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MOTORISTA AGRIDE 

MOTOCICLISTA COM BARRA 

DE FERRO NO TRÂNSITO 
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SÃO JOSÉ E IMPERATRIZ 

EMPATAM SEM GOLS 

Na abertura da rodada dupia no estádio 'ühozir do Santos, nesta quinta-feira 
(14), o São José empatou ser-1 pois contra o 'imperatriz, em confrarto válido 
pela oitava rodada do primeiro turno do Campeonato Wlarar dense. Este foi o 
quinto empate e o quinto ponto -conquistado pelo Pe;ve-?eora sm sete jogos 
disputados, sendo que a equoe paneâna é a única oue ainda -áo ./enioeu 
no Estados1 Já o Imperatriz, .a classificado para as semanais do r..rno, 
soma agora 13 pontos e permanece na torcera colocação. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DISCUTE PROBLEMAS 

NA ESTRADA DO ARROZ 
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Condenado 

O policial reformado Mizael Bispo da Silva foi condenado nesta quinta-feira (14) a 
20 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada, a advogada Mércia Nakashi- 
ma, em 23 de maio de 2010. O corpo e o carro da advogada foram encontrados em^- 
uma represa na cidade de Nazaré Paulista, na Grande São Paulo. Mércia foi morta 
aos 28 anos. Na leitura da sentença, o juiz Leandro Bittencourt Cano descreveu os 
três agravantes aceitos pelo Conselho de Jurados ao analisar se o réu era inocente 
ou culpado. Sobre o agravante de crime torpe, por exemplo --segundo a acusação, 
Mizael se sentia humilhado pelo fim do relacionamento o magistrado definiu: 
"Muitos crimes são cometidos em nome do amor. mas que tipo de amor é esse?", 
indagou, para completar: "Quando é amor o que se sente, não há o mínimo desejo 
de se livrar da pessoa amada", estabeleceu. Ao final, o juiz fez a leitura dos agrade- 
cimentos com a voz embargada. Ao todo, foram quatro dias de júri. 

mm 
w 

POPULAR 

Custo-BeneFício Décio Sá 

•'.vw-.... : 

*<» 

Quando terminar o mês de março, o atacante Neymar terá desfalcado 
o Santos em cinco jogos do Campeonato Paulista, somando suspen- 
sões e convocações para a seleção brasileira. Por conta disso, o cus- 
to-beneficio do craque é questionado e começa a pressionar o Comitê 
de Gestão do clube a negociá-lo antes do término de seu contrato, em 
julho de 2014. Além disso, a possibilidade do Santos ver a principal es- 
trela do futebol brasileiro deixar o clube e não receber nenhum centavo 
por isso já incomoda conselheiros, dirigentes e até torcedores na Vila 
Belmiro. Antes louvável, a permanência do craque até o fim do vínculo 
passou a ser considerada um "mico" da diretoria alvinegra. "Vai ficar 
com o mico na mão. Você já imaginou o Neymar sair pela porta da fren- 
te da Vila Belmiro e o Santos ficar sem dinheiro. Isso pode acontecer 
caso não renovem o contrato dele. Como conselheiro, gostaria que o 
Santos chamasse o pai dele para uma renovação. Não deu certo? É 
preciso vender até julho. O Santos pode pegar um bom dinheiro pela 
parte dele. Essa é minha opinião, a mais sensata, e posso garantir que 
é a opinião da maioria do Conselho Deliberativo", afirmou Celso Leite, 
um dos conselheiros mais influentes no clube. 

Uma equipe da Rede Globo está em São 
Luís desde o inicio da semana. Ela ouviu 
advogados, juizes, policiais e testemunhas 
sobre a morte do jornalista Décio Sá, assas- 
sinado em 23 de abril, em um restaurante na 
Litorânea. Após diversas reportagens locais 
sobre o caso- algumas encaminhadas na- 
cionalmente a mídia nacional começa a se 
convencer de que existe bem mais do que a 
polícia divulgou na investigação do assassi- 
nato do jornalista. Testemunhas - inclusive já ouvidas pela polícia - estão 
dispostas a falar à Rede Globo sobre os rumos ignorados pela investiga- 
ção comandada pelo secretário Aluísio Mendes, e que resultaram na prisão 
dos agiotas Gláucio Alencar, José Miranda e seu bando. Há indícios de 
envolvimento de outras pessoas na trama; indícios estes desprezados pela 
policia no decorrer das investigações. A equipe da Rede Globo teve acesso 
na íntegra do relatório da policia - e principalmente as partes desprezadas 
pela equipe de Aluísio Mendes. Há graves incongruências entre o que a 
polícia informou à Justiça e o que testemunhas informaram à policia... 

Hudança de gogó 

O secretário de Estado de Infraestrutura, 
Luis Fernando Silva (PMDB), cunhou na 
última quarta-feira (13) uma expressão 
interessante para definir o discurso quase 
paranóico dos oposicionistas por "mudan- 
ça" no Maranhão. Sem projeto - como já 
revelaram Miosótis Lúcio, Eliziane Gama e 

Igor Lago- ansiosos pelo poder, comunistas, pedetistas e afins repetem 
o axioma da alternância de poder pela simples alternância de poder. 
E o peemedebista foi "cirúrgico" ao comentar o assunto. Disse que a 
pregação da oposição não passa de "mudança de gogó". "O governo 
está investindo e realizando a mudança que o povo do Maranhão quer. 
Essa história de dizer que vai mudar o Maranhão só no 'gogó' não leva 
a nada. Se muda o Maranhão é trabalhando, é fazendo o que estamos 
fazendo, investindo e melhorando a qualidade de vida das pessoas", 
disse, ao analisar os investimentos de R$ 600 milhões que serão reali- 
zados na construção de estradas no interior do estado. 

COLUNA DO SANCHES 

A IMPERATRIZ QUE DEU NOME A IMPERATRIZ 
A mulher que deu 
nome à cidade de 
Imperatriz nasceu no 
dia, 14 de março, em 
1822, em NÁPOLES, 
uma das principais 
cidades italianas, 
hoje com pouco 
mais de um milhão 
de habitantes. Sua 
Alteza Imperial Dona 
Teresa Cristina Maria 
de Bourbon [foto] era 

a filha mais nova do rei das DUAS SIClLIAS 
Francisco 1o e de sua segunda mulher, Dona 
Maria Isabel de Bourbon. 

POR PROCURAÇÃO 
Em 20 de abril de 1842, Teresa Cristina casou- 
-se por procuração com o Imperador Dom 
Pedro 2o, que ratificou o contrato nupcial em 
23 de julho do mesmo ano. No dia 30 de maio 
de 1843, ela veio para o Brasil, juntar-se ao 
marido. O casal teve quatro filhos: Afonso, que 
nasceu em 1845 e viveu só dois anos; Isabel 
(a princesa que assinou a Lei Áurea), nascida 
em 1846 e falecida em 1921; Leopoldina, que 
nasceu em 1847 e faleceu em 1871; e Pedro 
Afonso, que nasceu em 1848 e também viveu 
só dois anos. 

MULHER CULTA 
A imperatriz Teresa Cristina era uma mulher de 
grande cultura. Chamada "a Imperatriz arque- 
óloga", também cultivava outros campos da 
Cultura, entre eles Artes, Religião e Música. 

Quando se mudou para o Brasil, trouxe em sua 
companhia artistas, intelectuais, cientistas, arte- 
sãos e coleções de obras, objetos e documen- 
tos de grande valor. Apoiou brasileiros, como 
o músico Carlos Gomes, a quem enviou para 
estudar na Europa. 

MÃE DOS BRASILEIROS 
Era muito discreta e avessa às pompas da 
corte imperial. Dotada de enorme sensibilidade 
humana, não se recusava a atender pessoas 
doentes e carentes. Foi tão amada no Brasil 
que chegou a ser chamada de "Mãe de Todos 
os Brasileiros". Viveu 46 anos no Brasil. Com a 
proclamação da República - e, portanto, fim do 
governo imperial ~, foi para a cidade de Porto, 
em Portugal, onde faleceu em 28 de dezembro 
de 1889. 

CONTATO 
O momento de contato da cidade de Imperatriz 
com a Imperatriz Teresa Cristina teria se dado 
em meados da década de 1860 a 1869, aí por 
volta de 1864 ou 1865. A povoação de Santa 
Teresa (o nome de Imperatriz à época) disputa- 
va com Porto Franco a condição de sede da Vila 
Nova da Imperatriz. Uma lei (n0 631, de 5 de 
dezembro de 1852) já fora assinada autorizando 
a mudança, mas ainda não fora cumprida. Dois 
anos se passaram e os líderes de Santa Teresa, 
entre eles o fundador frei Manoel Procópio, 
despacharam um emissário até a Corte, no Rio 
de Janeiro. Esse emissário era portador de uma 
comunicação à imperatriz Teresa Cristina, onde 
se informava que o nome Vila Nova da Impe- 
ratriz era uma homenagem a Sua Majestade. 
Simultaneamente, pedia-se a real intercessão 

Edmilson Sanches 

da imperatriz junto ao presidente da província 
do Maranhão, para este fazer valer a lei de dois 
anos atrás. 

DOAÇÕES 
Acredita-se que dona Teresa Cristina tenha 
dado uma força, pois logo a povoação de Santa 
Teresa retomou seu status de sede da Vila 
Nova da Imperatriz. E Sua Majestade teria feito 
mais: doou "um conjunto de pesos e medidas 
em cobre, artisticamente trabalhados", por ela 
enviado "como presente", como grata retribui- 
ção à lembrança dos moradores, capitaneados 
por frei Manoel Procópio, em denominar a vila 
com o titulo de imperatriz. Foram vários caixões 
contendo os pesos e medidas vigentes à época, 
que chegaram em Imperatriz em 1875. Essas 
peças, juntamente com a imagem de Santa 
Teresa d'Ávila, são provavelmente os itens 
mais antigos do patrimônio histórico-cultural do 
município..Mas, enquanto a imagem da santa 
se encontra protegida na igreja que leva o seu 
nome, os pesos e medidas tomaram vários 
destinos. Um dos conjuntos de medidas está, 
ilegalmente, em museu de São Luís. Ele foi 
localizado e documentado fotograficamente pelo 
jornalista Edmilson Sanches em 2002. 

OUTRAS CIDADES 
Além da maranhense IMPERATRIZ, outras 
cidades brasileiras têm seu nome dado em ho- 
menagem a Teresa Cristina; TERESINA, capital 
do Piauí (o nome "Teresina" é um diminutivo de 
"Teresa"), TERESÓPOLIS, no Rio de Janeiro (o 
nome "Teresópolis" significa "cidade de Teresa") 
e SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, município 
de Santa Catarina. 

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

- ESTRADA DO ARROZ 
Durante audiência pública que aconte- 
ceu na Câmara de Vereadores nesta 
quinta-feira (14), uma das moradoras 
da Estrada do Arroz usou a tribuna 
para reclamar sobre a demora no iní- 
cio do ano letivo das turmas do ensino 
médio. A moradora disse que todo ano 
é a mesma coisa: As aulas demoram 
a começar e terminam antes do prazo. 
Prefeito, vamos colocar esses concur- 
sados pra trabalhar. O futuro é agora, 
e nossos jovens precisam de uma edu- 
cação compromissada e de qualidade. 

- PASSE CARO 
A mesma moradora ainda relatou que a 
escola de ensino médio fica muito dis- 
tante e que, por mês, os pais gastam 
pelo menos R$ 120 em passes de ôni- 
bus para mandarem seus filhos pra es- 
cola. Isso quem pode pagar, já os que 
não podem precisam madrugar para ir 
a pé ou pegar carona com algum des- 
conhecido. O valor de R$ 120 é um ab- 
surdo e faz uma enorme diferença na 
renda de uma família que já vive com 
tão pouco dinheiro. A atitude correta 
a ser tomada seria um ônibus escolar 
gratuito fornecido pelo município para 
que esses alunos possam ter dignida- 
de pelo menos na hora de estudar. 

- A HORA É AGORA 
Com anos letivos que não duram o 
tempo necessário e alunos deixando 
de comer pra poder pagar transpor- 
te público pra estudar, a comunidade 
da Estrada do Arroz vê as vagas de 
emprego da Suzano lhes escorrendo 
entre seus dedos. A Suzano é nossa, 
o justo seria que o povo imperatrizense 
ocupasse as vagas de emprego dessa 
grande fábrica. Mas nada tem se pen- 
sado ou feito a respeito dos moradores 
dos povoados da Estrada do Arroz, se 
nem as aulas normais são ofertadas 
com garantia, avalie pensar em pla- 
nejar cursos técnicos que preparem 
os jovens para exercer bons cargos 
na grandiosa Suzano! Difícil situação, 
mas que precisa ser repensada com 
urgência, ou sempre veremos os filhos 
da cidade sempre passados pra trás 
por pessoas mais bem capacitadas. 

- CIUMEIRA 

Um projeto que foi apresentado na 
Assembléia Legislativa pelo deputado 
Leo Cunha foi reapresentado aqui em 
Imperatriz pelo vereador Fidélis, na 
Câmara Municipal. O projeto trata-se 
da instalação de câmeras de seguran- 
ça nas ruas de Imperatriz para coibir a 
violência. O modelo já é uma fórmula 
de sucesso em São Luís por conseguir 
conter a onda de violência em áreas 
consideradas perigosas. Até aí tudo 
bem, o problema é que o tal projeto 
vem causando ciúmes nos partidários 
de Leo Cunha, pois o deputado não 
soube usar a mídia a seu favor na di- 
vulgação do projeto para Imperatriz, ao 
contrário do que fez Fidelis Uchoa, que 
já é midiático e soube aproveitar o bom 
tema para repercutir positivamente o 
seu nome junto ao projeto na mídia. 
Pela cidade, só quem saiu levando a 
fama do projeto foi o vereador, e o de- 
putado ficou a ver navios, se roendo de 
ciúmes. 

- MUDANÇA 
O vereador Hamilton Miranda (PSD) 
está deixando a presidência do partido 
em Imperatriz. O ex-vereador Chagâo, 
que não conseguiu se reeleger no últi- 
mo pleito, é quem deve ocupar a vaga. 
Nas palavras dele mesmo, está doido 
para voltar á cena política. 
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Mais de 2 milhões de contribuintes enviaram declaração do Imposto de Renda 

O número de contribuintes que enviaram 
a declaração do Imposto de Renda passou de 
2 milhões. Até às 16h desta quarta-feira (13), 
a Receita Federal recebeu 2.143.478 declara- 
ções do Imposto de Renda da Pessoa Física, 
contra 1.679.112 enviadas até o mesmo horá- 
rio de segunda-feira (11). Somente nas últimas 
48 horas, 464,3 mil pessoas físicas acertaram 
as contas com o Fisco. O prazo de entrega 
começou na última sexta-feira (1o) e vai até às 
23h 59min 59s de 30 de abril. 

Neste ano, o Fisco espera receber mais de 
26 milhões de declarações, ante 25.244.122 
do ano passado. O programa gerador está 
disponível na página da Receita Federal des- 
de 25 de fevereiro. Para transmitir a declara- 
ção, é preciso instalar também o Receitanet, 
disponível no mesmo endereço. 

A Receita publicou um passo a passo na 
internet com os procedimentos para a entrega 
da declaração. Está disponível ainda um ma- 
nual com perguntas e respostas sobre o 
preenchimento do documento. O contribuinte 
também tem uma animação sobre a instala- 

ção do programa. 
Além da internet, a declaração poderá ser 

encaminhada em disquetes de computador 
nas agências da Caixa Econômica Federal e 
do Banco do Brasil, durante o horário de fun- 
cionamento das agências. Quem entregar de- 
pois do prazo pagará multa de R$ 165,74 ou 
de 20% sobre o imposto devido, prevalecendo 
o maior valor. 

As regras para a entrega da declaração 
estão na Instrução Normativa 1.333, publica- 
da no Diário Oficial da União em 19 de feverei- 
ro. Estão obrigados a declarar os contribuintes 
que receberam em 2012 rendimentos tributá- 
veis cuja soma foi superior a R$ 24.556,65, 
além dos que tiveram rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, com total acima de R$ 40 mil. 

A apresentação da declaração é obriga- 
tória para quem obteve, em qualquer mês. 
ganho de capital na alienação de bens ou 
direitos, sujeito â incidência do imposto, fez 
operações em bolsas de valores, de merca- 
dorias, de futuros e assemelhadas ou obteve 

receita bruta com a atividade rural superior a 
R$ 122.783,25. Quem tinha, até 31 de dezem- 
bro de 2012, posse de bens ou propriedades, 
inclusive terra nua, com valor superior a R$ 
300 mil, também está obrigado a declarar. 

O valor limite para dedução com gastos 
com instrução é R$ 3.091,35, informou o su- 
pervisor nacional do Imposto de Renda, Jo- 
aquim Adir. Por dependente, o contribuinte 
pode abater R$ 1,974,72. No caso das dedu- 
ções permitidas com a contribuição previden- 
ciária dos empregados domésticos, o valor do 
abatimento pode chegar a R$ 985,96. Não há 
limites para os gastos com despesas médicas. 

O contribuinte poderá optar pelo descon- 
to simplificado, que é calculado aplicando-se 
20% sobre os rendimentos tributáveis. Nesse 
caso, não é necessária comprovação e o des- 
conto está limitado a R$ 14.542,60. "Se o con- 
tribuinte tiver deduções, como despesas mé- 
dicas e gastos com instrução que, somadas, 
fiquem acima desse limite, a sugestão é que 
se faça a opção pela declaração completa", 
diz Adir. 

Publicado na última quarta-feira (13) no Di- 
ário Oficial da União, decreto legislativo que 
aprova o texto de um acordo entre os governos 
brasileiro e norte-americano para o intercâm- 
bio de informações tributárias, que foi celebra- 
do entre os dois países em 20 de março de 
2007. 

Segundo informou a Receita Federal, após 
sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, 

o acordo permitirá que o fisco dos Estados 
Unidos faça consultas sobre cidadãos norte- 
-americanos que estejam no Brasil, podendo 
ocorrer o mesmo com cidadãos brasileiros na- 
quele pais. 

A aprovação do texto é uma antiga reivindi- 
cação da Receita Federal, que passará a fisca- 
lizar melhor empresas brasileiras nos Estados 
Unidos e, inclusive, combater a lavagem de 

dinheiro. 
Esses acordos são comuns entre países 

membros da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 
vinha cobrando a participação brasileira, infor- 
mou a Receita. 

Pelo decreto, ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que 
possam resultar em revisão do referido acordo. 
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Os três estudantes da USP (Universidade 
de São Paulo) que ficaram pelados durante 
manifestação feminista contrária a trote realiza- 
do no campus São Carlos foram identificados 
pela universidade e indiciados pela Polícia Civil 
de São Carlos pelo crime de ato obsceno. O 
caso já foi encaminhado à Justiça. 

Os jovens foram ouvidos pelo delegado 
responsável pelas investigações, Aldo Doni- 
sete Del Santo, do 3o Distrito Policial. Caberá 
agora ao Judiciário decidir o que acontecerá 
com eles. A pena para o crime de ato obsceno 
varia de três meses a um ano de detenção. A 
punição pode ser revertida, pelo crime ser de 
menor potencial ofensivo, a entregas de cestas 
básicas e prestação de serviço comunitário. 

O termo circunstanciado no qual consta a 
acusação foi elaborado depois que o promotor 
criminal Marcelo Mizuno, do Ministério Público 
de São Carlos, anexoü ao processo fotos dos 
estudantes pelados e simulando sexo. Por meio 

das imagens, entregues à polícia em 1o de mar- 
ço, os autores puderam ser identificados. 

De acordo com a nota da universidade, o 
processo administrativo, que pode resultar na 
expulsão dos alunos, está em curso e deve ser 
finalizado em 60 dias. Ainda segundo a insti- 
tuição, o assunto será alvo de discussões do 
Conselho Gestor do Campus, instância máxi- 
ma da USP em São Carlos, que vai analisar o 
caso para decidir quais as providências serão 
tomadas. 

O CASO 
Os três estudantes ficaram irritados com 

uma manifestação promovida por cerca de 40 
integrantes da Frente Feminista de São Carlos 
durante o "Miss Bixete 2013", evento realizado 
em 26 de fevereiro dentro do campus da USP. 
De acordo com o movimento, o concurso é 
machista e submete as estudantes a constran- 
gimentos. "A idéia da manifestação foi colocar 

uma visão diferente sobre o evento, incentivar 
o debate e mostrar às calouras que elas têm a 
opção de não participar de tal evento caso não 
desejem", afirmou a Frente Feminista, em nota 
oficial. 

Para se manifestarem contra o protesto, 
eles ficaram pelados. Um deles simulou sexo 
com uma boneca inflável. Além disso, as ma- 
nifestantes foram hostilizadas e há relatos de 
que tenham sido ofendidas e alvo de objetos 
atirados pelos estudantes, incluindo cerveja. As 
imagens foram captadas pelas manifestantes e 
anexadas ao processo. 

O estudante Rafael Comparini, 24, um dos 
organizadores do "Miss Bixete 2013" - que não 
é um dos três indiciados - defendeu o even- 
to; "Ninguém é forçada a participar, as garotas 
que sobem no palco e desfilam estão lá porque 
querem", explicou Campanari, ressaltando que 
os estudantes não eram organizadores da ati- 
vidade. 

O Revalida, exame que reconhece o di- 
ploma de medicina obtido em universidade no 
exterior, tem um índice de aprovação de aproxi- 
madamente 10%. 

Em 2012, Bolívia, Cuba e Argentina repre- 
sentavam os três países mais escolhidos pelos 
brasileiros para tirar seus diplomas, segundo 
dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 

As criticas feitas ao Revalida são principal- 
mente quanto à duração e ao formato das pro- 
vas, consideradas exaustivas pelos candidatos 
ouvidos pela reportagem. 

"A parte teórica da 1° fase do exame dura 
oito horas. São provas objetivas de manhã e 
mais a dissertativa à tarde. Uma prova exten- 
sa como essa te vence pelo cansaço mental 
e físico", opina o brasileiro M.S, formado pela 
Elam (Escola Latino-Americana de Medicina), 
em Havana (Cuba), em 2012, e aprovado no 
mesmo ano no Revalida. "Os enunciados são 
enormes e fazem perder muito tempo. Deve- 

riam ser mais objetivos." 
"As questões são simples, mas muito mal 

formuladas", diz a entrevistada com dupla ci- 
dadania boliviana e brasileira que não quer se 
identificar. Ela estudou medicina na Universida- 
de Gama Filho, no Rio, transferiu a matricula 
para a Universidad Católica Boliviana, comple- 
tou seus estudos com um intercâmbio na Fran- 
ça e tem seu diploma homologado pela 

ESPANHA. 

No Brasil desde 2010, não revalidou seu 
diploma. Foi reprovada em duas universidades 
federais e tenta a UFMS (Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul) neste ano. 

Para a portuguesa naturalizada brasileira, 
Sara Amaral, 27, que passou no Revalida logo 
depois de ter se formado em Lisboa, em 2012, 
o exame "tem algumas falhas, mas é um pro- 
cesso mais justo do que os demais, com mais 
transparência." 

"Nas universidades federais, é uma dor de 
cabeça juntar toda a documentação necessá- 
ria e uma odisséia que sai extremamente mais 
cara no final", diz. "A prova do Revalida é aces- 
sível desde que a pessoa tenha se preparado e 
estudado intensivamente." 

Ela concorda que o formato das provas 
atrapalha. "A prova prática é realizada durante 
dois dias, por ordem alfabética de candidatos. 
No meu caso. tive de esperar cerca de cinco 
horas até chegar a minha vez. Há melhorias 
ainda por fazer." 
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ESTUDO REVELA QUE PARAR DE 
FUMAR AJUDA 0 CORAÇÃO, MAS 

ENGORDA 

Deixar de fumar reduz 
significativamente o risco de doenças 
cardiovasculares, apesar de provocar 
ganho de peso, destaca um estudo 
publicado nesta terça-feira (12) no 
Journal of the American Medicai 
Association (JAMA). 

As pessoas não diabéticas que 
participaram do estudo e que deixaram 
de fumar reduziram em 53% o risco 
de sofrer um episódio cardíaco ou um 
acidente cardiovascular cerebral em 
comparação aos fumantes, mesmo 
quando ganharam peso, destacam os 
autores da pesquisa realizada pela 
Universidade de Lausanne, na Suíça. 

O estudo, realizado com 3.251 
pessoas entre 1984 e 2011, mostrou 
um ganho de peso médio de entre 2,7 
e 3,5 quilos no grupo que abandonou o 
cigarro. 

Os pesquisadores também 
detectaram uma redução do risco 
cardiovascular entre os diabéticos 
que pararam de fumar, mas o 
conseqüente aumento de peso pode ter 
conseqüências nefastas, especialmente 
entre os que não controlam bem a 
doença, o que supõe um risco maior de 
óbito. 

O cigarro é a principal causa de morte 
'evitável' nos Estados Unidos e um risco 
maior de enfermidade cardiovascular, 
destacam os pesquisadores. 

Deixar de fumar reduz claramente 
este risco, mas supõe um ganho de 
peso e isto é a principal preocupação 
dos fumantes, além de representar 
também um fator de risco cardíaco. 

Nos Estados Unidos, os fumantes 
ganham entre três e seis quilos nos 
primeiros seis meses após largar o 
cigarro e este excesso de peso persiste 
durante algum tempo. 

PRESSÃO ALTA, DIABETES E OBESI- 
DADE PODEM SER SINAIS DE ALER- 
TA PARA DOENÇA RENAL 

Pessoas com pressão alta, diabetes 
e obesidade fazem parte dos chamados 
grupos de risco para problemas renais. 
Casos da doença na família, idade su- 
perior a 50 anos e uso de remédio sem 
orientação médica também ampliam as 
chances de o problema ser diagnosti- 
cado. O alerta foi feito pela Sociedade 
Brasileira de Nefrologia no Dia Mundial 
do Rim, lembrado nesta quinta-feira(14). 

Dados do órgão indicam que cerca 
de 10 milhões de brasileiros sofrem com 
algum tipo de disfunção renal. A taxa de 
prevalência é 50 casos para cada 100 
mil habitantes. Em entrevista à Agência 
Brasil, o presidente da sociedade, Da- 
niel Rinaldi, destacou que sem um diag- 
nóstico preciso, a maioria dos pacientes 
morre sem sequer ter acesso à diálise 
(principal tratamento para a doença em 
estágio avançado). 

"Nossa intenção é alertar esses gru- 
pos de risco para que possam perguntar 
ao médico como está a função dos seus 
rins. Temos dois exames extremamente 
simples e baratos para diagnosticar pre- 
cocemente a doença renal - a creatinina 
no sangue e o exame de urina para de- 
tectar perda de sangue e albumina [um 
tipo de proteína]", explicou. 

"Esses exames têm que fazer parte 
do check up. Todo mundo conhece seu 
colesterol e sua glicemia, mas quase 
ninguém sabe como está a sua creati- 
nina", disse. A estimativa da sociedade 
é que mais de 35 milhões de brasileiros 
sejam hipertensos e que 8 milhões se- 
jam diabéticos. 

Os números mostram, ainda, que 
em torno de 100 mil brasileiros fazem 
diálise no pais atualmente. A taxa de 
internação hospitalar para esse tipo de 
serviço é 4,6% ao mês. Mais de 70% 
dos pacientes que iniciam o tratamen- 
to descobrem a doença quando os rins 
já estão gravemente comprometidos. A 
taxa de mortalidade entre eles aumen- 
tou 38% na última década. 
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Brasil mantém pior colocacão da história 
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seleção brasileira se manteve na 18a co- 
ilocação do ranking da Fifa, a pior de sua 
listória, em atualização desta quinta-fei- 

ra (14). No entanto, o time do técnico Felipão, 
com amistosos contra Itália e Rússia pela fren- 
te, tem uma ótima chance de somar pontos e 
se reaproximar do Top 10 da classificação. 

Sem grandes mudanças, a tabela mostrou 
a Colômbia, em alta com o atacante Falcao 
Garcia, consolidar-se na sexta posição, fa- 
zendo com que Portugal caísse para sétimo. 
Já Equador, vice-líder das Eliminatórias-2014, 
aproximou-se das dez melhores seleções do 
mundo, ficando em 11°. 
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Derrota para a Inglaterra manteve o Brasil na 18' posição no ranking da Fifa 

Nesta atualização, Afeganistão, agora na 
colocação de número 141, teve ascensão me- 
teórica, como anunciou o site oficial da entida- 
de máxima do futebol, ganhando 48 posições, 
devido ao alto número de jogos neste mês. Já 
o Sudão perdeu 23 posições, e foi o conjunto 
nacional que mais caiu. 

Nos próximos dias 21 e 25 de março, a 
seleção brasileira enfrenta Rússia e Itália, res- 
pectivamente, duas equipes que estão no Top 
10 do ranking da Fifa. Felipão só comandou 
o time nacional em uma oportunidade após o 
seu retorno - a derrota para a Inglaterra, por 2 
x 1, em Wembley. 

Dorival assume culpa por Flamengo 

que 'perdeu postura ofensiva" 

Derrotado na estreia da Taça Rio pelo Re- 
sende, o Flamengo acumula dois revezes se- 
guidos depois de passar a fase de grupos do 
primeiro turno invicto. Dorival Júnior justifica a 
derrota admitindo a má fase do time, especial- 
mente no setor de ataque. 

"Temos que reconhecer que erramos tudo 
o que poderíamos errar na competição. Nes- 
tes últimos dois jogos, aconteceram situações 
que proporcionamos ao adversário a possibili- 
dade do resultado, perdemos a postura ofensi- 
va que vínhamos tendo ao longo da competi- 
ção. A partir do momento que eles (o Resende) 
cresceram na partida, nós encolhemos muito", 
analisou o treinador. 

Insatisfeito com o mau jogo da equipe con- 
tra o Resende - assim como contra o Botafogo 
-, o comandante rubro-negro se culpa pelas 
derrotas, mas evita transformá-las em caos. 

"Quando a gente estava ganhando jogos 
seguidos, vocês não me viram relaxados, eu 
estava atento, porque buscávamos um pata- 
mar melhor. Eu nunca aceitei essa situação de 
favorito e em nenhum momento coloquei que 
estava satisfeito com o rendimento da equipe. 
A responsabilidade é do treinador, eu não cul- 
po ninguém, as cobranças vão acontecer lá 

Após eliminação, Balotelli garante 

que Mílan "vai ganhara próxima" 
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IV ni/son desafia Elias no triunfo do Resende ante o Fia Mario Balotelli usou o Twltter para lamentar derrota ante o Barcelona 

dentro entre todos", disse. 
Alertando contra o relaxamento da equipe, 

Dorival segue com projeto de brigar pelo título 
do segundo turno do Carioca. "É um resultado 
danoso. Vamos ter que trabalhar muito para 
reagir e buscar a classificação para a segunda 
fase", afirmou. 

O Flamengo volta a campo pelo estadu- 
al na próxima quarta-feira (20), quando joga 
contra o Boavista, no Raulino de Oliveira, às 
18h30 (de Brasília). 

Após ser eliminado na Liga dos Campe- 
ões da Europa na última terça-feira (12), o 
Milan, do atacante Mario Balotelli, já está se 
preparando para conquistar a próxima edi- 
ção da competição continental. De acordo 
com o jogador, o time italiano tem todas as 
condições para ser campeão europeu em 
2014. 

"O crescimento do Barça não era espe- 
rado, ainda mais em um só jogo. Mas temos 
que pensar no futuro. Quando assinei con- 

trato com o Milan, meu objetivo se tornou 
único: ganhar. E tenho a certeza que, no ano 
que vem. poderemos conquistar a Cham- 
pions League", escreveu em seu Facebook. 

Nem mesmo a vitória por 2x0 sobre o 
time espanhol, em Milão, foi suficiente para 
manter o Milan no torneio. No Camp Nou, a 
equipe de Lionel Messi não perdoou e goleou 
por 4x0, classificando-se para as quartas 
de final. Balotelli, que já defendeu o City nes- 
ta edição, não pôde ajudar os rossoneros. 
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Os produtos da FAZENDA PURO LEITE 

proporcionam à sua família 

um alimento nutritivo e saudável 
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