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A derrubada do presidente 

'i, Mohammed Mursi, primeiro presidente eleito democraticamente no Egito, foi deposto nes- 
sá^quarta-feira (03) por um golpe de Estado das Forças Armadas, associadas à oposição 
política, após milhões terem ido às ruas pedir sua renúncia. De acordo com relatos, ele foi 
avisado pelas Forças Armadas por volta das 19h do horário cairota (14h, em Brasília) de 
que não ocupava mais o cargo. Às 21 h, Abdul Fatah al-Sisi, chefe do Exército, anunciou 
a deposição e apresentou os próximos passos políticos a serem tomados no país. ^eu 
discurso foi encoberto, nas ruas, pelo clamor popular e os fogos de artificio que tomaram 
o céu. Al-Sisi também anunciou a suspensão da Constituição vigente, aprovada em de- 
zembro em referendo popular e escrita por uma Assembléia majoritariamente composta 
por conservadores radicais alinhados à Irmandade Muçulmana. Segundo o anúncio, a 
Constituição está suspensa e o pais será liderado, temporariamente, pelo líder da Supre- 
ma Corte Constitucional - conforme demandava a oposição. 
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POPULAR 

Direitos autorais 

O presidente do Senado, Re- 
nan Calheiros (PMDB-AL), 
anunciou em plenário que co- 
locaria em votação ainda nes- 
sa quarta-feira (3) um projeto 
de lei que cria novas regras 
para a cobrança, arrecada- 
ção e distribuição de recursos 
pagos por direitos autorais na 

produção musical. Apoiado por vários artistas e produtores musicais, o 
texto destina 85% da arrecadação para os titulares dos direitos, como 
compositores e intérpretes. O texto foi aprovado pela manhã na Co- 
missão de Constituição e Justiça e, se passar pelo plenário da Casa, 
segue para votação na Câmara dos Deputados. Na tarde desta quarta, 
mais de uma dezena de artistas e produtores musicais acompanharam 
a votação na CCJ e depois se reuniram com Renan Calheiros e outros 
parlamentares para pressioná-los em favor da aprovação. Estiveram no 
gabinete de Renan nomes consagrados como Roberto Carlos, Caetano 
Veloso e Erasmo Carlos. 

0 fim do voto secreto 

Em meio a protestos em todo o país contra a atuação do Congresso Na- 
cional, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta 
quarta-feira (3) proposta de emenda á Constituição que acaba com o 
voto secreto no Congresso. O texto elimina da Constituição Federal 
todas as hipóteses de votação secreta previstas pela legislação, como 
nas cassações de mandatos de parlamentares, vetos presidenciais e 
indicações de autoridades pelo Poder Executivo. O Senado aprovou 
outra proposta, no ano passado, que acaba com o voto secreto apenas 
para as cassações de mandato. O texto tramita na Câmara, que pro- 
meteu aprová-lo na "agenda positiva" deflagrada pelo Legislativo em 
resposta às manifestações populares. 

Carona cara 

A carona para pa- 
rentes em um voo da 
Força Aérea Brasileira 
vai custar R$ 9.700 ao 
presidente da Câma- 
ra, Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN). O 
peemedebista mandou 
no inicio da tarde des- 
ta quarta-feira (3) sua 
assessoria efetuar o 
reembolso à União por 
ter levado sete fami- 
liares para assistir ao 
jogo da seleção no Ma- 
racanã, no fim de se- 
mana. Cada passagem 
vai custar R$ 1.385. A 
assessoria levou em 
conta valores de pas- 

sagens no horário do voo entre o Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. 
A decisão de ressarcir os cofres públicos foi tomada por Eduardo Alves 
após os jornais revelarem que pegaram carona com o deputado sete 
pessoas: um de seus filhos, sua noiva - Laurita Arrud -, dois filhos e um 
irmão dela, o publicitário Arturo Arruda e a mulher, Larissa. Um amigo 
de Arturo entrou no voo de volta. "Meu erro, e aqui eu reconheço, foi ter 
permitido que pessoas me acompanhassem pegando carona nesse voo 
para o Rio de janeiro. Por esse erro. estou aqui reconhecendo e já man- 
dei ressarcir o valor de cada passagem correspondente", disse Henrique 
Alves ao chegar na Câmara. Alves negou que estivesse em uma agenda 
de turismo no Rio. Segundo o deputado, ele foi recebido pelo prefeito 
Eduardo Paes, em sua residência oficial, na Gávea Pequena, para dis- 
cutir o cenário político do país. A reunião, no entanto, não foi divulgada 
na agenda oficial dos dois políticos. 

COLUNA DO SANCHES 

MEMÓRIA 
JOSÉ MATOS VIEIRA, por HOROSHI BOGÉA 

•v 

Hiroshi Bogéa foi jornalista em Imperatriz. Tam- 
bém foi, por um tempo, empresário, no segmento 
comercial. Vive em Marabá (PA), onde mantém o 
site "Hiroshi Bogéa On Une". É dele o texto a se- 
guir, publicado no dia 1o em seu espaço na rede 
mundial de computadores. 
*** . 
Na manhã de domingo, 30, morreu em Imperatriz 
o comerciante José Matos Vieira. 
Gráfico por profissão, José Matos iniciou sua vida 
comercial em Imperatriz no início dos anos 60, 
onde implantou uma tipografia e, tempos depois, 
fundou o jornal O Progresso, ao lado do jornalista 
Jurivê Macedo, também falecido. 
Natural de Caxias, Vieira encontrava-se interna- 
do no Hospital Municipal de Imperatriz, lutando 
para superar complicações de uma pneumonia. 
Aos 91 anos, deixa dez filhos que teve com Vi- 
cença Valadares Vieira, também falecida. 
Amante da leitura e da informação, além de grá- 
fico, nos últimos anos José Matos dedicava-se 
â literatura, chegando a escrever o livro "Lutas, 
fracassos e vitórias". 
O "pôster" teve o privilégio de conviver com José 
Matos Vieira, um negro de forte formação cristã 
e que falava baixinho, em qualquer circunstân- 
cia, mantendo sempre o tom suave das palavras, 
quando se dirigia ao interlocutor. 
Nos anos duros da ditadura, o "pôster", Vieira e 

Jurivê, trabalhamos juntos, quando fui contratado 
para atuar como repórter de "O Progresso". 
Tempos difíceis, haja vista havia sempre um 
general mal-humorado, de plantão, no 50 BIS 
(Batalhão de Infantaria de Selva), convocando a 
"gente para dar explicações sobre determinadas 
matérias publicadas. 
Vieira, educadíssimo, apelava sempre para o 
"bom senso", ao nos pedir cautela ante a impetu- 
osidade com que escrevíamos. 
Jurivê. sarcástico e com texto ferino, mantinha na 
coluna "Comentando" o melhor produto do jornal. 
Às vezes, sobrava para o "pôster" a responsabili- 
dade de substitul-lo (raramente), na ausência do 
saudoso companheiro, falecido dois anos atrás. 
Na Tipografia Violeta, homenagem a uma das 
filhas do patrão, costumávamos reunir para dis- 
cutir a pauta da semana. 
Em sua sala de trabalho, quase sempre, Vieira 
exercitava a "catequese", nos pedindo calma, 
serenidade, cuidados para que a ditadura não 
ferrasse a todos. 
Uma vez, intimado a depor no gabinete de um ofi- 
cial do Exército, no 50 BIS, antes de ser levado 
em um "jeep" ao quartel, um gentil e preocupado 
Vieira nos deu forças: 
- "Já falei com o Jurivê, vamos contratar um ad- 
vogado para lhe acompanhar, mas tenha cuida- 
do, não se exponha mais do que já está se ex- 
pondo..." 
No quartel, os ditadores queriam saber quem era 
"Mana Fuinha", personagem de uma crônica que 
eu publicara dois dias antes. 
Engasgados com o movimento da guerrilha do 
Araguaia, os oficiais no 50 BIS em tudo viam ter- 
roristas e mensagens cifradas. 
A bela crônica nada mais exaltava do que meu 
amor pela namorada Sônia, minha eterna mulher 
amada, mãe de nossos três filhos. 
"Mana Fuinha" era o gozo, o beijo, a doçura, os 
tempos de calmaria e, também, a volúpia da ju- 
ventude querendo se libertar, nos braços da na- 
morada. 
Havia um pouco de "apesar de você, amanhã há 
de ser outro dia"; mas havia, muito mais, na crô- 

Edmilson Sanches 

nica, uma desesperada declaração de querença. 
Os babacas queriam transformar minha crônica 
em versos de guerrilha. 
Bem que era. 
E quando, já solto das garras dos brutamontes, 
contei o caso a José Vieira, ele olhou para os 
céus e exclamou um "Ó, Gloria". 
Rimos bastante. 
Hoje, sem os dois grandes amigos, sinto sau- 
dades, e. ao mesmo tempo, muito orgulho de 
manter acesa a inquietude de achar que as mãos 
nos teclados podem ajudar a mudar o mundo, ra- 
tificando vaticínio do velho Vieira, ditado numa 
noite, quando conversávamos em sua tipografia; 
- Você é daqueles que não tem rédea pra lhe 
segurar. Por isso fico pedindo paciência, sereni- 
dade. 
É isso, querido Vieira: ninguém coloca canga no 
meu pescoço. 
Vá em paz, belo negro maranhense. (HIROSHI 
BOGÉA) 

COMENTÁRIO DO LEITOR: "O/á, Hiroshi. Estou 
surpreso com esse fato, primeiro em saber que 
você trabalhou no jornal, segundo a noticia do 
falecimento deste que também foi meu patrão. 
//Em 1975, final do ano, cheguei em Imperatriz, 
começo de 1976, então com doze anos. Comecei 
a vender jornal, na época o jornal era semanal 
(ainda o é?). Éramos um punhado de moleques, 
chegávamos bem cedinho, a sede ficava em uma 
pracinha, tinha uma espécie de parquinho com 
uns tubos (manilhas) para a criançada brincar 
Será que ainda é lá? // Saudades desse tem- 
po, Dorgival Pinheiro, Bernado Sayão. Benedito 
Leite, rua Ceará, entorno do estádio frei Epifâ- 
nio da Badia etc. Com certeza existem marcas 
das minhas pegadas, passei muito nessas ruas, 
ora gritando "jornal O Progresso", ora empurran- 
do carrinho do "picolé Bico Doce". //Fica minha 
mensagem de pesar aos familiares. Espero que 
este breve relato atenue um pouquinho a dor de 
todos aqueles que como nós tiveram o privilégio 
de conhecer e conviver com "seu Zé Vieira". // 
Um grande abraço." (ADEVALDO S. ARAÚJO) 
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- PLEBISCITO INVIÁVEL 
Com elegância e discrição, a mineira 
Cármen Lúcia, presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mostrou na 
nota oficial, distribuída após a reunião 
com os presidentes dos TREs de todo 
o país, os empecilhos, legais e políticos, 
para a realização do plebiscito sobre a 
reforma política, que na prática o inviabi- 
lizam. E ainda, citando o também minei- 
ro poeta Carlos Drummond de Andrade, 
advertiu para os perigos da caminhada: 
"Cuidado por onde andas, pois é sobre 
meus sonhos que caminhas". 
Não foi à toa a citação do poeta, pois a 
ministra Cármen Lúcia queria humanizar 
a decisão do TSE, colocando-se em sin- 
tonia com a voz das ruas: "O sonho do 
povo brasileiro é a democracia plena e 
eficiente. O dever do juiz é garantir o ca- 
minho do eleitor para que o sonho venha 
a ser contado para virar a sua realidade". 
São dois os problemas básicos que a 
nota do TSE destaca: é preciso atentar 
para a data fatal de um ano antes da 
eleição, limite para a alteração das re- 
gras do jogo. Esse limite é uma das cláu- 
sulas pétreas da Constituição, que não 
podem ser alteradas. O outro problema 
é que não é possível consultar o povo 
sobre temas que exigem mudanças 
constitucionais para virarem realidade. 
Da lista de sugestões da presidente 
Dilma Rousseff para a consulta popular, 
encaminhada ontem ao Congresso, o 
tipo de sistema eleitoral, com voto pro- 
porcional ou distrital, e o fim da suplência 
de senador são temas que não podem 
entrar no plebiscito por exigirem altera- 
ções constitucionais. 
Como explica a nota do TSE, "a Justiça 
Eleitoral não está autorizada constitucio- 
nal e legalmente a submeter ao eleito- 
rado consulta sobre cujo tema ele não 
possa responder". 
O prazo para alterações nas regras elei- 
torais encerra-se no dia 5 de outubro, 
um ano antes da eleição de 2014. Como 
o Tribunal Superior Eleitoral definiu um 
prazo mínimo de 70 dias para a viabili- 
zação do plebiscito, a partir do momento 
em que o Congresso decida a sua reali- 
zação, com a aprovação das perguntas 
a serem feitas na Câmara e no Senado, 
quase não sobraria tempo para que a 
nova legislação fosse aprovada dentro 
do prazo legal. 
Como exemplo, a nota define o dia 1 
de julho como o início do processo e 
estabelece que a partir de 8 de setem- 
bro poderia ser realizado o plebiscito. 
O Congresso teria, nesse caso, em 
torno de 20 dias para redigir a nova le- 
gislação eleitoral e aprová-la nas duas 
Casas. Como já estamos no dia 3 de 
julho e o processo nem começou, é ra- 
zoável supor que, se decidisse realizar 
o plebiscito - o que já parece fora de 
cogitação - o Congresso levaria várias 
semanas para chegar a um consenso e 
montar as perguntas. 
O TSE adverte ainda para outra difi- 
culdade, a de realizar o plebiscito sem 
que ele possa gerar conseqüências nas 
eleições imediatamente posteriores. Diz 
a nota que "A Justiça Eleitoral não está 
autorizada constitucional e legalmente 
a submeter ao eleitorado consulta (...) 
que da resposta formalmente apurada 
não haverá efeitos, no pleito eleitoral 
subsequente, o que pode ser fator de 
deslegitimação da chamada popular". 
Isso quer dizer que não adianta fazer 
um plebiscito se suas decisões não pu- 
derem ser utilizadas na eleição de 2014. 
Seria mobilizar uma imensa máquina 
pública e gastar dinheiro inutilmente, 
pois essas reformas não poderiam ser 
utilizadas a partir de 2016, como muitos 
sugeriram. Pelo menos, não como con- 
seqüência do plebiscito. 
Já existe um movimento, que une pelo 
menos PMDB e PSB, para que o ple- 
biscito sobre a reforma eleitoral seja 
realizado em 2014, juntamente com as 
eleições, para ser utilizado a partir da 
eleição de 2016. Esse pode ser o melhor 
momento, quando os partidos políticos 
e os eleitores estarão mobilizados pelas 
eleições. (Merval Pereira) 
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►NOITE SANGRENTA 

Cinco mortes por arma de fogo em Imperatriz 

Antônio Pinheiro 

A noite mais sangrenta dos últimos anos foi 
marcada por cinco vítimas fatais de arma 
de fogo. Os assassinatos em série inicia- 

ram às 23h30 de terça-feira (02). Duas pessoas 
foram alvejadas com vários disparos na região 
do Bairro da Caema e Porto da Balsa. Jhon 
Alves Saraiva, de 28 anos, e Yan Carlos Sou- 
sa Freire foram baleados na rua Niterói e rua 
Nova, respectivamente. Os dois foram levados 
para o Socorrão e morreram na madrugada de 
quarta-feira (03). De acordo com populares, os 
homicidas estavam em duas motos pretas. 

Cerca de 20 minutos depois, duas pessoas 
foram mortas a tiros na Vila Leandra. Raimundo 
Costa Cardoso, de 41 anos, foi alvejado com 
vários tiros na rua Ubirajara. A vitima ainda con- 
seguiu correr, vindo a óbito a poucos metros. 
Raimundo estava em companhia da esposa. 
Minutos depois, a menos de 500 metros, Alex 
Pereira Silva, de 30 anos, foi morto na rua C, 
bairro Leandra. Moradores informaram que os 
homicidas estavam em um veiculo prata. Se- 
gundo a polícia, os dois assassinados seriam 

usuários de drogas. 
A quinta vítima fatal aconteceu por volta 

das 2h30 na Avenida Industrial. Israel Aguiar 
dos Santos foi morto com tiros de pistola 9 mm. 
Ele, antes de ser morto, estava bebendo com a 
namorada em um bar próximo ao local do cri- 
me. Por volta de 2h da madrugada, Israel teria 
ido deixar a namorada em casa e, quando re- 
tornava para a residência dele, foi morto a três 
quarteirões de casa. A vitima não tinha nenhu- 
ma passagem pela polícia e estava trabalhando 
em uma empresa de construção civil. 

Das cinco pessoas assassinadas, duas 
eram moradoras do bairro Bacuri. Raimundo 
Costa morava na rua Presidente Dutra, N0 946, 
e Alex Pereira era Morador da rua 2. Jhon Al- 
ves e Yan Carlos eram moradores do Bairro da 
Caema. Alex era morador da rua Paraíba, N0 

1.685, bairro Santa Rita. 
Com as cinco mortes da noite de terça e 

madrugada de quarta-feira, sobe para seis o 
número de mortes no mês de julho, três a me- 
nos que todo o mês de junho. Com isto, a noite 
entra para os dados como a mais violenta dos 
últimos quatro anos. 

Trio é reconhecido por assaltos a 

dois estabelecimentos comerciais 
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endo Os policiais encontraram uma mochila co. 

Antônio Pinheiro 

um notebook, vários celulares e um revólver 38 (Foto: Antônio Pinheiro) 

Por volta de 12h30, policiais da Força Tá- 
tica fizeram a prisão de um trio acusado de ter 
praticado assaltos a dois estabelecimentos co- 
merciais localizados na área central da cidade. 
Com o trio, os policiais encontraram uma mo- 
chila contendo um notebook, vários celulares e 
um revólver 38 niquelado com quatro munições 
intactas. O primeiro a ser preso foi Leonardo 
Fontinelle Fernandes. A prisão aconteceu na 
Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa. Com ele, 
foi encontrado um revólver calibre 38. 

Leonardo, já conhecido da polícia, foi reco- 
nhecido pelas vítimas. As outras duas prisões 
foram de Rafael Sousa Rodrigues e Anderson 
Barbosa Lima e aconteceram no Parque Alvo- 
rada I. Os dois, ao verem a viatura da polícia, 
tentaram fugir. A polícia teve que efetuar alguns 
disparos. Com eles, foi encontrada uma mo- 
chila com vários objetos tomados de assalto 
nos estabelecimentos comerciais Forte Cred e 
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Gastro Clínica. Um terceiro assaltante deixou 
a moto Suzuk preta (de placa NXE- 2665-lm- 
peratriz). Pela placa, os policiais descobriram o 
endereço do assaltante, mas o mesmo não se 
encontrava na residência. 

Os três presos foram Leonardo Fontenelle 
Fernandes, Rafael Sousa Rodrigues e Ander- 
son Barbosa Lima. Os mesmos foram apresen- 
tados na Delegacia Regional de Segurança, no 
período da tarde. Os três foram reconhecidos 
pelas vítimas como participantes dos dois as- 
saltos nos estabelecimentos comercias. Leo- 
nardo e Anderson foram presos há menos de 
um mês no bairro Santa Lúcia com dois revól- 
veres calibre 38. Eles foram soltos há menos 
de 15 dias. 

O delegado da Delegacia de Roubos e Fur- 
tos, Fabiano, juntamente com investigadores, 
fez a autuação do trio por assalto e porte ilegal 
de arma de fogo. Agora, eles ficarão à dispo- 
sição da Justiça, em celas da Regional de Se- 
gurança. 

Policia Civil prende acusado de abusar 

da própria filha em Santa Rita 

Uma ação rápida de investigadores lota- 
dos na delegacia de Santa Rita resultou na 
prisão, na noite de terça-feira (2), de Cledi- 
mar Marcos dos Santos, 28 anos, residente 
na Rua da Piçarreira, s/n, Centro, em Santa 
Rita. Ele, segundo a polícia, abusou da pró- 
pria filha de apenas dois anos de idade. Du- 
rante um dos abusos, a menina apresentou 
sangramento nas partes íntimas, o que teria 
chamado a atenção da mãe da garota. 

Segundo informações do delegado Ednal- 
do Santos, titular do distrito policial de Santa 
Rita, a mãe da criança, ao perceber o sangra- 
mento, indagou o companheiro sobre o que 
havia acontecido, quando então ele disse que 
a criança tinha se ferido na mola do colchão. 

A mãe, já desconfiada, insistiu para que 
ele a ajudasse levar a criança ao hospital e só 
mediante muita insistência o autor do crime 
a acompanhou, sendo que ao ser examinada 

pelo médico planíonista, foi constatado que a 
criança tinha sido violentada. 

Diante dos fatos, a Policia Civil foi acio- 
nada. De posse das informações, minutos 
depois o autor do crime foi preso, ainda nas 
proximidades do hospital. A criança passou 
por um procedimento cirúrgico e permanece 
internada, sob cuidados médicos. 

Após a prisão do autor, o Conselho Tute- 
lar passou a receber denúncias relatando que 
outra filha de Cledimar, de apenas 7 anos de 
idade, já algum tempo, vem sendo também 
violentada pelo pai. A Polícia Civil apura as 
denúncias. 

Cledimar Marcos dos Santos, que é usuá- 
rio de crack, diante das evidências, confessou 
a autoria do crime. Ele foi autuado em flagran- 
te pelo crime de estupro de vulnerável, prati- 
cado por ascendente (Art. 217-A, § 1o c/c art. 
226, ambos do Código Penal). 
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Israel tinha um emprego fixo e não tinha passagens pela policia (fotos: Antônio Pinheiro e Jesnem Morais) 

Motorista supostamente embriagado 

provoca grave acidente na BR-010 

l 

A carreta ficou desgovernada e tombou no acostamento da pista 

Antônio Pinheiro 

Um grave acidente na BR-010, na altura 
do KM 265, após a subestação da Eletronor- 
te, envolvendo uma carreta (que vinha sentido 
Imperatriz) e um Gol (que ia sentido Açailân- 
dia), deixou três pessoas gravemente feridas. 
Segundo informações de pessoas que viram 
o acidente, o motorista do Gol teria invadido 
a pista contrária e batido no pneu da carreta. 

O motorista da carreta perdeu o contro- 
le, vindo a tombar a carreta no acostamento 
da pista (sentido Imperatriz). O Gol ficou no 
meio da pista. Uma pessoa que estava na 

carreta e duas do Gol ficaram gravemente 
feridas, tendo fraturas nas pernas e braços, 
enquanto os dois motoristas não sofreram 
nenhum arranhão. 

Duas ambulâncias prestaram socorro às 
vitimas, trazendo as mesmas para o Socorrão 
Municipal, mas sem riscos de morte. A Polícia 
Rodoviária Federal esteve no local, onde de- 
sobstruiu os dois sentidos. 

O Policial Rodoviário Federal apresentou o 
motorista do Gol no Plantão Central da Dele- 
gacia Regional de Segurança para submetê- 
-lo a teste de bafômetro, pois o mesmo apa- 
rentava ter ingerido bebida alcoólica. 

Plano Municipal de Política para Mulheres 

está sendo apresentado nas universidades 

A titular da Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas para Mulheres (SMPM), Maria da Con- 
ceição Medeiros Formiga, continua empolgada 
com o Plano Municipal de Políticas Públicas 
para Mulheres, cujo conteúdo está sendo apre- 
sentado para a sociedade civil organizada. 

Desde que foi lançado em 8 de março - Dia 
Internacional da Mulher - Conceição visita as- 
sociações de classe, sindicatos, órgãos institu- 
cionais, escolas, secretarias, igrejas católicas 
e evangélicas, entre outros, apresentando o 
Plano Municipal, um dos primeiros lançados no 
estado do Maranhão. 

O propósito agora da secretária é começar 
um processo de sensibilização que está sendo 
feito nas universidades (UFMA e UEMA) e de- 
verá se estender pelas faculdades existentes 
na cidade. Na Universidade Federal do Mara- 
nhão, o trabalho de sensibilização está sendo 
feito aos acadêmicos de Pedagogia e Jornalis- 
mo. 

"Esse processo visa executarmos uma das 
ações do 1 Plano Municipal de Políticas Públi- 
ca para Mulheres, que é estimular e apoiar a 
criação de Núcleos de Estudo e Pesquisa em 
Gênero nos organismos", afirma Conceição 
Formiga.i ressaltando que essa ação se esten- 
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derá às faculdades. 
Ela garante que, com o apoio do secretário 

Zesiel Ribeiro, já foi criado um Núcleo na Secre- 
taria Municipal de Educação - SEMED, contan- 
do com a efetiva participação da secretária ad- 
junta Marinalva Silva e das professoras Ivetilde 
Delgado e Francely Oliveira. 

Conceição Formiga informou, ainda, que 
outro Núcleo foi implantado na UEMA, contan- 
do com o apoio da professora Margarida Cha- 
ves. "Quem está fazendo a apresentação é a 
assistente social da SMPM, Sueli Brito", afirma 
Formiga, destacando que a reunião da UFMA 
contou com a presença de Conceição Silveira, 
de Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 
(Domingos Cezar/ASCOM) 



CORREIO Imperatriz-MA 
Quinta-feira, 04 de julho de 2013 

.04 

►CONTRA ESTRANGEIROS 

^ ■■ 

immi 

Médicos fazem protesto em Imperatriz 
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O prefeito recebeu do Conselho Regional de Medicina um documento com as reivindicações 

Hyana Reis 

O baixo investimento do governo brasilei- 
ro na saúde pública, o anúncio da con- 
tratação de médicos estrangeiros sem 

a revalidação de diplomas e falta de estrutura 
da saúde pública são algumas das reivindica- 
ções que motivaram a paralisação nacional de 
médicos nesta quarta-feira (03). Em Imperatriz, 
cerca de 100 médicos foram às ruas protestar. 

Os médicos se concentraram em frente à 
Associação Médica e fecharam a rua Coriolano 
Milhomem com cartazes que diziam: "Em vez 
de médicos importados, o Brasil precisa de mé- 
dicos bem formados": "Nosso diagnóstico é que 
o SUS faliu"; "Médico não faz milagre" e "Que- 
remos uma saúde padrão FIFA". 

A principal reivindicação é a contratação de 
médicos estrangeiros, de acordo José Carlos 
Fernandes, vice-presidente do Conselho Re- 
gional de Medicina do Maranhão. "O que de- 
flagrou essa paralisação foi a contratação de 
médicos estrangeiros, sem que haja uma ve- 
rificação da qualificação. Além da revalidação 
do diploma, exigimos principalmente que haja 
uma prova de línguas para saber se esse mé- 
dico sabe se comunicar com o paciente e vice- 
-versa, pois é algo essencial para o diagnóstico 
correto", ressalta. 

Porém, a categoria também exige melhores 
condições da saúde pública e privada, segundo 
o vice-presidente; "A reivindicação também é 
para maiores investimentos na saúde. Investi- 
mentos em hospitais, aumento do número de 
leitos, e o plano de carreira para os médicos. 
Afinal, Imperatriz atende diversas cidades da 

região e, por sermos um polo de saúde, preci- 
samos de mais investimentos". 

Médicos de todos os hospitais públicos e 
privados da cidade aderiram à paralisação, de 
acordo com o Conselho Regional de Medicina. 
Com isso, todos os serviços, com exceção dos 
de urgência e emergência, paralisaram nesta 
quarta-feira (03). "A parte de urgência e emer- 
gência foi garantida em todos os postos. Mas 
toda e qualquer consulta e cirurgia ficou para- 
da", informa José Carlos Fernandes. Por isso, 
dos mais de 350 médicos da cidade, apenas 
cerca de 100 compareceram ao manifesto, "os 
demais estão em plantão para que os hospitais 
não fechem totalmente", explica o vice-presi- 
dente. 

O prefeito Sebastião Madeira, que também 
é médico, compareceu à paralisação e anun- 
ciou o seu apoio às causas da categoria. Ele 
recebeu do Conselho Regional de Medicina um 
documento com todas as reivindicações. "Hoje, 
a saúde no Brasil é um grande gargalo. Medi- 
cina não se faz só com médicos, é necessário 
toda uma estrutura, por isso, a meu ver, a de- 
cisão do governo federal em importar médicos 
não resolve os nossos problemas", declarou o 
prefeito. 

De acordo com o governo federal, os mé- 
dicos estrangeiros devem prioritariamente vir 
para o interior, e Imperatriz pode estar incluí- 
da, segundo o prefeito. "Médicos com boa for- 
mação são bem-vindos a Imperatriz. O nosso 
questionamento é que haja uma estrutura ade- 
quada para receber. Porque se for só passar 
analgésico e fazer curativo, não precisamos de 
médico", finalizou o prefeito. 

Endereços do Recanto Universitário serão 

sorteados hoje 

■ 

As 465 novas unidades habitacionais serão entregues à comunidade no aniversário de Imperatriz 

A Prefeitura de Imperatriz realiza nesta 
quinta-feira (4) o sorteio dos endereços das 
casas do Recanto Universitário. O evento 
acontecerá no auditório da Secretaria Mu- 
nicipal de Saúde (Semus) a partir das 8h. A 
informação é do Secretário Municipal de In- 
fraestrutura (Sinfra), Roberto Alencar, que 
convida a todos os beneficiários a participa- 
rem do sorteio. 

De acordo com o secretário, a obra, que 
faz parte do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC I), será entregue no dia 16 
de julho, durante as comemorações do ani- 
versário da cidade. "São 465 novas unidades 
habitacionais que foram revitalizadas com re- 
cursos próprios do Município". 

Sobre o investimento da prefeitura, Alen- 
car ressalta que o Recanto está dotado de 

toda a infraestrutura mínima necessária para 
a oferta dos serviços públicos de responsa- 
bilidade do Município. "Além da recuperação 
das casas, o Recanto conta hoje com abas- 
tecimento de água, escola, posto de saúde, 
posto policial, centro comunitário, e ilumina- 
ção pública. Esses aparelhos públicos tam- 
bém serão entregues aos órgãos responsá- 
veis no dia 16, como um presente da gestão 
municipal á comunidade". 

As famílias beneficiárias, conforme expli- 
ca o secretário, são as pessoas que residem 
em áreas de risco da parte baixa do riacho 
Bacuri e Vila Cafeteira. "Essas famílias já 
estão cadastradas e serão realocadas para 
suas novas residências após a entrega oficial 
pelo prefeito Sebastião Madeira no dia do ani- 
versário de Imperatriz". [Da ASCOM] 

Prefeito e vice-prefeito de São Pedro da Água 

Branca têm mandatos cassados 

.. [mfmmmmm 

Vanderlúcio Simão Ribeiro (PMDB) 

Welbert Queiroz 

O Tribunal Regional Eleitoral cassou os 
mandatos de Vanderlúcio Simão Ribeiro 
(PMDB), prefeito eleito no município de São 
Pedro da Água Branca, e de seu vice, Gilsimar 
Ferreira Pereira(PP), por impugnação que te- 
ria comprometido a validade das eleições rea- 
lizadas no ano passado. 

A decisão é de ordem do Juiz Eleitoral da 
92a Zona, Marcos Antônio Oliveira, que ex- 
pediu, em 1° de julho de 2013, um mandado 
de intimação com a sentença que trata da im- 
pugnação de mandato eletivo, proposta pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro de São Pedro da 
Água Branca. 

"Considerando que os candidatos elei-' 
tos e então cassados obtiveram 3.408 votos, 
equivalentes a 51.24% dos votos, aplicável ao 
caso o disposto no Art. 224 do Código Eleito- 
ral, que determina a realização de novo pleito, 
devendo a Chefia de o Executivo Municipal 

ser ocupada pelo Presidente da Câmara até 
que o novo prefeito seja escolhido", sentença 
do mandato N0 142/2013. 

A motivação se deve a ação de impugna- 
ção de mandato eletivo previsto no artigo 14 
parágrafo 10 da Constituição Federal, sendo 
o procedimento adotado previsto no artigo 3o 

da Lei complementar 64/90, de acordo com o 
atual entendimento do Tribunal Superior Fe- 
deral. A cassação tem por base indícios e pro- 
vas da prática de abuso de poder econômico, 
corrupção e fraude; As provas apresentadas, 
como sugere a lei, foram suficientemente ro- 
bustas, convincentes e de idoneidade inques- 
tionável. 

Reeleito com mais de 50% dos votos vá- 
lidos no dia 7 de outubro de 2012 para co- 
mandar o município de São Pedro da Água 
Branca por mais 4 anos, Vanderlúcio Simão 
Ribeiro(PMDB) é o primeiro prefeito reeleito 
na cidade a ter o mandato cassado e punido 
com a inelegibilidade. 

Secretaria de Educacâo realiza a 

1° Seminário de Formação 

O evento segue até sexta-feira (5) 

A Secretaria de Educação da Prefeitura de 
Buritirana está realizando, desde o dia 1° de 
julho, um Seminário de Formação para pro- 
fessores alfabetizadores. O evento, que está 
ocorrendo na quadra poliesportiva, segue até 
sexta-feira (5). 

O seminário é ministrado pela coordena- 
dora do programa, Luana Nascimento, e pelas 
orientadoras pedagógicas da SEMEC, Joelma 
Ferreira Lima e Jucileide Morais. 

O prefeito Vagtonio Brandão, que este- 
ve presente na abertura do evento, falou do 
compromisso com a educação na sua gestão. 

"Quero reafirmar o meu compromisso com a 
educação e a parceria com vocês, para que 
juntos possamos trabalhar em prol de uma 
educação de qualidade para o nosso municí- 
pio", ressaltou. 

A formação continuada dos professores 
faz parte do Pacto Nacional pela Alfabetiza- 
ção na Idade Certa (PNAIC), que tem como 
objetivo alfabetizar todas as crianças brasilei- 
ras até os oito anos de idade ao fim do 3o ano 
do Ensino Fundamental. As ações do pacto 
também compreendem o fornecimento de 
materiais didáticos 
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►ANIVERSÁRIO DE IMPERATRIZ 

Prefeitura realiza Corrida 16 de julho 

A cidade receberá atletas de várias cidades das regiões central, sul, centro-oeste maranhense 

A Prefeitura de Imperatriz, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer (Sedei), apronta os preparativos da 

21a Corrida 16 de julho. A informação foi pres- 
tada ontem pelo superintendente de Esportes, 
José Hércio de Sousa, o conhecido Zezão. 

As inscrições da competição, que estão 
abertas desde o dia 1o, podem ser realizadas 
até uma hora antes da corrida. "O valor sim- 

bólico da inscrição é um quilo de alimento não 
perecível e um brinquedo, que serão doados a 
famílias carentes", informa. 

De acordo com o superintendente, esse é 
um dos eventos tradicionais que marcam a pro- 
gramação comemorativa do aniversário de 161 
anos de Imperatriz. "O evento será dividido em 
seis categorias (masculino e feminino) e será 
distribuída premiação de R$ 9.500,00. Todos 

que participarem este ano da corrida receberão 
uma medalha de participação, como lembrança 
da Corrida 16 de julho", frisa. 

Zezão explica ainda que a corrida será di- 
vidida por faixa etária de idade infanto/adulto, 
com percurso de 4 mil e 100 metros. "O atletas 
sairão da porta do estádio Frei Epifânio, pas- 
sando por vários eixos, voltando à Praça Mané 
Garrincha", disse. 

Ele assinala que em paralelo à programa- 
ção do corte do bolo de 161 anos, em frente ao 
prédio da Prefeitura de Imperatriz, na rua Rui 
Barbosa, no Centro, serão realizadas diversas 
atividades esportivas. "Nós acreditamos que o 
imperatrizense está preparado para conseguir 
levar o primeiro lugar na classificação geral", 
prevê. 

O professor Lisboa, da equipe técnica da 
Corrida 16 de julho, observa que "esse ano, 
a premiação é um dos grandes atrativos que 
deverá atrair um grande número de participan- 
tes para a tradicional corrida do aniversário de 
Imperatriz. Esse ano, a premiação será de R$ 
9.500,00 - divida em seis categorias, pois até o 
ano passado tínhamos apenas três categorias, 

mas esse ano foram acrescentadas mais três, 
todas com premiação", ressaltou. 

Ele disse que, além dos atletas de Impe- 
ratriz, a cidade recebe um grande número de 
atletas de várias cidades das regiões central, 
sul, centro-oeste maranhense; do norte do To- 
cantins e do sul do Pará. "Os atletas de ponta, 
num raio de 600 km de Imperatriz, se prepa- 
ram para participar da tradicional Corrida 16 de 
julho, realizada por ocasião do aniversário da 
cidade", conta. 

Lisboa diz que o percurso será de apenas 
4.100 metros, onde o primeiro atleta deverá 
completar a prova em até 17 minutos, pois é 
considerado um percurso rápido e atrativo na 
área central da cidade de Imperatriz. "Esses 
atletas rápidos vêm buscar seu resultado de 
tempo, de prova e ritmo. E pra nós, que traba- 
lhamos dentro de toda logística técnica, é im- 
portante que desçamos para que o atleta pos- 
sa desenvolver um bom andamento de prova. 
É necessário que haja segurança, incluindo a 
participação das instituições militares e civis 
para trabalharmos em parceria na organização 
da Corrida 16 de julho", concluiu. [Da ASCOM] 

"Transporte não é mercadoria, é direito", 

diz defensora pública 

Janaina Amorim 

O encontro realizado no Sindicato dos Tra- 
balhadores Rurais de Imperatriz, na noite de 
terça-feira (2), discutiu a viabilização da munici- 
palização do transporte público na cidade. "Se 
movimentar pela cidade é um direito de todos e 
tem que ser garantido pelo governo, lutar pelo 
passe livre é lutar contra a exclusão, é lutar por 
mais direitos", argumentou o defensor público, 
Fábio Machado. 

Ele citou como um dos benefícios da muni- 
cipalização do transporte público a diminuição 
dos acidentes de trânsito e, em conseqüência, 
os gastos com saúde pública. Para o defensor, 
há uma tentativa equivocada de individualizar a 
solução para o problema. "Existe uma menta- 
lidade que a saída é individual, é financiar um 
carro, comprar moto. Até as músicas estimulam 
esse pensamento". 

"Sabemos que as empresas que vendem 
carros, motos, não têm interesse que a cidade 
tenha um transporte público de qualidade. Se 
isso acontecer, elas vão deixar de lucrar. Eles 
investem muito dinheiro em campanha eleitoral", 
acrescentou. 

Durante o debate, foi questionada a política 
de financiamento do governo. "Quem financia a 
aquisição de ônibus pelas empresas privadas é 
o BNDS, o banco que deveria se voltar ao social. 
O interesse do povo está subjulgadp", disse o 
economista Carlos Lopes, acrescentando o jogo 
de interesses nas concessões. "Para ser eleito, 
o cara precisa de dinheiro e quem financia são 
empresários. Há condições de fazer isso [muni- 

cipalizar], mas tem que ferir a interesses", acres- 
centou. 

O técnico em informática e militante social, 
Wilson Leite, fez uma análise dos gastos com a 
condução dos servidores no orçamento munici- 
pal para demonstrar a viabilidade da criação de 
uma empresa pública. 

De acordo com Leite, o Portal da Transpa- 
rência revela que, em 2011, o gasto do Municí- 
pio com vale-transporte foi de R$ 2.040.121,87. 
No ano seguinte, o montante passou para R$ 
2.618.677,25. Já em 2013, a despesa foi de R$ 
2.732.380,80. "Como é que eu disponibilize tudo 
isso e não tenho condições de oferecer o serviço 
aos trabalhadores?", refletiu o militante. 

Lógica de Mercado no Transporte Público - 
A defensora pública Isbella Miranda elencou as 
irregularidades cometidas pela Viação Branca 
de Leste (VBL). "Quebra constante de veículos, 
janelas quebradas, chuva dentro dos ônibus, 
assentos quebrados, superlotação, veículos an- 
tigos, ausência de horários fixos e de linhas que 
contemplem todos os bairros da cidade", infor- 
mou. Isabella falou ainda que foram constatados 
81 trabalhadores sem registro. 

"Quando uma empresa prioriza o lucro, isso 
demonstra que o transporte público não é tratado 
como o direito, mas como mercadoria. Se essa 
empresa entende que determinada iniciativa não 
é interessante para ela, a população fica sem a 
prestação de serviço", sobrepôs. Ela exemplifi- 
cou a condução durante o período noturno. "O 
transporte público permite o acesso a outros di- 
reitos, como educação e lazer. Transporte públi- 
co não é mercadoria, é direito", finalizou. 

Grupo entreposto inaugura 

Alpha Caminhões 

Manoel Plantier (Grupo Entreposto), na foto com a governadora Roseana Sarney 

Nesta quinta-feira (04) acontece a festa 
de inauguração da Alpha Caminhões, o mais 
novo empreendimento da cidade. A progra- 
mação da festa será comandada pelo presi- 
dente do Grupo Entreposto, Manoel Plantier, 
e toda a diretoria da Alpha. 

Clientes, empresários, classe médica, 
membros do judiciário, gente de expressão 
social e política irão prestigiar a inauguração 
desse grande presente para a cidade. A nova 
loja é considerada uma das maiores e mais 
bem estruturadas do país. 

Segundo o vice-presidente do grupo, Ma- 
nuel Lima, em virtude do evento, a alta cúpu- 
la da Alpha transferiu a reunião nacional da 
empresa (que acontece mensalmente) para 

Imperatriz. Esta reunião acontecerá no Pos- 
seidon Hotel com uma estrutura especial para 
o evento. Ao todo, são 12 representantes de 
concessionárias de todo o Brasil que estarão 
em Imperatriz para participar dos dois impor- 
tantes compromissos - Inauguração da Alpha 
Caminhões e reunião nacional da empresa. 

O evento contará também com represen- 
tantes da marca de outros países. Vale co- 
mentar que o Grupo Entreposto já está na 
Região Tocantina há mais de 20 anos, aten- 
dendo com compromisso e responsabilidade 
os clientes das marcas Alpha, Nissan, Scania, 
Volvo, SDLG, Renault e Massey Ferguson. O 
coquetel de inauguração terá a assinatura do 
buffet do Colonial Eventos. 
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Profissão: Marinheiro 

"Sempre me atraiu estar no rio em contato direto com os ribeirinhos, pescadores, barqueiros. E Imperatriz 
me permitiu isso". 

Hyana Reis 

Nas águas de julho, que abrem o verão de Imperatriz, o ma- 
rinheiro capitão Hilquias se despede da Princesa do Tocantins. 
Ele, que viveu navegando ao sabor das ondas do Tocantins, sal- 
vou vidas e evitou que tantas outras se perdessem, agora deixa 
que os ventos o leve para um novo desafio: ser comandante do 
7° Distrito Naval de Brasília. 

Hilquias Santiago é natural de Olinda, Pernambuco, mas 
foi criado nas marés do Rio de Janeiro. Depois de se aventurar 
pelos céus, resolveu mudar para as águas: "O meu interesse 
pela Marinha surgiu depois que fui militar da Aeronáutica 
e me formei em pedagogia. É um trabalho que gosto, pois 
presta um importante serviço à sociedade". 

Hoje, são dez anos servindo na Marinha e, através dela, veio 
morar em Imperatriz. "Houve um interesse da minha parte 
em vir para Imperatriz, pois a segurança do transporte 
aquaviário é uma área da Marinha em que você está dire- 
tamente ligado à sociedade. Sempre me atraiu estar no rio, 
em contato direto com os ribeirinhos, pescadores, barquei- 

ros. E Imperatriz me permitiu isso", conta o capitão. 
Por dois anos, o capitão comandou a Agência Fluvial da Ma- 

rinha em Imperatriz. Período esse que ele avalia como positivo, 
tanto profissional quanto pessoal. "Eu fui muito feliz aqui em 
Imperatriz. Foi onde eu tive a oportunidade, inclusive, de 
ter mais uma filha, que é imperatrizense", ressalta. 

No dia 17 deste mês, Hilquias passará o comando para o 
capitão tenente Sampaio. "É uma pessoa de extrema qualifica- 
ção, que tenho certeza que vai continuar com o nosso trabalho e 
contribuir para a segurança no Rio Tocantins", garante. 

Como marinheiro, o capitão ressalta que faz parte da profis- 
são ser encaminhado para diversas cidades, inclusive fora do 
pais. Mas que, apesar das mudanças fazerem parte da rotina, 
Imperatriz deixará um sabor especial de carinho e saudade. 

E como despedida, o capitão deixa uma mensagem especial 
à cidade que o acolheu: "O que eu deixar à comunidade que uti- 
liza o rio é que todo o nosso trabalho é de extrema importância. 
Os militares da Marinha se sacrificam durante o final de semana 
em prol da segurança daqueles que utilizam o rio para lazer ou 
para gerar renda". 

E ressalta que a segurança no rio deve continuar sendo a 
prioridade de banhistas, barqueiros e marinheiros: "Quando 
falamos da importância da segurança, é porque acredita- 
mos nisso. Sabemos a diferença entre vida e morte quando 
ocorre um acidente, e foi essa cultura que tentei passar à 
cidade ribeirinha ao longo desses dois anos", finaliza. 
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E a Carmen continua com a super promoção, com descontos em toda a loja que vão 

até 50%!!! Tá valendo muito a pena conferir! Peças lindíssimas, muito animal print, 

as botas mais que perfeitas para essa semana de Exposição que vai começar. 

Carmen Steffens 
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Carlos Miele sempre acreditou em lançar novos talentos. As primeiras campanhas de 
Giseie Bündchen e Isabeli Fontana foram para M.Officer, e também Thairine Garcia, a 
mais nova revelação internacional brasileira que, aos 15 anos, fará a quarta campa- 
nha para Miele. Outras modelos que também começaram nas campanhas de desig- 
ner transcenderam o mundo da moda e se tornaram atrizes, como Fernanda Lima, 
Ana Paula Arósio e Sophie Charlotte. 

Os concursos de modelos da M.Officer revelaram inúmeras tops, e agora, em 3 de 
julho. Miele lança o Concurso 'M.OFFICER Look do Dia', com um objetivo diferente: 
revelar talentos da moda. A madrinha do concurso é Camila Coutinho. do blog Garo- 
tas Estúpidas, único brasileiro indicado pela Vogue Paris como um dos 45 blogs de 
estilo que valem o clique e o 4o lugar entre os 100 blogs de moda mais influentes do 
mundo no ranking de 2013 do site SignatureS. 

O vencedor da final recebe o prêmio de R$35.000 em peças da marca! 
Blogueiras, fashionistas e meninas da cidade e região, vamos começar a vestir os 
looks e postar no Face da M.OFFICER oficial! Essa não dá para perder, não é?! 
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www coquetel com or/jogos 

DROGARIA MODERNA (RUA PARAÍBA. 947 - MERCADINHO) 
FARMÁCIA DO MENOR PREÇO (RUA DUQUE DE CAXIAS . VILA LOBÃO) 

FARMACIA SANTA RITA (BENEDITO LEITE N 883) 

www coquetel com Ofiyjgos 

CRUZAVINHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Marido Louco 
O sujeito desabafa no psiquiatra: 

—Ai, doutor... eu tô ficando louco! Minha mulher é loira, tem 1.70 de altura, olhos 
verdes, seios fantásticos... Uma delícia! 

— Até aí não vejo problema nenhum! — diagnostica o psiquiatra. 

— Calma, doutor! Deixa eu terminar... Ela tá me deixando maluco porque todas 
as noites vai no Bar do Pedro e dá o maior mole pra todos os homens! Vai pra cama 
com o primeiro homem que falar com ela! Eu não tô agüentando isso, doutor! Pelo 
amor de Deus, o que eu faço? 

— Relaxe! Respire fundo! E agora, diga pra mim, aonde exatamente fica esse 
Bar do Pedro? 

CAÇA-PALAVRAS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Malhaçâo 
Globo. 17h45 - Últimos capítulos: Com ajuda de Tatá, 
Lia decifra mensagem enviada por Sal 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Ester enfrenta Alberto e diz ao ex-ma- 
rido que espera que Dionisio nâo saia impune pelo fez 
contra sua família. Zuleika diz a Guiomar que Doralice 
sumiu. Juliano cuida de William e diz ao irmão que Do- 
ralice teve que viajar para ficar com um parente doente. 
Bibiana desconfia que Marizé esconde algo da família, 
e comenta com Donato sobre a tristeza da filha. Tais 
rompe com Mantovani. Samuca planeja um encontro de 
Cassiano com Ester. O menino finge que está gripado 
e pede a Alberto que Ester leve seu xarope até a casa 
do avô. Cassiano beija Ester. Dionisio avisa a Alberto 
que ele precisa calar Samuel definitivamente. Alberto 
vai até a casa de Samuel e avisa que Dionisio quer falar 
com ele. 

□ NOVELAS 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Bárbara tenta convencer Amora a se 
afastar de Bento. Lara descobre onde Maurício está 
hospedado. Filipinho cumprimenta Irene. Odila conta 
a Plínio o que sabe sobre Fabinho. Lili e os vizinhos 
preparam a festa de Lucindo no Cantai. Wilson conta 
para Damáris que vai se casar com Charlene. Charlene 
discute com Wilson por causa de Pedrinho. Lucindo se 
emociona com a homenagem dos amigos. Lara beija 
Maurício. Bento tenta ajudar Charlene com Wilson, mas 
leva um fora. Socorro fica chocada com as fotos que 
vê de Amora na internet e tenta falar com ela. Bento 
consola Malu. Lili conta para Verônica que Érico tem 
uma notícia para dar a ela. Plínio fica atormentado com 
uma ligação de Fabinho. Filipinho se despede de Irene 
ao sair da boate. Bento fica incomodado por ver Giane 
conversando com Caio. Mel invade o quarto de Filipi- 
nho e ele fica apavorado. Giane se desvencilha de Caio 
assim que Bento vai embora. Sueli Pedrosa mostra as 

fotos divulgadas por Fabinho. Malu beija Bento. 

Amor à Vida 
Globo. 21 hOO - Paloma teme estar fazendo mau juízo de 
Bruno. Bruno garante a Ordália que contará a Paloma 
que Paulinha não é sua filha biológica. Michel vai para o 
apartamento de Patrícia. Joana conta a Perséfone que 
acredita que Glauce tenha cometido um grave erro no 
hospital. Raquel fica impressionada com a arrumação 
do apartamento de Laerte. Félix fica furioso com a pos- 
sibilidade de perder o hospital para Paulinha. Nicole se 
assusta ao ver seus cabelos no travesseiro. Leila conta 
seu plano para Félix, que promete ajudá-la. Jonathan 
diz ao pai que quer ser arquiteto. Laerte informa Eron e 
Niko que encontrou uma doadora para ser a mãe de seu 
filho. Michel garante a Patrícia que nâo quer compro- 
misso com ela. Félix afirma que transformará Jonathan 
em médico. Valdirene fala para Carlito que nâo pode 
ficar com ele. Atílio lembra de Márcia. 

T Áries 21-03/19-04 
Sua capacidade de adaptação é fortalecida pela 
harmonia Lua-Vênus, entre suas áreas de comu- 
nicação e social, Você está mais atraente para as 
pessoas a sua volta, o que favorece as relações, 
inclusive as afetivas. Aproveite! 

ü Touro 20-04/20-05 
Você se mostra mais generosa com as pessoas, 
especialmente aquelas mais próximas. Lua e Vê- 
nus se associam e estimulam o clima de intimi- 
dade. Ajude as pessoas, pois isso fortalecerá os 
laços familiares e de confiança! 

8 Gemeos 21-05/21-06 
Ao se harmonizarem entre seu signo e sua área 
de comunicação. Lua e Vênus energizam sua 
personalidade e favorecem suas idéias. Aprovei- 
te para fazer bons contatos e trocar experiências. 
Conquiste as pessoas com suas idéias! 

2 Câncer 22-06 / 22-07 
Momento de superação! A Lua passa por sua 
área de crise e se harmoniza a Vênus, lhe acon- 
selham a deixar ir aquilo que nâo lhe serve mais. 
Seja na vida material ou emocional, é hora de 
desapegar-se do que está ultrapassadol 

JlLeào 23-07/22-08 
Ao formarem sêxtil em sua área social, Lua e 
Vênus indicam um grande bem-estar associado 
à companhia das pessoas de quem você gosta, 
pois as afinidades estão ressaltadas. Aproveite 
para também conhecer novas pessoas, renove! 

TT? Virgem 23-08/22-09 
Você está se sentindo mais identificada com seu 
trabalho, pois Lua e Vênus se harmonizam. Per- 
ceba que o trabalho nâo precisa ser um sacrifício, 
mas sim um prazer e um meio de realização. Zele 
pela sua boa performance! 

^ Libra 23-09/22-10 
A harmonia de Lua e Vênus fortalece suàs rela- 
ções afetivas, e incentiva você a curtir bons mo1 

mentos junto aos amigos. Sua sede por aventura 
conquista os outros e favorece as viagens com 
grupos e as diversões. Aproveite! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Você encara as tarefas com serenidade e lida 
com as pessoas de maneira sensível, neste mo- 
mento em que Lua e Vênus se associam positiva- 
mente. Busque o prazer em seu trabalho, defina 
metas em sintonia com seus valores! 

Sagitário 22-11/21-12 
As relações de cunho afetivo sâo favorecidas 
pela harmonia Lua-Vênus, que fortalece os laços 
de afeto. Você está mais aberta e perceptiva para 
as emoções das pessoas, o que toma o momento 
ideal para boas conversas! 

CDr=RC3SCZCZ)F=CD 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Suas relações profissionais sâo estimuladas pelo 
seu lado mais carismático e seu senso de con- 
ciliação, neste momento em que Lua e Vênus 
se harmonizam entre suas sexta e oitava casas. 
Resgate a positividade nas parcerias! 

W Aquário 20-01/18-02 
Suas relações afetivas tendem a ser bastante 
gratificantes, neste momento em que a Lua pas- 
sa por sua área social e se harmoniza com Vênus 
em sua área de relacionamentos. Permita-se sair 
e aparecer, e curta as boas companhias! 

K Peixes 19-02/20-03 
Lua e Vênus se associam, estimulando a união 
das pessoas por um objetivo em comum, o que 
favorece sua vida familiar. Ajude as pessoas a 
quem ama, mostrando-se mais disponível para 
elas. Foque nas afinidades e nâo nas diferenças! 
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"A gente tem que ficar desviando dos objetos. Daqui a pouco, vamos ter que usar a rua para 
caminhar", disse o vendedor Jotacy Cor tez. 

ãBfomaÊ 

A voz da comunidade 

Calcadas são usadas como estacionamento 
a 

na Avenida Pedro Neiva de Santana 

Janaina Amorim 

Havia uma pedra no meio do caminho. 
Até parece que Carlos Drummond de 
Andrade escreveu o poema pensando 

nas calçadas da cidade. A Pedro Neiva de San- 
tana, por exemplo, é dos locais preferidos para 
os adeptos da caminhada. A avenida possui 
três pistas, uma delas é usada pelos ciclistas e 
pedestres. As largas calçadas deveria ser ou- 
tra opção para quem anda a pé. No entanto, o 
passeio é usado para outras atividades como 
estacionar carros ou vender plantas. 

A situação tem incomodado aos que pre- 
cisam usar as calçadas para se locomover. 
"Acho ruim, atrapalha o pedestre. A gente tem 
que ficar desviando dos objetos", conta o ven- 
dedor Jotacy Cortez. Para tornar a situação 
ainda mais complicada, um muro está sendo 
construído no meio da calçada, próximo a As- 
sociação Atlética Banco do Brasil (AABB), no 

lado esquerdo da avenida (sentido Centro/ 
João Lisboa). "A calçada tinha que ser livre", 
sugere o vendedor. 

Sobra para o passeio apenas um peque- 
no espaço. "É uma avenida grande. Toda hora 
passa gente. Idoso, criança, todo mundo. Da- 
qui a pouco, vamos ter que usar a rua para ca- 
minhar", disse Cortez. 

Tentamos contato com o secretário Muni- 
cipal de Trânsito, J. Ribamar, para saber das 
regras de construção no perímetro urbano nas 
margens da rodovia estadual, mas ele não 
atendeu nossas ligações. 

Em outros locais na cidade é comum ver 
comércios que usam as vias públicas. Na ter- 
ça-feira (2), na Luis Domingues - entre Alagoas 
e Sergipe - uma tenda de vendas de imóveis 
ocupava a calçada e uma parte da rua. Os 
pedestres que precisavam passar pelo local ti- 
nham que descer da via de passeio e disputar 
o espaço com os carros e motocicletas. 
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Muro é construído no meio da calçada 
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Calçada é usada para vender plantas e estacionar carro Pedestres se sentem prejudicados com a construção do muro 

, f. 
& 

IA 
DIREITOS DO CONSUMIDOR W M 

SUS deve garantir medicamento de alto custo 

O alto custo dos medicamentos impede que boa parcela 
da população faça uso deles. O direito à saúde é interpretado 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na disposição de remé- 
dios àqueles que não têm condições de adquiri-los. No entanto, 
verificam-se, cada vez mais, falhas nesse sistema de auxílio. 

Para usufruir dos produtos e serviços ofertados pelo SUS, 
os pacientes devem seguir alguns passos. De acordo com a 
advogada Gabriela Cardoso Guerra Ferreira, "além do sis- 
tema disponibilizar uma lista com os remédios fornecidos 
de forma gratuita nos seus postos de saúde, os pacientes 
passam por exames, consultas, confirmação da doença e 
verificação dos documentos pessoais. Somente após estas 

etapas é que o usuário é cadastrado no programa de recep- 
tores de medicamento". 

Contudo, muitos dos remédios - que podem custar até 
R$15 mi por mês - não constam nessa lista. Àqueles que não 
conseguem usufruir do SUS ou que carecem de uma receita 
não oferecida por ele, cabe direcionar-se ao poder judiciário. 

"O melhor a fazer, nestes casos, é buscar na Justiça o direi- 
to de receber o medicamento", diz a especialista, "baseado na 
constituição federal, que prevê que todc/ atendimento de saúde 
e acesso a medicamentos são direitos t:undamentais". 

Muitas vezes acontece de um remédio necessário estar 
em falta nos postos de saúde locais. "Nestes casos é válido 

destacar que União, Estados e Municípios são solidariamente 
responsáveis por garantir a saúde do cidadão e, caso não te- 
nha o remédio em seu Município, o poder público tem o dever 
de pleitear a entrega de outra cidade que possua a medicação 
prescrita", lembra Gabriela Guerra. 

A cautela na hora de avaliar a carência e urgência médica 
de cada cidadão que recorre ao sistema é imprescindível. 

"Inúmeras ações são propostas por dia para pleitear trata- 
mento médico pelo SUS, mas obrigar o sistema público a fi- 
nanciar todo e qualquer pedido de prestação de saúde poderia 
prejudicar o atendimento médico da parcela da população mais 
necessitada", conclui a advogada. 



►JOGOS ESCOLARES MARANHENSES 

Solenidade marca início da etapa regional 

Ü - 

Seduc lança Sistema de Mapeamento 

Funcional Eletrônico 

Secretário Pedro Fernandes destacou a importância da implantação do sistema de mapeamento 

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), 
por meio da Secretaria Adjunta de Ensino (SAE), 
promoveu, nesta quarta-feira (3), no auditório do 
Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís, o 
lançamento do Sistema de Mapeamento Funcio- 

de três modalidades: beach soccer, futebol Eletrônico. 
de campo e futsal. Vale destacar que todas 0 sistema visa aperfeiçoar a organização 
as equipes campeãs destas regionais se cias- funcional dos servidores da rede estadual de En- 
sificam para a Etapa Inter-regional, que será s'no' permitindo a plena observação da lotação e 
realizada em São Luis, e que irá definir os úl- atuação de cada servidor, bem como o forneci- 
timos classificados para a Etapa Estadual dos mento de dados sobre a demanda de profissio- 
JEMs 2013. nais em cada unidade de ensino. 

Além de Barreirinhas, a cidade de São Presentes na solenidade, o secretário de 
João dos Patos também está sediando uma Estado de Educação, Pedro Fernandes; a se- 
das seis etapas regionais até o próximo dia 9 cretária-adjunta de Ensino, Leuzinete Pereira; o 
de julho. As disputas ocorrem nas categorias secretário-adjunto de Gestão Institucional. Fer- 
Infantil (de 12 a 14 anos) e Infanto (de 15 a nando si|vai 0 secretário-adjunto das Unidades 
17 anos). Regionais de Educação (URE's), Tadeu Lima; o 

Entre os dias 12 e 19, as disputas ocor- gestor da Unidade Gestora de Atividades Meio, 
rerão nas cidades de Caxias e Presidente Pedro Barbosa; o gestor da URE de São Luís, 
Dutra. E, de 21 a 28,-Imperatriz e Santa Inês PrC)í- Prancisco Saraiva; o assessor especial, 
sediam as duas últimas etapas regionais dos Francisco Solón; além de 188 gestores escolares 
JEMs 2013. da URE São Luís. 

No site da Secretaria de Estado do Espor- Pedro Fernandes abriu o evento destacan- 
te e Lazer (Sedei) está a lista atualizada de 
todas as instituições de ensino garantidas na 
Etapa Estadual dos Jogos Escolares. O ende- 
reço é www.esporteelazer.ma.gov.br. 

Em 2013, a Sedei irá homenagear dois 
ícones do esporte maranhense: Rubem Gou- 
lart e Ronald Carvalho. As duas personalida- 
des darão os nomes aos troféus desta edição 
do JEMs nas categorias Infantil (de 12 a 14 
anos) e Infanto (de 15 a 17 anos). 

Os campeões dos Jogos Escolares Mara- 
nhenses (JEMs) serão os representantes do 
Maranhão nos Jogos Escolares da Juventu- 
de, principal evento escolar do país. Neste 
ano, as disputas das categorias Infantil e In- ■[ ,—— ^ nrliT d© 
fanto serão realizadas, respectivamente, nas H l parcelas a p _ _ 
cidades de Natal (RN) e Belém (PA). £ 

CALENDÁRIO DAS ETAPAS REGIONAIS ■ \ 

De 2 a 9 de julho; disputas em Barreirinhas e em São João dos Patos ' 
De 12 a 19 de julho: disputas em Caxias e em Presidente Dutra 

De 21 a 28 de julho: disputas em Imperatriz e em Santa Inês 

Delegações participantes da regional de Barreirinhas durante solenidade de abertura 

Até o próximo dia 9 deste mês, a cida- 
de de Barreirinhas sedia uma das seis 
etapas regionais dos Jogos Escolares 

Maranhenses (JEMs), maior competição es- 
tudantil do Maranhão, promovida pela Secre- 
taria de Estado do Esporte e Lazer (Sedei). E 
o clima no município não poderia ser melhor 
por estar sediando uma etapa da competição. 
Na solenidade de abertura da etapa regional, 
realizada na noite dessa terça-feira (2), o Gi- 
násio de Esportes Valdir Soares recebeu um 
grande público que prestigiou o desfile das 
delegações participantes. 

O prefeito de Barreirinhas, Léo Costa, e o 
secretário de Esporte do município, Charles 
Brall, participaram da solenidade. Durante a 
abertura da etapa, o prefeito Léo Costa de- 
clarou estar satisfeito com a realização dos 
JEMs na cidade e reafirmou total apoio às 
ações do governo do estado. 

O diretor-geral-adjunto dos JEMs 2013, 
Sandow Feques, representou a Secretaria 
de Estado do Esporte e Lazer (Sedei). Fe- 
ques explicou que o objetivo da Sedei é o de 
sempre melhorar a realização dos JEMs, au- 
mentando o número de municípios, escolas e 
atletas participantes, assim como melhorar a 
estrutura da competição. 

"Estamos trabalhando para que os JEMs 
cresçam a cada ano. É importante o apoio 
das prefeituras para que consigamos realizar 
uma grande competição. Ficamos satisfeitos 
com o apoio que a Prefeitura de Barreirinhas 
nos deu para realizar esta etapa regional", 
declarou. 

Na cidade, serão realizadas as disputas 

do a importância da implantação do sistema de 
mapeamento. "É uma ferramenta que vai agilizar 
processos, possibilitando um diagnóstico das ati- 
vidades de cada servidor, bem como as necessi- 
dades de professores em cada escola do estado". 

A implantação ocorrerá inicialmente nas es- 
colas da URE de São Luís. Segundo Francisco 
Solón, no dia 05, sexta-feira, todos os gestores 
das escolas da regional participarão de oficinas 
de capacitação para utilização do sistema. Pos- 
teriormente, eles farão o envio dos dados que 
servirão de base para a construção de um diag- 
nóstico completo sobre a atividade e lotação dos 
docentes da URE. 

Educação, gestão e riqueza social - Após a 
apresentação do sistema de mapeamento, os 
gestores escolares assistiram à palestra "Educa- 
ção, gestão e riqueza social", ministrada por Rosa 
Graça Domingues, coordenadora executiva do 
programa Gespública no Maranhão. 

Foram destacados pela palestrante os princi- 
pais aspectos da gestão escolar, bem como sua 
funcionalidade como ferramenta de resolução de 
problemas e superação de crises. 

CONSÓRCIO 

NACIONAL ► 

Maranhão alcanca meta de a 

vacinação contra a Fólio 

Balanço divulgado nessa terça-feira (2), 
pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
revelou que o Maranhão cumpriu a meta de 
imunização estipulada para a vacinação de 
crianças com idade entre seis meses e 5 anos 
incompletos. Apesar de já ter atingido a meta 
recomendada pelo Ministério da Saúde, a mo- 
bilização continua até a próxima sexta-feira (5), 
e o objetivo é imunizar 12,2 milhões de crian- 
ças na faixa etária definida em todo o Brasil. 

Segundo os dados divulgados, mais de 
meio milhão de crianças foram vacinadas no 
Maranhão. Ao todo, 556.649 crianças com ida- 
de entre seis meses e cinco anos incompletos 
já foram imunizadas contra a doença, repre- 
sentando 95,37% da meta. 

De acordo com dados da SES, apenas al- 
guns municípios ainda não atingiram a meta, 
mas a chefe do Departamento de Imunização 
da SES, Maria Helena Carreiro, considera os 
números satisfatórios e acredita que até o final 
da campanha todos os 217 municípios mara- 

nhenses conseguirão atingir a meta de 95% de 
cobertura. 

Segundo Maria Helena Carreiro, além da 
vacina contra a poliomielite, os pais que le- 
varem as crianças aos postos de vacinação 
poderão aproveitar para atualizar as vacinas 
em atraso. "É fundamental que os responsá- 
veis não se esqueçam de levar a carteirinha 
de vacinação de seus filhos para que os pro- 
fissionais possam avaliar a situação vacinai da 
criança", destacou. 

O último caso registrado de poliomielite 
no Brasil foi há 24 anos e, desde 1994, o país 
mantém o certificado emitido pela Organiza- 
ção Mundial da Saúde (OMS) de erradicação 
da poliomielite. 

A paralisia infantil não tem cura e a vacina 
é a única forma de prevenção. A aplicação das 
gotinhas permite também a disseminação do 
vírus vacinai no meio ambiente, ajudando a 
criar a imunidade de grupo, reforçando a pro- 
teção coletiva em todas as crianças. 
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ECONOMIA 

Governo reduz valor de outorga e aumenta taxa de retomo para projeto do trem-bala 

O governo anunciou nessa terça-feira (2) 
mudanças no edital da primeira etapa do leilão 
do trem de alta velocidade, que ligará os mu- 
nicípios do Rio de Janeiro, de São Paulo e de 
Campinas (SP). O valor mínimo da outorga foi 
reduzido de R$ 70,31 para R$ 68,08 por Trem/ 
km. Equivalente, que é a unidade correspon- 
dente à circulação de uma composição ao lon- 
go de 1 quilômetro. Com isso, o valor total da 
outorga vai passar de R$ 31,08 bilhões para R$ 
30 bilhões, que deverá ser pago durante os 40 
anos de concessão. 

A Taxa Interna de Retorno do Projeto tam- 
bém aumentou, de 6,32% para 7%, bem como a 
de retorno do acionista, que passou de 11,57% 
para 13,6%. Segundo o diretor da Empresa de 
Planejamento e Logística (EPL), Hélio Mauro, 
apesar de o critério para a mudança ter sido 
técnico, definido pelo Ministério da Fazenda, a 
alteração atende à demanda dos investidores 
por melhorias nas condições de participação 
no projeto. 

"Pode até parecer pouco, mas gerou atra- 
tividade suficiente para o projeto, que já tem 

a sua atratividade natural. Eliminamos outros 
riscos em relação ao modelo anterior", disse 
Mauro. 

O critério de julgamento do leilão será o 
maior valor para a outorga, e não inclui mais 
o critério de custo de construção do projeto, 
como estava previsto anteriormente. No caso 
de empate, vencerá o operador que tiver mais 
experiência em projetos desse tipo. "Estamos 
selecionando o melhor. Não podemos deixar 
ao acaso para decidir uma coisa como essa", 
explicou o diretor. 

O edital também introduziu a obrigação de 
uso de tecnologia que permita trens que transi- 
tem a 300 quilômetros por hora no trecho entre 
o Rio de Janeiro e São Paulo, para que o per- 
curso possa ser feito em 99 minutos. 

O valor máximo a ser cobrado dos usuá- 
rios finais na classe econômica foi mantido em 
R$ 0,49 por quilômetro e será reajustado anu- 
almente pelo índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Pelo menos 60% dos assentos 
do trem devem ser destinados à classe eco- 
nômica. O prazo de entrada em operação co- 

mercial do trem foi mantido em 30 de junho de 
2020, mas a infraestrutura deve ser concluída 
em janeiro de 2019. 

O governo será responsável por promover 
as desapropriações necessárias e pelas ações 
socioambientais relativas à implantação do 
trem, abrangendo reassentamento de popula- 
ção, reurbanização e construção de travessias, 
relocação de estradas, recuperação de áreas 
degradadas, reposição florestal e proteção do 
patrimônio, 

As propostas e demais documentos neces- 
sários á participação no leilão serão recebidos 
no dia 13 de agosto e o leilão será realizado 
no dia 19 de setembro, como previsto no edital 
anterior. 

O leilão do trem-bala foi adiado várias ve- 
zes e chegou a ser realizado em julho de 2011, 
mas não recebeu propostas. Depois disso, o 
governo decidiu dividir a licitação em duas eta- 
pas: a primeira vai definir o operador do trem- 
-bala e a tecnologia a ser utilizada e a segunda 
vai contratar a infraestrutura do projeto. A se- 
gunda licitação deve ocorrer em 2014. 

Vendas de ônibus têm queda de 9,22% em maio, segundo Fenabrave 

Os licenciamentos de veículos, em junho, 
incluindo todos os segmentos, recuaram 0.65% 
sobre maio e 6,39% sobre igual mês do ano 
passado. Esse declínio está associado a dois 
segmentos; o de motocicletas, com queda de 
vendas em 3,99% sobre maio, e o de ônibus, 
cuja comercialização caiu em 9,22%, segundo 
levantamento da Federação Nacional da Distri- 
buição de Veículos Automotores (Fenabrave). 

Segundo o vice-presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção Júnior, a queda de mais de 
9% nas vendas de ônibus é devido a um efeito 
"sazonal". "Este é um segmento que envolve 
questões sazonais e, como depende das de- 
mandas de investimentos no transporte público, 
pode oscilar em determinados períodos", disse. 

Em relação a junho do ano passado, as 
vendas de ônibus cresceram 44,85% e, no 
acumulado do ano, subiram 13,35% com 16,7 
mil unidades vendidas. Os licenciamentos de 
motocicletas apresentam queda de 11,83% no 
primeiro semestre ante igual período de 2012. 

O presidente da Fenabrave, Flávio Mene- 
ghetti, diz que o desempenho no segmento 
de motocicletas justifica-se por critérios mais 
rigorosos no acesso ao crédito. "O que nos 
preocupa é como vai se desenvolver o cená- 
rio econômico diante da possibilidade de juros 
mais elevados, de uma inflação em alta e de 
uma forte oscilação cambial", apontou. 

Meneghetti demonstra cautela sobre proje- 
ções para o setor. Ele disse que vai observar 
primeiro a evolução do ambiente econômico, 
tanto interno quanto externos, para apresentar 
novos cálculos. No começo de 2013, a entidade 
projetou crescimento de 3,5% nas vendas no 
ano. 

O segmento de caminhões é o que apre- 
senta melhores resultados e perspectivas. Na 
projeção do vice-presidente da Fenabrave, a 
procura por caminhões, principalmente com 
porte de 30 toneladas ou mais, tende a crescer 
no segundo semestre, impulsionada pelos seto- 
res agrícolas, em especial para o transporte da 

soja, e pela construção civil, com as entregas 
de materiais para obras. 

De janeiro a junho, os licenciamentos de 
caminhões em geral foram 6,93% maiores do 
que no primeiro semestre de 2012 com 74,3 mil 
unidades. "Temos chance de atingir os 150 mil", 
disse Assumpção, atribuindo o aquecimento às 
linhas especiais de crédito, principalmente do 
Programa de Financiamento de Máquinas e 
Equipamentos (Finame). 

Os automóveis e comerciais leves fecha- 
ram o primeiro semestre em alta de 4,62% 
sobre 2012 e queda de 11,08% na compara- 
ção de junho deste ano com igual mês do ano 
passado. Isoladamente, os licenciamentos dos 
automóveis foram 15,27% menores enquanto 
os comerciais leves cresceram 6,31%. O presi- 
dente da Fenabrave diz que este mês tem uma 
situação excepcional porque em junho do ano 
passado o setor começava a ter o impacto po- 
sitivo do estímulo fiscal da redução do Imposto 
Sobre Produto Industrializado (IPI). 

EDUCAÇÃO 

USP adota meta para 2018 de 50% de alunos egressos da escola pública 

O Conselho Universitário da Universidade 
de São Paulo (USP) aprovou nessa terça-feira 
(2) a meta, para ser atingida até 2018: a de que 
50% das vagas de seus cursos, em cada turno, 
sejam preenchidas por alunos que tenham cur- 
sado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas. 

Dos 50% oriundos de escolas estaduais, o 
percentual de pretos, pardos e indígenas deve- 
rá atingir o índice verificado pelo último censo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). As medidas valem para o próximo vesti- 
bular. Até agora, o grupo não tinha bônus para o 
ingresso na universidade. 

"A aprovação do projeto de inclusão da Uni- 
versidade de São Paulo é um marco no sentido 
de que a universidade aceita metas de 50% de 
inclusão para algumas categorias até 2018. E os 
meios que são colocados para se chegar a estas 
metas serão anualmente calibrados", disse o rei- 
tor da USP, João Grandino Rodas. "De maneira 
nenhuma a universidade ficará pior ou menos 
boa do que ela é, pelo fato de entrarem essas 

pessoas", completou o reitor. 
Para atingir a meta, o Conselho Universi- 

tário aprovou o Plano Institucional da Universi- 
dade, que traz novas ações de inclusão social 
na USP. O plano será implantado no vestibular 
deste ano. Ele inclui quatro medidas: o aumento 
e a criação de bônus do Programa de Inclusão 
Social da USP (Inclusp), a criação do Programa 
de Preparação para o Vestibular da USP, o aper- 
feiçoamento do Programa Embaixadores USP e 
a ampliação dos locais de prova do vestibular. 

Sobre os novos bônus, o conselho criou um 
novo que pode elevar a nota até 5% - a depen- 
der do resultado obtido na prova - dos vestibu- 
landos que se declararem pretos, pardos ou indí- 
genas e tenham cursado integralmente o ensino 
básico em escolas públicas, e aumentou de 8% 
para 12% a bonificação na nota dos alunos que 
tenham cursado o ensino médio em escola pú- 
blica; elevou de 8% para 15% a bonificação dos 
candidatos que fizeram o ensino fundamental e 
integralmente o ensino médio na rede pública. 

Também aumentou de 15% para 20% o bô- 

nus para o aluno que cursou integralmente o 
ensino fundamental na rede pública e o segun- 
do e terceiro anos do ensino médio em escolas 
públicas. 

Assim, o aluno preto, pardo e indígena que ti- 
ver cursado integralmente o ensino fundamental 
na rede pública e o segundo e terceiro anos do 
ensino médio em escolas públicas pode chegar 
a ter até 25% de sua nota do vestibular aumen- 
tada pelos bônus recebidos, a depender do seu 
desempenho na prova. 

"O aproveitamento dessas pessoas é impor- 
tante porque o diferencial que se procura fazer 
no estado de São Paulo e na USP em particular, 
é que essas pessoas também façam a sua par- 
te. Ou seja, que seja uma inclusão com mérito. 
Pode ser um mérito menor que dos outros", dis- 
se Rodas. "Nós não podemos prescindir abso- 
lutamente do mérito, porque senão nós estare- 
mos realmente entregando a essas pessoas que 
entram nada mais do que aquela porta giratória, 
entra pela porta e sai por ela porque não têm 
condição de acompanhar", completou. 

Candidatos têm até 12 de julho para integrar lista de espera do Sisu 

Os candidatos que não foram seleciona- 
dos em nenhuma das duas chamadas do Sis- 
tema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo 
semestre de 2013 podem participar da lista de 
espera. O prazo para integrar a lista começou 
na segunda-feira (1o) e vai até 12 de julho. A 
convocação será a partir do dia 17 de julho. 

Podem participar da lista de espera tanto 
aqueles que não foram selecionados em ne- 

nhuma das opções de curso quanto os que 
foram selecionados na segunda opção, inde- 
pendentemente de terem feito a matricula. 

O candidato deve acessar o site do Sisu 
e, no boletim, clicar no botão que confirma 
o interesse em participar da lista de espera. 
Ao final, o sistema emitirá uma mensagem de 
confirmação. 

O Sisu foi desenvolvido pelo Ministério 

da Educação para selecionar os candidatos 
às vagas das instituições públicas de ensino 
superior a partir da nota obtida no Exame Na- 
cional do Ensino Médio (Enem). A seleção é 
feita pelo sistema com base na nota do Enem. 

Esta edição do Sisu teve 788.819 estu- 
dantes inscritos. Foram ofertadas 39.724 
vagas em 54 instituições públicas de ensino 
superior. 
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Saúde e 

Bem Estar 

SAO PAULO REGISTRA ESTE 
ANO 215 MORTES PROVOCADAS 

PELA GRIPE A (H1N1) 

A Secretaria Estadual da Saúde 
registrou, desde o dia Io de janeiro, 
215 mortes em decorrência da gripe A 
(H1N1) em São Paulo. De acordo com 
dados gerais do Ministério da Saúde 
computados até o dia 25 de junho, no 
país, ocorreram 339 mortes provocadas 
por esse tipo de gripe. O ministério não 
divulgou o balanço com os dados de 
cada estado. 

O caso mais recente no estado de 
São Paulo foi confirmado na segunda- 
-feira (Io) pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Jundiaí, município que fica a 
cerca de 60 quilômetros da capital pau- 
lista. A cidade registrou a sexta morte 
em decorrência da gripe. Trata-se de um 
homem de 56 anos, diabético e hiper- 
tenso, que, por ser portador de doença 
crônica, deveria ter sido vacinado. 

"O certo é não termos nenhum óbito, 
já que se trata de uma doença imunopre- 
venível. Mas essas mortes aconteceram 
em pessoas que estavam suscetíveis 
e não tomaram a vacina. [Esse núme- 
ro] está dentro do esperado", avaliou a 
gerente de Vigilância Epidemiológica de 
Jundiaí, Solange Nogueira Marchezini. 

O Brasil teve 1.754 casos da doen- 
ça, segundo balanço do ministério até 
25 junho. O estado de São Paulo, por 
sua vez, teve 1.367 casos confirmados, 
de acordo com levantamento do órgão 
estadual (2). A maioria (60%) das ocor- 
rências está concentrada na Grande 
São Paulo. Em Jundiaí, foram 32 casos, 
dos quais seis resultaram em morte, 17 
estão em recuperação domiciliar, oito 
receberam alta e apenas um permane- 
ce internado. A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que o paciente hospita- 
lizado apresenta quadro estável. 

"A estratégia que nós adotamos [no 
município] foi entrar o mais rápido pos- 
sível com oseltamivir [conhecido pelo 
nome comercial Tamiflu]. Intensifica- 
mos essa orientação com profissionais 
de saúde, da rede pública e privada, e 
conseguimos bloquear os agravos des- 
sa doença na cidade", explicou Solange. 

A gerente informou que cobertura 
vacinai de pessoas com doenças crô- 
nicas foi a menor no município, tendo 
alcançado 80%. "São pessoas que es- 
tão mais frágeis, estão cansadas de 
intervenções e acabam deixando para 
depois", apontou. Por outro lado, todos 
os profissionais de saúde e as mulheres 
que tiveram filhos recentemente toma- 
ram a vacina. O percentual também foi 
alto (96%) entre as crianças com idade 
entre 6 meses e 2 anos. Entre idosos, a 
cobertura alcançou 85,1% e entre ges- 
tantes, 81%. 

Solange Marchezini destacou que o 
órgão acompanha o histórico de cada 
caso grave da doença para implemen- 
tar medidas adequadas de controle. "Se 
tivéssemos mortes de pessoas fora do 
grupo de risco, por exemplo, teríamos 
que avaliar a ampliação da vacina para 
outros segmentos. A população pode 
ficar tranqüila." Para ela, os dados de 
Jundiaí demonstram que, apesar das 
mortes, a política contra a gripe está no 
caminho certo, pois os pacientes que 
morreram tinha indicação para a vacina. 

A Secretaria Estadual de Saúde faz o 
mesmo alerta em relação aos grupos de 
risco, tendo em vista que 70% das mor- 
tes decorrentes de síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) são de pessoas 
que tinham outras doenças associadas. 
A notificação no estado é feita somen- 
te dos casos de SRAG, que incluem as 
ocorrências graves de gripe A (H1N1). 

Como prevenção ao vírus Influenza 
A (H1N1), sobretudo para as pessoas 
que não têm indicação de vacina, So- 
lange Marchezini explica que devem ser 
adotadas medidas universais, como ati- 
vidades ao ar livre; alimentação saudá- 
vel; lavar as mãos; e proteger a boca e o 
nariz ao espirrar, de preferência com um 
lenço descartável. "O inverno é o perío- 
do mais delicado. Este ano, com a ante- 
cipação do frio, começamos a ter casos 
mais graves já em maio. Antes, isso era 
intensificado em julho", alertou. 
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"A CHANCE DO FRED SAIR NAO EXISTE" 

fi 

Presidente do Fluminense garante 

Era inevitável. Com os cincos gols e boas 
atuações pela Seleção Brasileira durante 
a Copa das Confederações, o atacante 

Fred passou a ser alvo de vários grandes clu- 
bes da Europa. Mesmo com esse interesse e a 
possibilidade de retornar ao Velho Continente, 
ele deixou claro que o desejo é de permanecer 
no Fluminense e encerrar a carreira no clube ca- 
rioca. 

Porém, na segunda-feira (1o), o camisa 9 
disse, ao Sportv, que sairia das Laranjeiras caso 
o presidente do clube, Reter Siemsen, e o man- 
datário da Unimed-Rio (principal patrocinadora), 
Celso Barros, assim quisessem. A possibilidade 
foi rapidamente descartada pelas partes envol- 
vidas. 

"Mandei um torpedo na hora em que ele fa- 
lou aquilo no programa, dizendo que a chance 
dele sair não existe. A única maneira de o Fred 
sair do Flu é se alguém pagar a multa rescisória 
estabelecida no contrato, ou se ele quiser sair. 
Fora isso, a chance não existe, é zero", comen- 
tou nessa terça-feira (2) o presidente do Flumi- 

Peter Siemsen garante Fred no Fluminense 

nense, Peter Siemsen. 
Para outro clube brasileiro tirar Fred do Flu- 

minense, teria de desembolsar mais de R$ 43,7 
milhões, valor aproximado da multa rescisória 
estabelecida no contrato. Porém, essa quantia é 
negociável para clubes estrangeiros. O contrato 
dele com o Flu vai até o fim de 2015. 

■as». me 

Neymar dribla Lugano em jogo dos Amigos de Messl 

Neymar faz golaço do meio de campo, mas 

perde para Messi em amistoso 

de campo. 
Outro jogador da Celeste que sofreu com as 

peripécias do camisa 10 da seleção brasileira foi 
Lugano. Zagueiro titular da equipe de Messi, o 
uruguaio sofreu dribles desconcertantes e se ren- 
deu ao talento de Neymar, que anotou dois gols 
na partida. 

Capitão da outra equipe, Lionel Messi se des- 
tacou no período em que ficou em campo (60 mi- 
nutos) e, se não mostrou tanta habilidade quanto 
o brasileiro, foi mais efetivo. Anotou dois gols e 
distribuiu algumas assistências, sobretudo para o 
experiente meia argentino, Pablo Aimar, seu ído- 
lo quando criança. 

Dividido em dois tempos de 40 minutos,- o 
jogo mostrava 5x0 para a equipe de Messi já no 
intervalo. Muito por causa de uma novidade na 
escalação do time de Neymar, cujo treinador foi o 
craque brasileiro Zico: O zagueiro italiano Mate- 
razzi, conhecido por ter sofrido uma cabeçada de 
Zidane na final da Copa do Mundo de 2006, jo- 
gou toda a primeira etapa como goleiro, no lugar 
de seu ex-companheiro da Inter de Milão, Júlio 
César. 

O arqueiro, campeão da Copa das Confede- 
rações com o Brasil, foi para a linha e mostrou 
certa intimidade com a bola nos pés, acertando 
alguns bons passes para Neymar. No segundo 
tempo, Júlio voltou para o gol, e o time do ex-ata- 
cante santista diminuiu o prejuízo, terminando o 
jogo com um revés de 8 x 5. 

Apesar dos desfalques de David Luiz, Robi- 
nho, Agüero, Fàbregas, Busqueis, e Cavani, que 
haviam sido convidados e não compareceram, 
o amistoso entre Amigos de Messi e Resto do 
Mundo contou com as participações de grandes 
estrelas do futebol mundial como os brasileiros 
Daniel Alves e Júlio Baptista, além dos argenti- 
nos Lavezzi, Aimar, Mascherano e Demichelis, e 
dos uruguaios Lugano, Muslera, Godín, Gargano 
e Diego Pérez. 

Futuros companheiros de Barcelona, Neymar 
e Messi se enfrentaram pela última vez antes de 
se unirem na equipe catalã. Em amistoso bene- 
ficente realizado na noite de terça-feira (2) em 
Lima, no Peru, os craques capitanearam dois 
times, e o argentino levou a melhor, vencendo o 
confronto por 8 x 5. O grande destaque da parti- 
da, no entanto, foi a Joia brasileira, que marcou 
um golaço do meio de campo. 

O lance aconteceu aos 28 minutos do segun- 
do tempo, e o placar já mostrava 8x4 para os 
Amigos de Messi. Neymar carregou a bola na 
intermediária e, no circulo central, tocou para Da- 
niel Alves. O lateral brasileiro rolou para trás, e, 
de primeira, o novo reforço do Barcelona acertou 
um belo chute, encobrindo o goleiro Muslera. De 
acordo com a imprensa peruana, Neymar estava 
a 40 metros do gol. Além de promover a festa da 
torcida presente no lotado Estádio Nacional de 
Lima, o lance serviu como "vingança" para o ex- 
-jogador do Santos. 

Isto porque, na primeira etapa, o goleiro Mus- 
lera defendeu um pênalti do brasileiro com mui- 
ta facilidade e brincou com o atacante. Colocou 
as mãos atrás da nuca, como se estivesse se 
espreguiçando. Neymar deu risada, e, minutos 
depois, devolveu a provocação, ao aconselhar o 
uruguaio a abrir o olho após sofrer o gol do meio 

Nobre constata empenho e se diz ansioso 

para ver Yaldívía em campo 

Pelo que tem sido visto nos treinos, Valdívia 
deve estar em campo no sábado (6), contra o 
Oeste, em Presidente Prudente (SP). 114 dias 
após seu último jogo. Se sua escalação for con- 
firmada, vai conter a ansiedade de um ilustre tor- 
cedor. Paulo Nobre apontou empenho do meia 
em voltar a jogar e não esconde sua expectativa 
por vê-lo atuando. 

"Estou ansioso para que o Valdivia volte a 
estar em campo ajudando o Palmeiras", disse o 
presidente, garantindo que o próprio chileno está 
com essa vontade. "A expectativa é muito gran- 
de da imprensa, da torcida, da diretoria, do time 
e do próprio jogador", relatou o dirigente. 

A última partida do camisa 10 foi em 14 de 
março, na vitória sobre o Paulista de Jundiaí. No 
dia seguinte, foi constatada uma lesão na coxa 
direita. O Mago voltaria no fim de maio, quan- 
do chegou a treinar normalmente, mas alegou 
sentir dores de novo logo após o clube vetar sua 
participação no amistoso entre Brasil e Chile - e 
ele já disse que a seleção é a sua prioridade na 
temporada. 

Agora, Nobre é sincero ao admitir ser impos- 
sível precisar quando o atleta vai se machucar 
de novo. Mas ressalta sua vontade de jogar. 
"Não sou médico, não posso avaliar que a lesão 
não vai voltar, mas o trabalho foi muito sério e 
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Valdívia está recuperado de lesão na coxa direita 

ele está muito, muito empenhado, treinando e se 
tratando, com muita vontade de voltar a campo." 

O mandatário ressalta que o meio-campista 
só não atuou antes por precaução. "Se houves- 
se necessidade, ele poderia ter voltado antes da 
parada para a Copa das Confederações. Mas 
avaliamos que não deveria, seria melhor apro- 
veitar 30 dias para fortificar a musculatura do 
Valdívia", apontou, sem poupar elogios. 

"Com o Valdívia em forma, jogando o fute- 
bol que sabe, o Palmeiras é outro, como seria 
qualquer equipe no Brasil. Hoje, ele é um dos 
melhores em atividade no país. Não é só o Pal- 
meiras, qualquer time teria expectativa pela sua 
volta", comentou, sorrindo para demonstrar sua 
ansiedade para ver o jogador mais caro do elen- 
co, enfim, em campo. 

Robínho aceita reduzir pedida salarial para 

voltar ao Santos, diz procuradora 

A negociação entre Santos e Robinho pode 
evoluir nos próximos dias. Isso porque o clube 
deixou de negociar com o empresário italiano 
Mino Raiola e passou a tratar com a advogada 
Marisa Ramos, representante do jogador no 
Brasil. Ela diz que o agente não tinha autori- 
dade para tratar dos interesses do atacante e 
nega que ele tenha pedido R$ 1,2 milhão por 
mês ao Peixe. 

"Ele aceita ganhar bem menos que isso 
para voltar ao Santos. Está ciente de que pre- 
cisa reduzir o salário atual", afirmou. 

O Santos tratava com Mino havia mais de 
um mês. O empresário, um dos mais influentes 
do meio futebolístico, também representava o 
Milan nas negociações e comunicou a direto- 
ria alvinegra que os italianos desejavam rece- 
ber 10 milhões de euros (cerca de R$ 29 mi) 
pela transferência do Rei do Drible. Os valores 
foram rechaçados pelo Peixe. 

Semana passada, no entanto, o vice-pre- 
sidente santista, Odílio Rodrigues, entrou em 
contato com Marisa Ramos, que, assim como 
Robinho, estava bem irritada com Mino. Se- 
gundo a advogada, apenas ela e Gilvan de 
Souza, pai do atacante, têm procuração para 
negociar por ele. 

"Quando o filho é bonito, todo mundo quer 

criar. Eu vi o Mino uma vez, mas não temos 
amizade. Quem cuida das coisas do Robinho 
sou eu e a Marisa", disse Gilvan. 

A versão do Peixe é outra. 
"Negociamos com o Mino Raiola, pois o 

próprio Robinho nos indicou. Se ele não o re- 
presenta, aí já não é problema nosso", falou 
Odílio, que não deu detalhes das tratativas. 

Após a consulta do Santos, Marisa viajou à 
Itália. Ela já está em Milão e deverá se reunir 
com a diretoria rossonera nos próximos dias. 

Com contrato até agosto de 2014, Robinho 
deseja voltar a jogar no Brasil. Ele acredita que 
terá mais visibilidade aqui e, se for bem, pode 
até brigar por uma vaga na Seleção na Copa 
do Mundo, ano que vem. 

O Milan também está disposto a negociá- 
-lo, mas a transferência só vai ocorrer se di- 
minuir consideravelmente o que pede. Por Ro- 
binho ter 29 anos e estar próximo do fim do 
contrato, a diretoria santista acredita que ele 
vale bem menos do que os italianos querem. 
A confiança é de que, havendo acordo com os 
rossoneros, o jogador aceitará reduzir o salá- 
rio e chegará ao que o Peixe aceita pagar (até 
R$ 800 mil). Sem Mino, a novela ganha novos 
personagens. Mas ainda parece longe de um 
capítulo final. 
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