de que o incidente pudesse causar dano moral tam- 

bém deveria ser rechaçada. 
Em fevereiro de 2013, o juiz Ronan Oliveira Rocha, da 

2a Vara Cível de Bocaiúva, entendeu que o sigilo de dados 
é, sim, amparado pela lei. "Não é lícito às concessionárias 
prestadoras de serviços de telefonia fornecer informações 
pessoais a terceiros sem autorização do interessado. Não é 
necessária muita acuidade para que se perceba que o en- 
caminhamento indevido de dados do autor à companheira 
expôs sua intimidade", ponderou. 

AVivo recorreu contra a sentença no mês seguinte, mas o 
pedido foi rejeitado pelos desembargadores Rogério Medei- 
ros, Estevão Lucchesi e Valdez Leite Machado, que conside- 
raram que a esfera íntima do técnico foi atingida pela divulga- 
ção de sua conta telefônica à companheira. 

Em seu voto. o relator Rogério Medeiros afirmou que é 
válida a equiparação dos serviços de telefonia, transmissão 
de dados e correio postal e eletrônico. Segundo o magistra- 
do, embora a esfera familiar e íntima mereça mais amparo 
que os dados telefônicos, a violação do sigilo relativo a esses 
dados configura evidente dano moral. 
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Corpo de Bombeiros promove cursos 

Curso para Bombeiros Militar realizado em Imperatriz 

O Corpo de Bombeiros Militar do Ma- 
ranhão (CBMMA) promoveu o curso 
Suporte Básico de Vida direcionado a 

23 bombeiros, entre "praças" e oficiais, lota- 
dos no 3o GBM, sediado em Imperatriz. Além 
da enfermeira especialista em Urgência e 
Emergência, Lúcia Menezes de Medeiros, 
também atuaram como instrutores os tenen- 
tes Patrício Daniel dos Passos Penha, Willys 
Pablo Leite do Nascimento e Manoel Gonçal- 
ves Dias Júnior, recém-concludentes do Cur- 
so de Resgate no Corpo de Bombeiros Militar 
do Goiás, referência nacional no atendimento 
pré-hospitalar. 

Vários conhecimentos práticos e teóricos 
foram repassados, entre os quais, componen- 

tes da cadeia de sobrevivência, semiologia no 
APH, doença arterial coronariana, risco para o 
reanimador, procedimentos de suporte básico 
e vida, abordagem de vias aéreas, desfibri- 
lação externa automática, acidente vascular 
encefálico e obstrução de vias aéreas por cor- 
pos estranhos, bem como foram repassadas 
técnicas de imobilizações, retirada rápida de 
vítimas em situação de perigo embaixo de veí- 
culos e extricação veicular com prancha rígida. 

No início desta semana, o 3o GBM rece- 
beu uma ambulância de resgate para atuar 
na Região Tocantina. A expectativa do Co- 
mando da Corporação é que esse curso seja 
ministrado aos bombeiros de todas as unida- 
des do estado. 
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Sagrima e Aged participarão da Exposição 

Agropecuária de Grajaú 
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Estando da Sagrima e Aged na Expoagra de 2012 

Começa neste sábado (20) e vai até o dia 
28 de julho a 36a Exposição Agropecuária de 
Grajaú (Expoagra). O secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cláu- 
dio Azevedo, participará da abertura oficial do 
evento, que está prevista para as 21 h, no Par- 
que de Exposições Zezé Santos. 

A programação da Expoagra inicia na ma- 
nhã de sábado (20) com missa em Ação de 
Graças e a benção do padre aos animais que 
participarão da tradicional cavalgada, que deve 
reunir cerca de 800 animais. 

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pe- 
cuária e Abastecimento (Sagrima) e seu órgão 
vinculado, a Agência de Defesa Agropecuá- 
ria do Maranhão (Aged), participam mais uma 
vez do evento com a instalação de um estan- 
de onde serão expostas as principais ações 
realizadas pelos órgãos. Dentre elas, o forta- 
lecimento das cadeias produtivas do leite, in- 
centivo ao aumento da produção agrícola e os 
trabalhos desenvolvidos no Maranhão para que 
o estado seja classificado como Zona Livre de 
Febre Aftosa com Vacinação. 

Essas ações serão mostradas aos visitan- 
tes da feira agropecuária, por meio de material 
audiovisual e da exposição de máquinas, se- 

mentes e equipamentos. 
O secretário Cláudio Azevedo ressaltou que 

a Sagrima apoia a realização dos eventos agro- 
pecuários que acontecem no Maranhão e disse 
que esta é uma oportunidade para que o setor 
produtivo mostre o seu potencial. 

A Expoagra 2013 conta com a tradicional 
cavalgada, leilões, shows gratuitos, Feira dos 
Municípios e do Artesanato e vaquejada com 
premiação de R$ 40.000. 

Após a abertura oficial com a queima de 
fogos, acontecerão os shows da Banda Mu- 
Ieka100 vergonha e os cantores Marciano e 
Mariozan Rocha."Há uma grande expectativa 
para o início da exposição. Esperamos uma 
grande festa e aguardamos pessoas de toda 
a região", afirmou o presidente da Associação 
dos Criadores de Grajaú (Ascigra), Milton Go- 
mes, responsável pela organização da Expoa- 
gra 2013. 

O município de Grajaú está localizado na 
região Central do Maranhão e se destaca pela 
diversidade do agronegócio. A existência de 
um polo gesseiro, a piscicultura e a produção 
de grãos e frutas vêm contribuindo para o cres- 
cimento econômico do município, disiante 560 
quilômetros de São Luis. 

NOTIFICAÇÃO 

NOTIFICANTE; DEL MADRI EMPREENDIMENTO SPE LIDA., pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ n0 14.312.246/0001-03, com sede na RUA89-A, QD. F-44, LT. 15, N0 135, Setor Sul, Goiânia/GO. 

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

Notificados: ANTONIA LIDIANNE OLIVEIRA GOMES, CPF 045.628.653-50 e RG 035622932008-2 
- SESP/MA, QD. 03, LT. 19. Contrato DM 0319A; DOMINGOS MARCELO NETO. CPF 025.571.666-42 
e RG MG-11.313.413 - SSP/MG, QD. 07, LT. 26. Contrato DM 0726A; EIDER DE JESUS AVELAR DA 
SILVA, CPF 280.620.433-04 e RG 461446 - SSP/MA, QD. 04. LT. 01, Contrato DM 0401 A; FRANCISCO 
GLEUCIVAN PEREIRA LEITE. CPF 028,426.623-00 e RG 1225287992 - GESP/MA, QD. 05, LT. 09, 
Contrato DM 0509B; FRANCISCO SIMÕES DA SILVA, CPF 604.445.504-10 e RG 041442662011-5 - 
SESP/MA. QD. 07, LT. 16, Contrato DM 0716A; FRANCIVAL VIANA DA SILVA, CPF 467.013.543-00 e 
RG 000009529993-9 - SESP/MA. QD. 09, LT. 31. Contrato DM 0931 A; SADRAK CRUZ PEREIRA, CPF 
635.958.343-72 e RG 623544962 - SSP/MA, QD. 07, LT. 08, Contrato DM 0708A; VALDINEI SILVA 
FERNANDES, CPF 046.925.323-19 e RG 0347395120080 - SESP/MA, QD. 05, LT. 21, Contrato DM 
0521 A. 

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

O não comparecimento no prazo marcado implicará nas conseqüências insertas no artigo 394 do 
Código Civil com a imediata Resolução do CONTRATO citado, conforme pactuado entre as partes nos 
Contratos de Compra e Venda. 
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JMJ injetará recursos de R$1,2 bilhão na economia, estima Ministério do Turismo 

Jornada Mundial da Juventude 

RÍO2013 

das romarias e maior destino turístico religioso 
do pais atualmente; e Nova Trento, em Santa 
Catarina, que "ainda está engatinhando, mas 
já recebe cerca de 20 mil a 25 mil peregrinos 
por mês". 

Fernandes disse que Salvador, na Bahia, 
também é uma cidade muito procurada por 
turistas religiosos, não só em função da diver- 
sidade religiosa que apresenta, mas também 
por ser a cidade que tem a maior quantidade 
de templos católicos do mundo. Ele acredita 
que, com a provável canonização de Irmã Dul- 
ce, "isso, sem dúvida, vai alavancar muito o 
turismo religioso no Nordeste". 

Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, a 
Irmã Dulce, nasceu em Salvador, em 1914, e 
morreu em 1992. A religiosa católica brasileira 
ganhou notoriedade por suas obras de carida- 
de e de assistência aos pobres e necessita- 
dos. Foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, em 
1988. Em 2011, foi beatificada pelo enviado 
especial do papa Bento XVI, dom Geraldo Ma- 
jella Agnelo, em Salvador. A beatificação é o 
último passo antes da canonização. Caso isso 
se efetive, Irmã Dulce pode se tornar a primei- 
ra santa católica nascida no Brasil. 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 
deve atrair entre 1,7 milhão e 2 milhões de 
pessoas ao Brasil, disse nessa quarta-feira 
(17) o secretário nacional interino de Políticas 
de Turismo do Ministério do Turismo, Sandro 
Fernandes. "Isso. por si só, deve trazer impac- 
to para o país de mais ou menos R$ 1,2 bilhão 
na economia", acrescentou. 

Somente em despesas diretas com hospe- 
dagem e alimentação, a estimativa é atingir R$ 
660 milhões. O gasto médio por turista, incluin- 
do hospedagem, transporte e alimentação, de- 
verá ficar em torno de R$ 305 por dia, informou 
o secretário. A expectativa serve tanto para tu- 
ristas estrangeiros como nacionais. 

Fernandes não tem dúvidas que a JMJ vai 
atrair mais turistas estrangeiros do que a Copa 
das Confederações, que ocorreu no Brasil, 
no mês passado. "Do Cone Sul, deve vir uma 
quantidade muito grande de peregrinos". 

A previsão do Ministério do Turismo é que 
somente da América do Sul, em especial do 
Chile, Peru e da Argentina, devem vir muitos 
peregrinos de ônibus. "Somente do Chile, 
deve vir cerca de mil ônibus", informou o se- 
cretário interino. 

A entrada dos peregrinos na cidade do 
Rio de Janeiro deverá se intensificar a partir 
do próximo fim de semana. "O grande even- 
to para os peregrinos é a chegada do Papa 
[Francisco], no dia 22. Só no desfile do Papa, 
em Copacabana, o Ministério do Turismo cal- 
cula a possibilidade de 1 milhão de pessoas. 
Também na missa que vai haver em Guarati- 
ba, nós estimamos 1 milhão de pessoas". 

A jornada coincidiu com o mês em que 
normalmente o Brasil recebe um fluxo maior 
de turistas em razão da alta temporada. Con- 
siderando o evento em si, o secretário interino 
comentou que deve haver um aumento razoá- 
vel de turistas entre 500 mil e 1 milhão de pes- 
soas, em relação a um evento normal nesta 
época do ano. 

Vários destinos brasileiros estão conso- 
lidados como potencial turístico religioso no 
Brasil. Os mais citados, segundo o secretário, 
são Belém do Pará. em função do Círio de Na- 
zaré, considerado uma das maiores festas re- 
ligiosas do mundo; as Missões, no Rio Grande 
do Sul; Juazeiro do Norte, no Ceará, que rece- 
be em torno de 2 milhões de devotos por ano; 
Aparecida, em São Paulo, tida como a capital 

Economia brasileira deve crescer menos que a mundial 

A economia brasileira não deve crescer 
mais que 2% em 2013, abaixo da projeção 
de crescimento mundial de 3,5%, na avalia- 
ção do economista-chefe do The Conference 
Board, Bart Van Ark. Com base em indica- 
dores nacionais, a instituição projeta índices 
econômicos de 12 países, dentre os quais, 
o Brasil. 

Na avaliação de Van Ark, os fatores que 
mais dificultam o crescimento do país são a 
dificuldade de atrair investimentos: de apli- 
car em infraestrutura; de reformar setores 
estruturais da economia, como mercado de 
trabalho - para que dê mais flexibilidade em 
contratações e demissões; além de fazer a 
reforma tributária. 

"Se tem uma coisa que os membros glo- 
bais reclamam quando vêm ao Brasil é a 
complexidade do pagamento de impostos", 

afirmou Van Ark. "Há uma grande necessida- 
de de simplificar essas regras para que seja 
possível fazer negócios e operar no Brasil", 
reforçou. Investimentos em infraestrutura, 
como portos e estradas também precisam 
melhorar, destacou. 

Para o economista da Fundação Getulio 
Vargas, Paulo Piccheti, a projeção de cresci- 
mento de 2% do The Conference é razoável 
no cenário atual. Segundo ele, dados recen- 
tes apontam retração da economia pela dimi- 
nuição da produção industrial e das vendas 
do comércio. Segundo ele, sem mudanças 
estruturais no pais não há como alavancar 
no curto prazo os indicadores. 

"Dos componentes que podem induzir o 
crescimento, tirando o setor externo, que a 
gente não pode contar no curto prazo, não há 
continuidade da expansão do consumo das 

famílias nem do consumo do governo, que 
está enfrentando uma questão de equilíbrio 
fiscal, o que impede aumento dos gastos e 
investimentos", disse. Segundo ele, a única 
chance é atrair investimento privado. 

O The Conference Board também esti- 
mou o crescimento do pais para o período 
entre 2014 e 2018, em 3.2%, e para o mundo, 
3,1%. Segundo Bart, o mundo cresce a taxas 
menores, embora reformas políticas e traba- 
lhistas "tenham capacidade de gerar um am- 
biente com mais espaço para o crescimento", 
afirmou. 

A FGV e organização americana The 
Conference Board lançaram na quarta-feira 
(17) um novo índice para medir a economia 
brasileira, o Indicador de Antecedente Com- 
posto da Economia (lace), que será divulga- 
do mensalmente a partir de agora. 

EDUCAÇÃO 

OAB discute em SP propostas de mudanças nos cursos de direito 

A seccional de São Paulo da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) realizou, nessa 
quarta-feira (17), uma audiência pública para 
debater propostas como a mudança nos cur- 
rículos dos cursos de direito no país, novas 
regras de supervisão das faculdades e a ava- 
liação do ensino superior. 

Segundo a assessoria de imprensa da en- 
tidade, essa foi a segunda de 13 audiências 
estaduais que a entidade deve fazer até o mês 
de setembro, quando haverá uma plenária so- 
bre o tema em Brasília. 

A assessoria de imprensa afirmou, em 
nota, que uma das propostas discutidas foi a 
possível criação de uma especialização du- 
rante a graduação em direito, a exemplo do 
que acontece na medicina. 

O presidente da OAB-SP, Marcos da Cos- 
ta, disse, no comunicado, que aperfeiçoar o 
curso de direito é necessário "porque o baixo 
índice de aprovação no Exame de Ordem é 
preocupante". Segundo ele. a idéia de criar a 
especialização "levaria ao avanço do curso 
com uma formação completa até determinada 
etapa e, no momento final, haveria a fase de 

especialização". 
Para o presidente do Conselho Federal da 

OAB, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, o fato 
de que, na medicina, o título de especialista é 
outorgado pelas entidades de classe, como as 
sociedades de dermatologia ou ginecologia, e 
não pelo governo, por exemplo, é um "belo 
exemplo". Mas, segundo ele, "ainda não há 
uma visão formada da OAB sobre o assunto". 

Coêlho afirmou ainda que a série de de- 
bates agendada pela OAB sobre o tema tem 
como objetivo "ouvir a sociedade brasileira, 
em especial a comunidade jurídica e em par- 
ticular a comunidade acadêmica, sobre o 
ensino jurídico no nosso pais, o novo marco 
regulatório do ensino jurídico brasileiro". 

Ainda de acordo com a assessoria da 
OAB, a reunião dessa quarta-feira discutiu, 
além de propostas de diretrizes curriculares, 
a avaliação do curso de direito, a contribui- 
ção do Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade) e a criação de uma 
vaga para a OAB no Conselho Nacional de 
Educação. 

Os advogados presentes na reunião de- 

bateram ainda o aprimoramento do Núcleo 
de Prática Jurídica e do Estágio, a formação 
continuada dos professores de direito nas ins- 
tituições, além da concepção pedagógica e de 
opções de aprimoramento do E-MEC, sistema 
do governo federal que reúne informações so- 
bre cursos de ensino superior no Brasil. 

Debate sobre o curso de direito 
Em fevereiro deste ano, a OAB anunciou 

um acordo com o Ministério da Educação para 
definir os critérios de avaliação para a análise 
de pedidos de aberturas de novas vagas em 
cursos de graduação e pós-graduação e criar 
procedimentos de monitoramento permanen- 
te das faculdades já em funcionamento. 

Em junho de 2011, o Ministério da Edu- 
cação determinou a redução de quase 11 
mil vagas de ingresso de estudantes em 136 
cursos de direito que apresentaram resultado 
insatisfatório no conceito preliminar de curso - 
o índice considera, além do desempenho dos 
estudantes, o corpo docente, a infraestrutura 
e os recursos didático-pedagógicos, entre ou- 
tros itens. 
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Bem Estar 

QUEM COME MENOS VIVE 
MAIS, APONTA ESTUDO 

CHINÊS 

Uma equipe de ' las chine- 
ses da prestigiada sidade de 
Jiaotong, situada ei Aangai, asse- 
gura ter descoberto que a restrição 
de calorias ingeridas pode ajudar a 
prolongar o tempo de vida em muitos 
animais e, inclusive, em humanos, in- 
formou nessa quarta-feira (17) o jor- 
nal oficial "Shanghai Daily". 

Com base em testes realizados 
em ratos, os cientistas constataram 
que comer menos favorece a expan- 
são de uma flora bacteriana saudável 
no aparelho digestivo, o que reduz 
o número do tipo de bactérias cuja 
atividade acaba sendo prejudicial ao 
organismo. 

O estudo da Universidade de Jia- 
otong permite confirmar os efeitos 
positivos das dietas em humanos, 
indicou Zhao Liping, pesquisadora- 
-chefe da Escola de Biotecnologia 
e Ciências da Vida da universidade 
chinesa. 

Má alimentação contribuí para 
o envelhecimento da pele 

De acordo com Zhao, após o ex- 
perimento, cujos resultados foram pu- 
blicados no portal da revista "Nature", 
sua equipe conseguiu demonstrar 
que estes níveis de bactérias são fun- 
damentais para determinar a saúde e 
o tempo de vida dos humanos, expli- 
cou a revista científica internacional 
em seu artigo sobre a pesquisa. 

A restrição de calorias demonstra 
que, com um único regime experi- 
mental, pode estender de maneira 
eficaz o tempo de vida em vários mo- 
delos animais, mas o mecanismo que 
o torna possível ainda continua sen- 
do controverso. 

"É conhecido que os micro-or- 
ganismos intestinais têm um papel 
crucial na saúde de seus hóspedes, 
sobretudo através de dietas. Aqui 
mostramos como uma restrição de 
calorias ao longo de toda a vida, em 
dietas tanto de altas como de baixas 
calorias, e não o exercício voluntário, 
muda significativamente a estrutura 
geral da colônia de micro-organismos 
intestinais do rato C57BL/6 J". 

O resultado deste tipo de dieta su- 
gere que os animais sob uma restri- 
ção calórica podem estabelecer uma 
arquitetura de micróbios intestinais 
estruturalmente equilibrada, a qual 
pode gerar um benefício de saúde 
para o hóspede pela redução da car- 
ga de antígenos do sistema digestivo. 

Desta forma, os pesquisadores 
chineses descobriram alguns tipos 
de bactéria, como os lactobacilos, 
contribuem para prolongar o tempo 
de vida e se beneficiam da restrição 
de calorias. 

Ao mesmo tempo, eles viram que 
a dieta reduz o número de bactérias 
que contribuem para reduzir o tempo 
de vida e comprovaram que os níveis 
de um tipo de toxina, a proteína do 
lipopolisacárido (LPS), um indicador 
associado habitualmente com as in- 
flamações, também foram reduzidos 
no soro sangüíneo. 
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Vitória do Timão sobre rival foi "digna de olé" 

Romarinho gostou de saber que os jo- 
gadores do São Paulo reconheceram a 
superioridade do Corinthians na decisão 

da Recopa Sul-Americana. Para o atacante, 
cheio de frases de efeito na festa do titulo, os 
tricolores não fizeram nada além de enxergar 
o óbvio. 

"Foi digno de olé mesmo", afirmou, em uma 
de suas respostas curtas bem características. 
"É bom demais ganhar do São Paulo. É um 
clássico muito importante para a gente, para 
toda a nação corintiana", acrescentou o autor 
do primeiro gol no triunfo alvinegro por 2 x 0 de 
quarta-feira (17). 

No Pacaembu, o Timão defendeu uma van- 
tagem de 2 x 1 construída no Morumbi. Em um 
nível bem diferente do rival, que agora acumula 
nove partidas consecutivas sem vitória, a equi- 

% 

9 

0 

Romarinho marcou o primeiro gol do Corinthians contra o São Paulo 

pe do Parque São Jorge teve certa facilidade 
para construir uma goleada na soma dos pla- 

cares. 
"A gente trabalhou no erro deles e conseguiu 

sair vitorioso. Tivemos uma postura diferente no 
Morumbi, saímos na frente e concretizamos 
essa conquista no Pacaembu. Fomos felizes, 
fizemos um bom trabalho nas duas partidas", 
comentou o atacante. 

Carrasco do Palmeiras em todos os dérbis 
que disputou, Romarinho colocou o São Paulo 
em sua lista de vítimas. Ainda no primeiro tem- 
po, após cruzamento rasteiro de Emerson e ten- 
tativa de giro de Paolo Guerrero, ele apareceu 
para deixar o título muito perto do Corinthians. 

"Graças a Deus. eu tive a oportunidade e 
fiz. Quando o Paolo dominou girando, eu senti 
que a bola sobraria para mim. Eu já sabia que 
aquela bola acabaria sobrando", disse o ata- 
cante, antes de concluir com uma de seus bor- 
dões: "Graças a Deus, brilhou de novo a minha 
estrela". 

Com folha salarial reduzida. Fluminense 

abre caminho para reformulação 

Antes acostumado a movimentar o 
mercado de transferências com grandes 
contratações, o Fluminense experimentou 
uma sensação diferente em 2013. Com 
problemas financeiros, a equipe das La- 
ranjeiras priorizou a saída de alguns atle- 
tas para minimizar os prejuízos econômi- 
cos. 

As mudanças não foram poucas no 
elenco de Abel Braga. Thiago Neves, Ri- 
cardo Berna, Wellington Nem e Monzón 
buscaram novos ares. Desta forma, o Tri- 
color teve uma economia de cerca de R$ 
1 milhão mensal, somado à liberação de 
Martinuccio para o Cruzeiro. 

Dos considerados medalhões, apenas 
Deco e Fred permanecem no elenco. Po- 
rém, o luso-brasileiro deve pendurar as 
chuteiras ao fim da temporada. Assim, o 
caminho tricolor fica livre para investir em 
reforços de peso. A tendência é investir 
apenas no fim do ano, mas a necessidade 

Rogério Ceni, sobre crise: "Problema é 

grande. Paramos no tempo" 

mm 

Thiago Neves 

de reforços, com tantas perdas, pode ace- 
lerar a chegada de algum nome de impac- 
to nas Laranjeiras. 

Rogério Ceni saiu derrotado daquela que foi 
sua última final de campeonato contra o arquirri- 
val Corinthians e falou sobre a crise que o São 
Paulo enfrenta. Aos 40 anos e no ano derradeiro 
de sua carreira, o capitão admite que há muito a 
resolver e afirma que o clube "parou no tempo". 

"Problema do São Paulo é grande no momen- 
to, mas não me sinto à vontade de falar quais são 
eles. Paramos um pouco no tempo, e os outros 
avançaram. As outras pessoas seguem e a gente 
parou no tempo. Hoje, a equipe do Corinthians é 
melhor do que a nossa. Tem que ser realista no 
futebol. Como conjunto, vivem um momento me- 
lhor que a gente e fisicamente também", afirmou 
o goleiro, ao deixar o Pacaembu na noite dessa 
quarta-feira (17). 

Ceni também disse que o elenco está psi- 
cologicamente abalado, mas deu total apoio ao 
recém-chegado Paulo Autuori. Disse que é o téc- 
nico certo para levar o São Paulo de volta à boa 
fase. "Tem de tentar mudar, a parte psicológica 
do time, nos últimos meses, nos últimos anos, os 

Rogério Ceni lamenta o mau momento da equipe 

adversários cresceram e a gente ficou um pouco 
para trás. O São Paulo é grande o suficiente para 
tentar, tem o Autuori altamente capacitado. O Co- 
rinthians é melhor, no conjunto, e não temos mui- 
to tempo para corrigir isso. Tem jogo de domingo 
e quarta. O Paulo é a pessoa certa para arrumar 
isso. Vamos tentar nos ajeitar no Brasileiro". 
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