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Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram nessa quarta-feira (13) 
pela execução imediata da pena imposta a vários condenados no processo do men- àjCjD !ií -* 
salão, entre eles o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o ex-presidente do PT e ; ' 
deputado licenciado José Genoino. Ainda havia impasse sobre o alcance da decisão. Ipl A , W 
ou seja. sobre quantos serão os réus entre os 25 condenados que poderão ir para i / 9 ^ 
prisão de imediato. Até a publicação desta reportagem, dnco ministros aceitaram * 
proposta do relator do processo, ministro Joaquim Barbosa, que sugeriu mandar exe- 
cutar as penas de 21 condenados, dos quais 18 seriam presos imediatamente. Outro 
condenado. Henrique Pizzolato, já havia tido a prisão determinada pelo Supremo. y- 
Com isso. 22 teriam de iniciar o cumprimento das penas Acompanharam Barbosa 
os ministros Luis Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Cinco í » iliii j Jf m 
ministros entenderam que, nos crimes em que os condenados apresentaram embargos infringentes (os que foram condenados com pelo 
menos quatro votos favoráveis), seria necessário aguardar a análise do recurso. Votaram dessa forma os ministros Teori Zavascki, Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello. Até a publicação desta reportagem, faltava o voto do ministro Celso de 
Mello. Pelos votos dos dnco que querem aguardar os infringentes. o réu que recorreu em um crime não pode ser preso por aquele crime. 
O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. por exemplo, só recorreu contra a condenação por formação de quadrilha, mas não em relação á 
condenação por corrupção ativa. Assim. Dirceu já pode ser preso por corrupção ativa Quem recorreu mesmo sem ter direito, ou seja. sem 
ter quatro votos favoráveis, não poderá ser preso naqueles crimes que questionou. 
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Astro Roubou a cena 
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O aguardado livro Undis- 
puted Truth (Verdade In- 
contestável. em tradução 
livre) foi publicado nesta 
terça-feira nos Estados 
Unidos e trouxe consigo 
mais uma revelação da 
polêmica vida de Mike 
Tyson. De acordo com o 
jornal inglês The Telegra- 

ph. o controverso boxeador admite ter consumido drogas antes de lutas 
importantes da premiada carreira. Para burlar o exame antidoping. ele 
recorria a um pênis falso "Eu era um completo drogado*, admitiu Tyson, 
que conta ter usado cocaína pela primeira vez aos 11 anos. 'A história da 
guerra é a história das drogas. Todo grande general e todo grande guer- 
reiro eram drogados", acrescentou o ex-campeão mundial dos pesados 
Tyson, hoje aos 47 anos. fazia uso de maconha e cocaína antes de ir aos 
ringues Como depois das lutas era submetido a um exame antidoping. 
ele tinha uma artimanha; um pênis falso, com uma amostra "limpa* de 
urina. Ainda assim, ele chegou a ser flagrado uma vez em 2000. quando 
testou para maconha. Em suas memórias, escritas em parceria com Larry 
Sloman. Tyson culpa o "caddy" - ou seja. o carregador do pênis falso - 
por um descuido. O ex-lutador reconheceu inclusive que estava drogado 
em 1989, quando nocauteou Frank Bruno no quinto assalto. "Ele deveria 
ter acabado comigo", confessou. Outro episódio marcante da carreira em 
que Tyson estava fora de si foi em 2002, em uma conferência de imprensa 
antes da luta com Lennox Lewis. "Eu fiquei louco. Olhei para ele e quis 
bater naquele fdp", disparou. O britânico venceu o combate por nocaute. 

vrzK 
Aos 19 anos. a modelo Angélica 
Oliveira decidiu prestigiar a Feira 
do Livro de Porto Alegre de forma 
diferente. Usando apenas a parte 
inferior de um biquíni preto, a jo- 
vem chegou á Praça da Alfânde- 
ga. no Centro da capital, na tarde 
dessa quarta-feira (13). com o 
corpo pintado com frases de es- 
critores brasileiros. Os textos de 
Érico Veríssimo e do poeta Mário 
Quintana foram grafados com le- 
tras pequenas *É uma homena- 
gem a Porto Alegre e à Feira do 

Livro", disse. Após chegar ao local pouco depois das 14h. policiais milita- 
res pediram para a modelo colocar uma peça de roupa por cima Natural 
de Porto Alegre, a gaúcha nunca tinha feito nada exposta, apenas ensaio 
para revistas. Entretanto, ela admite que gosta de aparecer. "O que é 
bonito é para se mostrar", disse. Os rumores de que a modelo andaria 
nua pelos corredores da Feira do Livro surgiram na internet. Com isso. 
por volta das 12h30. a área central da Praça da Alfândega ficou lotada. 
"Vou ficar por aqui. Vai que ela aparece mesmo", comentou o funcionário 
do Shopping Rua da Praia. Alex Ferraz, de 27 anos. Ele afirma ter ouvido 
de colegas de trabalho sobre a aparição da jovem. O aposentado Juarez 
Martimbianco. de 65 anos. morador de Esteio, na Região Metropolitana 
de Porto Alegre, diz que veio à Feira do Livro a passeio. Ao perceber a 
movimentação, ficou curioso. "Me disseram que teria essa atração. Espe- 
rei para ver. Quem não tem essa curiosidade?", riu. "A moça é bonita e 
muito simpática também", opinou. 
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Intoxicado 

Um menino de dois anos está internado em estado grave, em Fortaleza, com suspeita de intoxicação 
por insetidda. depois que os pais aplicaram um produto no quarto A criança chegou ao hospital infantil 
Albert Sabin na noite do domingo (10) com vômitos e diarréia O caso está sob investigação médica 
De acordo com familiares, a criança, que completou dois anos de idade nessa segunda-feira (11), co- 
meçou a passar mal depois que entrou no quarto de dormir. Antes disso, como fazia parte da rotina, os 
pais utilizaram um insetidda em spray no local. De acordo com o hospital, até a noite dessa terça-feira 
(11), a criança respirava com ajuda de aparelhos na sala de reanimaçâo. 

COLUNA DD SANCHES 

ORGULHE-SE DE CAXIAS. MARANHÃO 
Imperatriz é bisneta de Caxias. Em ter- 

mos de origem (genealogia) territorial do 
município, a área de Imperatriz saiu do 
território de Grajaú. Grajaú saiu de Pastos 
Bons, e Pastos Bons era distrito de Caxias. 
Portanto, Imperatriz é "filha" de Grajaú, 
"neta" de Pastos bons e "bisneta" de Ca- 
xias. 

Além de muitos municípios, muita gente 
boa teve origem em Caxias. Veja. 

A BANDEIRA - 
Todo brasileiro que 
lê a frase que vê 
a Bandeira Brasi- 
leira fique saben- 
do: foi um mara- 
nhense de Caxias, 

Raimundo Teixeira Mendes, o autor dela. 
apresentada ao Marechal Deodoro da Fon- 
seca em 19 de novembro de 1889 (conhe- 
cido como o Dia da Bandeira). 

OS VERSOS - Todo 
brasileiro que leia os ver- 
sos "Minhas terra tem 
palmeiras / onde canta 
o sabiá" fique sabendo: 
o autor, Gonçalves Dias. 
nasceu em Caxias. 

O DUQUE - 
Todo brasileiro que 
tenha ouvido falar 
do Duque de Ca- 
xias. o patrono do 
Exército Brasileiro, 
fique sabendo que 
foi a cidade ca- 
xiense que inspirou 
Luis Alves de Lima 
e Silva a escolhê- 
-la para nome de 
seus títulos de no- 

breza (barão, duque). 
MARAVILHOSA - Todo brasileiro que já 

ouviu a frase "Cidade Maravilhosa' ou can- 
tou a música que a repete, referindo-se ao 
Rio de Janeiro, saiba que o autor dessas 
palavras é um maranhense de Caxias, o 
escritor Coelho Netto. 

O GOL - Todo brasileiro que gosta da 
Seleção Canarinho. a equipe brasileira de 
futebol, saiba que foi João, o Preguinho. 
filho de um caxiense, o autor do primeiro 
gol do nosso time nacional em Copa do 
Mundo. 

A UNIVERSIDADE - Todo brasileiro 
também fique sabendo que foi um neto 
de família caxiense. Cândido Mendes de 

Edmilson Sanches 

Almeida Filho, o fundador da mais antiga 
universidade privada existente no Brasil, a 
Universidade Cândido Mendes, no Rio de 
Janeiro, de 1902. 

AGRICULTURA - Todo brasileiro que 
sabe a importância de um Ministério da 
Agricultura para um país com as dimen- 
sões e o potencial do Brasil nesse setor da 
economia saiba que foi um caxiense. João 
Christino Cruz. quem criou esse Ministério. 

NA ODONTOLOGIA - Se a profissão 
dos dentistas, a Odontologia, tem um nome 
que é considerado a 'Glória da Odontologia 
Brasileira", saibam todos que esse nome é 
o do odontólogo caxiense Aderson Ferro. 

O JORNALISTA MAIS COMPLETO - 
Se houve um advogado e jornalista que 
redigiu a Lei do Ventre Livre, lutou contra 
a escravidão, advogava para os pobres 
gratuitamente, era um estudioso do Direi- 
to, um lutador das justas causas jurídicas 
e políticas e considerado o jornalista mais 
completo do Brasil, homenageado com 
seu nome em praça e seu rosto em busto 
próximo ao fórum de São Paulo (que tem 
o nome de seu filho), esse homem e esse 
nome é João Mendes de Almeida, mara- 
nhense de Caxias. 

- BANDIDOS AMADORES 

Recebemos o seguinte texto de 
um estimado leitor do Correio 
Popular: 

"Vivemos num Estado bosta com 
uma policia de merda! Antes que me 
acusem de uma cólera desenfrea- 
da. deixem-me explicar. A casa da 
avó da minha filha foi invadida por 
um grupo de assaltantes amadores. 
Tudo bem. eram amadores, mas con- 
seguiram levar, dentre outras coisa, 
um dos carros. Não levaram o outro 
porque só um dos assaltantes sabia 
dirigir. Registrada a ocorrência, eis 
que, após quase duas semanas do 
fato, chega uma multa. Detalhe, o 
veículo sê encontrava apreendido 
no pátio do Detran há mais de dois 
dias. Motivo da apreensão, pasmem, 
o condutor não possuia habilitação. 
O pior, ele não possuía os documen- 
tos do veículo, mas isso não chamou 
a atenção dos policiais. Em outras 
palavras, o assaltante anda com o 
carro da vítima, sem a documenta- 
ção do mesmo, e só não consegue 
continuar com o carro por não ter 
habilitação." 
Os guardas de trânsito, ávidos por 
multa, sequer se atentaram ao fato 
do bandido estar sem o documento 
do carro. Aplicaram-lhe logo uma 
multa por dirigir sem a CNH. Esta se- 
mana, o Comando Geral da Polícia 
Militar do Maranhão sofreu uma mu- 
dança: agora Aldemir Zanoni Porto é 
o novo comandante. Esperamos que 
ele possa agir mais energicamente 
para diminuir (acabar é sonhar alto) 
a criminalidade do nosso estado, 
sobretudo da nossa Imperatriz, que 
acompanhado ao seu crescimento 
está também a criminalidade e suas 
amplas modalidades. 

- BOLA FORA 

CONTATOS: ••anchesejuplter.com.br • Facebook • Caixa Postal 61 -65900-970 - Imperatriz - MA 

Tanto fez que conseguiu; O vereador 
Zé Carlos deu entrada na sessão 
dessa quarta-feira (13) ao requeri- 
mento com 14 assinaturas que so- 
licita a retirada e arquivamento da 
CPI da CAEMA. Quando foi solici- 
tada a instauração do inquérito, os 
vereadores Enoc, Zé da Farmácia 
e Antônio José assinaram o docu- 
mento. compartilhando da opinião 
da maioria: A CPI tinha que aconte- 
cer. Agora os três voltaram atrás em 
suas decisões e assinaram o docu- 
mento de José Carlos que arquiva 
a CPI. O que será que aconteceu 
para que os vereadores mudassem 
de opinião tão rápido assim? O fato 
é que nenhum desses 14 vereadores 
que colocaram seus nomes nesse 
documento marcaram ponto com a 
sociedade de Imperatriz. Tem gente 
aí que é só bola fora. 

- HOMENS DE PALAVRA 
Coerência deveria ser o nome dos 
vereadores Raimundo Roma, Fide- 
lis Uchoa e Eudes. Os três. mesmo 
sendo da bancada aliada ao governo 
Madeira, não cederam às pressões 
e mantiveram seus nomes apoiando 
a CPI da Caema. Para eles. nossa 
admiração e respeito! 
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Os policiais Dauvane e Rangel efetuaram a prisão de Walllson 

Antônio Pinheiro 

Os policias militares Dauvane e Rangel, 
cumprindo um mandado de prisão pre- 
ventiva expedido pela Justiça Federal, 

prendeu na tarde de quarta-feira (13) Rogério 
Carrias da Silva, 27 anos, acusado de partici- 
pação no assalto aos Correios de João Lisboa 
em 15 de maio de 2013. Na ocasião foram le- 
vados R$ 115 mil em dinheiro, uma CPU e 15 
aparelhos celulares de funcionários e clientes. 

O assalto teria sido praticado em compa- 
nhia de Jhon Lenon da Silva. No momento da 
fuga aconteceram disparos de armas de fogo, 
tendo ferido uma pessoa na perna. O manda- 

do de prisão preventiva foi solicitado pelo Mi- 
nistério Público Federal. Rogério é suspeito de 
participação em outros assaltos aos Correios 
das cidades de Buritirana, Governador Edison 
Lobão e João Lisboa. A prisão foi decretada 
pelo juiz federal substituto Wallison Gonçalves 
Cunha. 

Rogério, que é conhecido por "Cabeça", 
já esteve preso duas vezes por porte ilegal 
de arma de fogo. A prisão dele aconteceu por 
volta das 14h, no cruzamento da Avenida In- 
dustrial com a rua Quintinho Bocauva, bairro 
Santa Rita. Rogério foi entregue na sede da 
Polícia Federal, no Conjunto Planalto, onde 
aguarda a decisão da Justiça Federal. 

Vereadores aprovam pedido para 

arquivamento da CPI da Caema 

Foi apresentado na sessão dessa quarta- 
-feira (13). na Câmara Municipal de Impera- 
triz. pedido de arquivamento da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) responsável 
por investigar a Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão (Caema) em Impera- 
triz. De autoria do vereador José Carlos So- 
ares (PTB), o pedido teve a assinatura de 14 
vereadores. 

Dos 17 vereadores da base de sustenta- 
ção do governo municipal, apenas Raimundo 
Roma, Fidelis Uchoa e Eudes não assinaram 
o requerimento. Como obteve a assinatura da 
maioria dos vereadores, o pedido não preci- 
sa passar por uma nova votação e passa a 
valer automaticamente. Segundo informações 
da assessoria do vereador Carlos Hermes 
(PCdoB), presidente da CPI, a comissão en- 
trará com um pedido na Justiça para manu- 
tenção da investigação. 

Desde a criação da CPI, no mês de outu- 
bro, o vereador José Carlos marcou posição 
contrária à investigação. Segundo o parla- 
mentar. "essa CPI não tem força de investi- 
gar uma empresa estatal, pois entendo que a 
Caema não tem o direito de receber comissão 
de vereador, fato que cabe aos deputados es- 
taduais do Maranhão". Apesar de o mesmo ter 
reconhecido que "tenha sido correta a atitu- 
de dos colegas vereadores que assinaram o 
requerimento solicitando a criação da CPI da 
Caema", declarou. 

Quanto á argumentação de José Carlos, o 
vereador Carlos Hermes, presidente da CPI, 
afirmou em nota divulgada anteriormente que 
"é um equivoco, pois há um contrato com a 
prefeitura. A Constituição também ampara a 
CPI quando são apresentados fatos concre- 
tos como a falta de água e de investimentos". 
(Com informações do Dominuto) 

CCJ aprova exigência de 

diploma para jornalistas 

BRASÍLIA-A Comissão de Constituição, 
Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos 
Deputados aprovou, nessa terça-feira (12), a 
admissibilidade da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 206/12, do Senado, que 
torna obrigatória a exigência de diploma de 
curso superior para o exercido da profissão 
de jornalista. 

O texto, por outro lado, dispensa o diplo- 
ma para o colaborador - aquele que, sem 
relação de emprego, produz trabalho de na- 
tureza técnica, dentífica ou cultural, relado- 
nado à sua especialização. Além disso, con- 
forme a proposta, o diploma não é exigido 
para quem comprovar o efetivo exercício do 
ofício de jornalista antes da data da promul- 
gação da futura emenda constitucional nem 
para o jornalista provisionado que já tenha 
obtido registro profissional. 

O relator na CCJ, deputado Daniel Almei- 

da (PCdoB-BA), defendeu a proposta e argu- 
mentou que a exigência do diploma não vis- 
lumbra ofensa às liberdades de pensamento, 
de expressão ou de comunicação, previstas 
na Constituição. Em junho de 2009, o Supre- 
mo Tribunal Federal (STF) derrubou a neces- 
sidade de diploma para jornalistas. 

Tramitação 
A PEC 206/12 será analisada agora por 

uma comissão especial. Se aprovada, segui- 
rá para o Plenário, onde terá de ser votada 
em dois turnos. Também tramita na Câmara 
a PEC 386/09, do deputado Paulo Pimen- 
ta (PT-RS), que restabelece a necessidade 
de curso superior específico para jornalista. 
Essa proposta foi aprovada por comissão 
especial em julho de 2010 e. desde então, 
aguarda inclusão na pauta do Plenário. (Com 
informações da Agência Câmara) 

Policia prende acusado de participação 

em dois homicídios em Montes Altos 

Rogério negou que tenha participado dos crimes 

Antônio Pinheiro 

José Rogério Cunha Aguiar, de 21 anos, 
foi recolhido em uma cela da Regional de Se- 
gurança, sendo acusado de participação em 
dois homicídios ocorridos no dia 20 de outubro 
na cidade de Montes Altos. O crime teve como 
vitimas Ricardo Barbosa de Gouveia. 19 anos, 
e "Neném". O acusado foi preso quando se 
apresentou em companhia de seu advogado 
na Regional de Segurança. Contra o mesmo 
havia um mandado de prisão preventiva de- 
cretada pela Justiça de Montes Altos. 

Os dois crimes em que Rogério é acusado 
de participação aconteceram na mesma noite, 
na festa de Halloween que aconteceu no Clu- 

be MAEC. De acordo com as investigações, as 
duas mortes estariam relacionadas. Uma das 
vitimas foi morta a facadas dentro do clube. 
Já a outra foi morta a tiros, meia hora depois, 
próximo ao clube. 

Rogério negou que tenha participado dos 
crimes. Disse que estava no clube quando 
Neném. já esfaqueado, veio agredi-lo, e ele 
apenas empurrou o mesmo. Quanto à morte 
de Ricardo Barbosa, o acusado também ne- 
gou participação. Rogério será investigado 
ainda em relação à participação em outro as- 
sassinato. Há informações que uma das víti- 
mas era cunhado de Rogério. Este ficará em 
uma cela na Regional de Segurança até a de- 
cisão da Justiça. 

Jovem que assaltava postos de 

combustível é preso com arma 
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Marques Dhones Leopoldo do Nascimento é preso por suspeita de assalto 

Marques Dhones Leopoldo do Nascimen- 
to, de 18 anos, foi preso ontem, quarta-feira 
(13), na casa que havia alugado, na Vila Lo- 
bão. Segundo informações da Policia Militar, 
ele passou a residir em Imperatriz há cerca 
de três meses e. desde então, vem tirando o 
sossego da população. Marques já havia sido 
identificado após denúncias e informações de 
vitimas. De acordo com a PM, ele agia em 
dupla, praticando assaltos, principalmente a 
postos de combustível em Imperatriz e João 
Lisboa. Um revólver calibre 38 e cordões de 
ouro foram apreendidos na casa do suspei- 
to. O comparsa já foi identificado pela policia, 

mas está foragido. 
No último domingo (10), segundo a PM, 

Marques fez um assalto em um posto e furou 
o pneu de um veiculo que estava sendo abas- 
tecido no momento. Ele também é suspeito de 
cometer um homicídio, em Palmas (TO), no 
primeiro semestre deste ano. 

"Ele confessou que matou um comparsa, 
chamado Romário, em Palmas, no Tocantins, 
após um desentendimento entre os dois. Nós 
já estávamos monitorando os passos de Mar- 
ques e hoje conseguimos efetuar a prisão, além 
de tirar mais uma arma de circulação", disse o 
tenente-coronel Edeílson Carvalho. (Imirante) 

Teste de glicemia e avaliação nutricional 

são ofertados gratuitamente 

Testes de glicemia, avaliação antropomé- 
trica, avaliação nutricional e atividade física 
em grupo serão ofertados à população gra- 
tuitamente nesta quinta-feira (14). na pista do 
aeroporto de Imperatriz. A ação será das 6h 
até 7h30 da manhã. 

Em seguida, a partir das 8h. haverá uma 
blitz com urologistas e enfermeiros em frente 
à Atenção Básica do Município, localizada na 

Avenida Getúlio Vargas, próximo à Praça Bra- 
sil. Na oportunidade, haverá distribuição de 
folders informativos e adesivagem de carros 
sobre os cuidados com a saúde. 

As ações fazem parte das atividades da 
Campanha Novembro Azul, que tem por obje- 
tivo alertar os homens sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer 
de próstata e outras doenças masculinas. 
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Abuso sexual contra crianca e adolescente é discutido 

m 

Audiência Pública vai discutir 

empréstimo consignado aos idosos 

Arlston França, coordenador do Conselho Municipal do Direto da Criança e do Adolescente fez uso da Tribuna Popular 

Hyana Reis 

Com o objetivo de debater ações contra 
a violência sexual infatojuvenil e apre- 
sentar o pedido para a criação da Dele- 

gacia de Proteção da Criança e do Adolescen- 
te (DPCA) em Imperatriz, membros da Rede 
Proteger e do Conselho Municipal do Direito 
da Criança e do Adolescente fizeram uso da 
Tribuna Popular, na sessão dessa quarta-feira 
(13), na Câmara Municipal. 

Os representantes fizeram uma exposição 
da gravidade do problema em Imperatriz e da 
necessidade de dar mais atenção aos casos 
de abuso. "Este ano completamos 23 anos 
de Estatuto da Criança e do Adolescente, en- 
tretanto não temos 10% desta lei em vigor", 
ressaltou Ariston França, coordenador do 
Conselho Municipal do Direito da Criança e 
do Adolescente. 

O coordenador expôs os números crescen- 
tes de casos de abuso na cidade. "Em 2011, 
nós tivemos 72 casos de abusos de crianças e 
adolescentes. Em 2012, houve 78 casos. Em 
2013, faltando 3 meses para terminar o ano, 
nós já tivemos 121 casos de abuso sexual". 
Ele ainda ressaltou necessidade de criar uma 
delegacia específica para tratar do caso. 

Na ocasião, os parlamentares foram con- 
vidados a participar de um ato público na se- 

gunda-feira (18), em comemoração ao Dia do 
Conselheiro Tutelar. Será realizada uma pas- 
seata com saída da Praça de Fátima, a partir 
das 8h, onde a pauta principal será a luta con- 
tra o abuso sexual. "Esperamos todos neste 
grande ato público, de mobilização social", 
convidou Ariston de França. Os parlamenta- 
res, por sua vez, manifestaram apoio à causa, 
e alguns confirmaram presença no ato. 

Indicações - O vereador José Rodrigues 
indicou a pavimentação asfáltica da rua Hen- 
rique Dias, partindo da rua da Bandeira, em 
toda a sua extensão até o Imperial Shopping, 
no bairro Jardim São Luís. O vereador Buzuca 
solicitou o asfaltamento da rua Bandeira, em 
toda a sua extensão, no bairro Brasil Novo. 

O vereador Francisco Rodrigues da Costa 
solicitou à governadora do Maranhão e ao se- 
cretário de estado de Educação a realização 
de parceria para a reforma do Centro Educa- 
cional Newton Barjornas Lobão. 

Também foi discutido e aprovado o de- 
creto que outorga o Titulo de Cidadão Impe- 
ratrizense ao Sr. Wibirajá Figueiredo Urbano; 
ao Sr. Gildácio Carlos Bulhão e ao Sr. Wer- 
quithon Coelho Moreira. Também foi concedi- 
da uma Medalha de Mérito Legislativo à Sra. 
Maria Lourdes de Sá Nascimento e ao Sr. Je- 
shem Morais de Sousa. 

Novembro Azul: palestras conscientizam 

homens sobre prevenção ao câncer de próstata 

Palestras são realizadas pela equipe do Programa Saúde do Homem, em Imperatriz 

"Já começamos a realizar algumas estra- 
tégicas como forma de incentivar os homens 
a buscar por atendimento na rede de atenção 
básica em Imperatriz", garante o coordenador 
do Programa Saúde do Homem, Felipe Hanns, 
da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). 

Segundo ele, a maior reclamação do públi- 
co masculino é em relação à incompatibilida- 
de de horários de expediente da rede básica, 
atendida por meio do Programa Saúde da Fa- 
mília (PSF). "Eles (homens) alegam que o PSF 
funciona no mesmo horário de trabalho deles, 
fato que inviabiliza a visita até a Unidade Bá- 
sica de Saúde". 

Felipe Hanns assinala que durante todo 
esse mês serão desenvolvidas ações da cam- 
panha Novembro Azul, cuja meta do Município 
é incentivar a prevenção do câncer de próstata 
e do diabetes. Ele garante que, além do aten- 
dimento à consulta especializada, o Programa 
Saúde do Homem realiza palestras de cons- 
cientização nas empresas, órgãos e institui- 
ções nos bairros de Imperatriz. 

Ele percebe que, desde o início da cam- 
panha (1o de novembro), o número de aten- 

dimento ao público masculino nas unidades 
básicas de saúde aumentou de forma consi- 
derável, porém faz um apelo aos donos das 
empresas para que liberem os funcionários 
para realização de consultas e exames com- 
plementares. 

"Temos um projeto, em fase de conclusão, 
para que seja criado um horário diferenciado 
para atendimento específico do público mas- 
culino, ampliando, uma vez por semana, o 
horário de atendimento do PSF até às 22h", 
disse ele, que defendeu ainda a criação do 
Centro de Referência de Saúde do Homem, 
em Imperatriz. 

O coordenador Felipe Hanns considera de 
suma importância oferecer atendimento espe- 
cifico ao público masculino, ofertando horários 
mais flexíveis para que possam ser atendidos 
por médicos especialistas. "Temos esperan- 
ça que seja criado o horário diferenciado de 
atendimento para o homem, pois a maioria 
trabalha no horário de funcionamento do PSF, 
assim como ensejamos pela criação do Centro 
de Referência de Saúde do Homem", concluiu. 
[Da Ascom] 

Para a promotora, idosos são alvos fáceis de fraudes 

Janaina Amorim 

Empréstimo fraudulento a pessoas da me- 
lhor idade. Esse é o tema que será discutido 
na Audiência Pública promovida pelo Ministério 
Público, na próxima quinta-feira (21), das 8h30 
às 13h, no auditório da Faculdade Antenas Ma- 
ranhense (Fama). "Os idosos são consumido- 
res hiper vulneráveis por várias condições: às 
vezes têm dificuldade de atendimento, alguns 
são analfabetos. Isso faz com que eles se tor- 
nem alvos fáceis para fraldes, lesões", explicou 
a promotora de justiça Alline Matos Pires. 

A idéia de organizar o debate surgiu diante 
das muitas reclamações em relação aos em- 

préstimos consignados. "Muitas vezes esses 
idosos são levados, induzidos por falta de infor- 
mação, a fazer empréstimos sem saber o que 
eles estão fazendo, sem ter dimensão do que 
isso vai custar no final. Isso tem custado um su- 
per endividamento das famílias", disse Matos. 

Golpes em pessoas idosas são comuns na 
região. Na quarta-feira (13), a polícia de Açai- 
lándia prendeu um suspeito de aplicar golpe 
em aposentados. O funcionário de uma agên- 
cia de empréstimos consignados, identificado 
como Tomas Lopes da Silva, dizia que era fun- 
cionário do INSS para conseguir as documen- 
tações necessárias para realizar o empréstimo. 

Para evitar situações como essas, duran- 
te o evento serão discutidas - com entidades 
que lidam com pessoas da melhor idade, como 
INSS e bancos - medidas para proteger esse 
público de possíveis abusos na concessão de 
crédito. "Não queremos que as instituições fi- 
nanceiras deixem de conceder o crédito, mas 
que esse idoso saiba o que está fazendo", jus- 
tificou a promotora. 

De acordo com Alline Matos, idosos lesa- 
dos em relação a empréstimos devem procurar 
instituições de defesa do consumidor, como o 
Procon, ou o próprio INSS. "O INSS determi- 
nou que quando estiver alguma irregularidade 
no contrato, ele [idoso] pode reclamar no INSS 
e esse desconto é bloqueado por 60 dias, é fei- 
ta uma investigação", completou. 

Prevenção: riachos que cortam 

a cidade são desobstruídos 

Serviço de limpeza dos riachos é realizado nos bairros de Imperatriz 

Esta semana, as equipes de limpeza urba- 
na da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
(Sinfra) trabalham na prevenção de enchentes 
com a intensificação da limpeza, roço e de- 
sobstrução dos riachos que cortam a maioria 
dos bairros de Imperatriz. 

De acordo com o aposentado José Expe- 
dito dos Santos, a limpeza dos riachos é de 
fundamental importância para evitar, durante 
o período invernoso, alagamentos e transtor- 
nos à comunidade dos bairros. "Nós, que re- 
sidimos próximos ao riacho Bacuri, no bairro 
Vila Nova, observamos a presença de uma 
máquina (retroescavadeira) na desobstrução 
do leito do riacho que deverá evitar alaga- 
mento e a interdição de ruas", disse ele, que 
considera louvável a iniciativa do município de 
Imperatriz em resolver um antigo problema 
ao realizar os serviços de limpeza do riacho 
Bacuri. 

José Expedito, que reside há mais de 15 
anos no bairro, pede ainda a compreensão 
dos moradores para que evitem despejar en- 
tulhos (galhos de árvores), garrafas plásticas 
e lixo que causam a obstrução e a degrada- 
ção ao meio ambiente. 

O riacho Bacuri passa ainda pelos bairros 
Vila Cafeteira, Vila Redenção, Vila João Al- 
berto, Jardim Morada do Sol e Bacuri. 

O secretário Roberto Alencar (Infraes- 
trutura) assinalou que o trabalho consiste na 
limpeza não apenas do riacho Bacuri, mas de 
todos os outros riachos e córregos que cor- 
tam os bairros da cidade de Imperatriz. "É um 
trabalho que começa a ser intensificado para 
evitar o alagamento de residências e ruas dos 
bairros, mas que precisa do apoio da comu- 
nidade na preservação desse trabalho, não 
jogando lixo e até mesmo sucata de móveis e 
eletrodomésticos", finalizou. 
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►ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 

fai 

Famílias podem ter benefícios bloqueados 

'—; 

O horário de atendimento é das 08h às 18h 

Welbert Queiroz 

Os beneficiários do programa Bolsa Fa- 
mília têm até 13 de dezembro para 
atualizarem os cadastros. Essa é uma 

determinação que segue o cronograma de re- 
visão cadastral do Ministério de Desenvolvi- 
mento Social (MDS). 

A atualização do Programa de Transfe- 
rência de Renda Bolsa Família (PBF) pode 
ser realizada nos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS). O Centro convoca 
beneficiários que estão com cadastros desatu- 
alizados há mais de dois anos. 

A assessoria informa que a não atualiza- 
ção do cadastro resultará no bloqueio do be- 
nefício. O técnico do programa Bolsa Família, 
Mário Rocha, diz que só em Imperatriz mais 
de 2 mil famílias estão com os cadastros de- 
satualizados. 

"Para ser exato, são 2.038 benefícios que 
precisam ser regularizados até o dia 13 de 
dezembro. As famílias que não regularizarem 
suas pendências junto ao PBF terão os pa- 
gamentos bloqueados em janeiro/2014 e, por 
conseqüência, cancelados se permanecerem 
sem atualização", informou Márcio Rocha. 

Locais para atualização 
Para realizar a atualização cadastral, as fa- 

mílias deverão comparecer a uma das unidades 
dos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS), situados nos bairros do Bacuri, Santa 
Lúcia, Santa Rita, Cafeteira e Coquelândia. 

Cras Bacuri - Roméria Reis: 9183 - 7030, 
rua Dom Pedro I, N0 1398 - Bacuri. Cras Cafe- 
teira - Naliane Borges Carvalho: 9131- 2408 / 
8833 - 8584, Av. Liberdade, N0 46, Vila Ipiran- 
ga. Cras Coquelândia - Franciléia Januário Da 
Silva: 9154 - 2998 (Tim), Av. João XXIII - povo- 
ado Coquelândia. Cras Santa Lúcia - A Camila 
Gomes Da Silva: 9107-3537/8186-4650, rua 
Madeira, 05 - Pq. Santa Lúcia - (Irmãs Canos- 
sianas). Cras Santa Rita - Érika D'Ávila: 9141 
- 3696 / 8115 - 7207, rua Cândido Mendes, N0 

750 - Bom Sucesso. 

IFMA divulga locais de prova e 

concorrência para Seletivo 20U 

Welbert Queiroz 

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) di- 
vulgou a lista constando os locais de prova e a 
concorrência para os alunos que participarão 
da avaliação. As inscrições para o Processo 
Seletivo Público Unificado 2014 são para os 
cursos da educação profissional técnica de ní- 
vel médio, na formas integrada, concomitante 
e subsequente. 

A instituição confirmou 35.189 inscrições 
para o preenchimento de 4.310 vagas, dis- 
tribuídas nos campi do IFMA das cidades de 
Açailândia, Alcântara, Barreirinhas, Bacabal, 
Buriticupu, Caxias, Codó, Coelho Neto, Impe- 
ratriz, Pinheiro, São João dos Patos, São Luís 
(Maracanã, Centro Histórico e Monte Castelo), 
São Raimundo das Mangabeiras, Santa Inês, 
Timon e Zé Doca. 

Em Imperatriz, o curso mais concorrido é 
Segurança do Trabalho, nas modalidades sub- 
sequente (com 17,66 candidatos por vaga) e 
integrada (com 15,94). Já o curso de Edifica- 
ções, na modalidade subsequente, conta com 
650 inscritos, o que eqüivale a uma concorrên- 

0 seletivo será realizado no dia 24 deste mês (Foto Reprodução) 

cia de 18,57 candidatos por vaga. 
A instituição adverte para que os candi- 

datos consultem o site da instituição (www. 
ifma.edu.br/seletivo2014) e façam o reconhe- 
cimento do local com antecedência para que 
possíveis transtornos sejam evitados no dia da 
prova. (Com informações do IFMA) 

Programa Municipal de Equoterapia beneficia cerca UO pessoas em Imperatriz 

Utilizada como prática para o tratamento 
de pessoas com problemas neuropsicomoto- 
res, deficiências sensoriais, distúrbios com- 
portamentais, vitimas de acidentes, síndromes 
diversas, AVCs, paralisia cerebral e outros, o 
Programa Municipal de Equoterapia, mantido 
pela Prefeitura Municipal de Imperatriz por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde (SE- 
MUS), vem mudando a vida da população. 

De acordo com a secretária de Saúde, 
Conceição Madeira, a SEMUS mantém o 
programa como terapia complementar, pois o 
município oferece outros tratamentos conven- 
cionais. "Para tanto, a SEMUS disponibiliza 
uma equipe multidisciplinar, formada por psi- 
cólogo, fisioterapeuta, pedagogo, instrutores 
de equitação, entre outros", ressalta, ao expli- 
car que as atividades são realizadas por meio 
da técnica de equitação. 

Durante a produção da reportagem, o des- 
taque foi a satisfação das pessoas que fazem 
acompanhamento com a equipe comandada 
por Sinval Damaceno, coordenador do Pro- 
grama Municipal de Equoterapia. A dona de 
casa Teresa Maria dos Santos fez questão de 
falar da sua alegria em fazer parte da equo- 
terapia e ainda elogiou a atuação dos funcio- 
nários. 

"Muito bom, isso é excelente! Aqui, todo 
mundo trata a gente bem, somos bem atendi- 
dos. A equoterapia pra mim foi a melhor coisa 
que aconteceu. Minhas netas, Ana Carolina e 
Ana Beatriz, há dois meses, não conseguiam 
andar a não ser segurando nas coisas, nas 
paredes; e hoje, além de andar, eu vi a Bia 
se rebolando, querendo dançar", exaltou dona 
Teresa, com um enorme sorriso. 

Conceição Madeira informa ainda que 
para assegurar o tratamento às pessoas mais 
carentes, além da SEMUS investir nesta mo- 
dalidade terapêutica, o Município disponibiliza 
transporte gratuito para alguns participantes 
cadastrados no programa. "Eu venho toda 
segunda-feira para cá na van da prefeitura, 
e graças a Deus que tem ela, porque eu não 
tenho carro próprio, e se não fosse essa van, 
ficaria muito difícil para eu vir", complementa 
Teresa Maria dos Santos. 

Para Maria Luziiene, avó de Carlos Hen- 
rique, que faz acompanhamento há três me- 
ses, e também utiliza o transporte oferecido 
pela SEMUS, a equoterapia foi uma dádiva. 
"Quando Iniciamos o tratamento, ele (Carlos 
Henrique) só andava de joelhos; e agora ele já 
consegue andar normalmente, sozinho. Isso 
aqui pra mim é uma bênção, é tudo! Porque 

A média é de 500 atendimentos prestados por mês, e os usuários aprovam a qualidade dos serviços oferecidos pelo Município 

eu já estava até perdendo a esperança de vê- 
-lo andar", desabafa a avó. 

Segundo o coordenador, a equoterapia de 
Imperatriz é referência no estado, pois é o úni- 
co programa ativo contínuo do Maranhão. A 
senhora Teresa atesta a informação, afirman- 
do que tem uma amiga que veio de Goiânia 
para morar em Imperatriz só para poder parti- 
cipar do programa. Segundo ela, a amiga não 

teve acesso a esta modalidade de tratamento 
em sua cidade natal e nem nas proximidades. 

A equoterapia foi implantada no município 
em 2012, e hoje beneficia a população com 
500 atendimentos mensais. As atividades do 
programa continuam sendo realizadas no Par- 
que de Exposições de Imperatriz, no horário 
das 15h às 21h. 

(Maria Almeida - ASCOM) 
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Triste abandono 

Uma senhora deficiente e que não fala foi abandonada por volta das 17h de sábado (09) na Igreja São Francisco. 
Os religiosos buscam qualquer informação a respeito da família. 

Hyana Reis 

Ela não fala, não anda e não tem qualquer documento que a 
identifique. A senhora, de aproximadamente 70 anos. foi abando- 
nada por volta das 17h de sábado (09) na Igreja São Francisco, 
durante a missa, com nada além da roupa do corpo e a cadeira de 
rodas. A celebração terminou e, duas horas depois, ela permane- 
cia no mesmo local, até que o padre percebeu que ninguém viria 
buscá-la. 

Depois de horas na igreja, os religiosos resolveram levá-la a um 
lugar onde pudesse ser acolhida e cuidada. Atualmente, a senho- 
ra está na Comunidade Missionária Católica Sagrado Coração de 
Jesus e Maria (Comic), onde aguarda qualquer sinal ou informação 
da família. Ela se comunica apenas através de gestos, o que não é 
suficiente para saber sua história. 

"Depois que todos foram embora, ela continuou no mesmo lu- 
gar. O padre ficou curioso porque ninguém se manifestava. Quando 
a igreja fechou, ele trouxe aqui para eu cuidar, porque não apareceu 
mais ninguém", conta a irmã Carmosína, coordenadora da comuni- 
dade missionária. 

A senhora chegou abalada e em péssimas condições físicas e 
emocionais, segundo Carmosina. "Ela chegou aqui com muita fome 

e chorava muito". A irmã conta que ainda não há pistas sobre quem 
fez isso, ou qualquer informação da sua família. "Ela não fala, não 
tem documento, não sabemos seu nome, e até agora não temos 
nenhuma pista a respeito da família dela. Então temos que ir atrás 
basicamente a partir do nada. Mas estamos aguardando qualquer 
notícia", ressalta. 

A única informação a respeito do que aconteceu é o testemunho 
do vigilante da igreja que cumpria plantão naquele dia. De acordo 
com Carmosina, ele contou que percebeu alguém entrando no pátio 
da paróquia empurrando a cadeirante. De acordo com as pessoas 
que estavam no local, apesar de ser abandonada sem nada, ela 
estava limpa e bem vestida. Caso até o fim da semana não haja 
nenhuma informação, a Comic irá acionar o Ministério Público. 

Para ajudar - Até agora ninguém procurou pela senhora, mas 
a comunidade está em busca de qualquer informação a respeito 
do caso. A irmã Carmosina explica como ajudar: "Quem tiver qual- 
quer informação pode nos ligar no telefone 3523-1312 ou no celular 
9141-2655. Pois precisamos descobrir pelo menos o nome dela e 
pegar os documentos". 

Os que desejam ajudar também podem se dirigir à comunidade 
na rua Euclides da Cunha, n0 526, entre a Coronel e a Dom Pedro 

II. "Quem souber de qualquer informação nos procure, que o nosso 
interesse é descobrir o porquê fizeram isso, e fazer um acompanha- 
mento. Ajudar nas dificuldades", finaliza a irmã. 
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a Miguel Ferreira fazendo a entrada com 
a sua filha Claudiane 
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duas muito felizes Momentos de muitas felicidades 
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Eudimar Rodrigues com sua irmã Helieyde 
representando a sua Mãe, Mana de Jesus 

(in memorian) 

Claudiane e Eudimar (casados), com os noivinhos 
Kayllane e Wallyson e a florista Maria Clara com a 

Nathyelle, sobrinha de Claudiane 
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Pais. padrinhos e convidados fazendo o momento de oração e bênçãos para os noivos Eudimar e Claudiane 
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Em uma noite de muita música boa, gente bonita e badalada, realizada pela querida e competente Reurya Rubim, 
a Balada Sertaneja estreou neste sábado, dia 09 de novembro, e contou com a apresentação principal e marcante das 
duplas locais Thiago e Luan, Beto Jr e Marcelo, Juliano Reis e Jordão e ainda o Dj Raphael Pinto, que trouxeram para 
o público de Imperatriz o melhor da música sertaneja e eletrônica, que levou todos ao delírio com a qualidade musical 
apresentada. Com um atendimento exclusivo de serviços diversos, o salão da Churrascaria do Parque de Exposição ficou 
pequeno para a quantidade de pessoas que lotaram o local, que ficou cheio de muita alegria e descontração até o final 
do evento. Vamos conferir! 

Cássio Cardoso e Vanessa Caetano 
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A dupla Beto Jr e Marcelo A dupla Thiago e Luan Dj Raphael Pinto fazendo os intervalos das duplas sertanejas 
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Luana Santos, Ricardo Moaraes, Sasha Aldeia, Rafael Mota e Juliana Avelar Márcia Domei, Cícero, Rômulo Reis, Juliano Reis e Patrícia Borges Handressa Rubim, Lorrayne Cristina e Karol Medeiros 
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Reurya Rubim comandou multo bem todo o evento Thiago Saraiva e Dra Kellen Luciana M. Breitenbach com Raphael Feuerstein 
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Monara Abreu, Chiquinho Bringel, Cayo Franco e Milena Franco Márcia Domei, Patrícia Borges, Daniela Madela, Karoline Logrado, Karla Logrado e Luiza Martins 
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Celulares - Informática & Eletro-eletrônicos 
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Mayana Martins, Pricila Garces, Thays Teles, Rafaela Gritti, Leyanne Cunha, Camila e Geovana Gritti 
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Farmacias de Plantáò 

FARMÁCIA PAIVA (RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, 1740-CENTRO) 
DROGARIA POPULAR SANTA RITA (RUA SANTA RITA, 490-SANTA RITA) 

DROCAFARMA (RUA DO ARAME, 280a-VILINHA) 

coiíor/jogos 

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

Rebentar (Mm estrondo 
Programa dominical da Bandei- 

rantes 
Deus niidteo 
m-) 

nselo que come madeira 

c 

Banda da rockdoe EUA 
Fertttzar (a terra) 

Voga) do treme 

r 
Estudo dos oéus Eleito de requintar 

Oferecer abrigo 

Psoaci^i! da ta.ici- nhoíio 
Isente 
~¥~ 

A da faixa dassficao judaca 

Rmi anoxeada usada em saladas 

Imita a voz igato 
(?)D)Jan, cantor 

Eleito no crime de sabota- gem 
—f- 

Estimuteo cavalo 

Trabalha- dores da construção eiva 

Seta do mouse (Worm) 

A base conceituai de uma óància 

(7) World, 

Companhia •abrev.) 

Braço, em Inglês 
Poste de Atendimento Médico (sigla) 

Saãnoo! 
Malham na aula da ginástica 

Objetar, impugnar 

Band-(7). protela de machuca- dos 

Sarandon. atriz dos EUA 

Menino da Turma da Mõnica (HO) 

Órgão trabalhista Internacio- nal 

ã posiwo Gustavo Nafylfut) 

Respostas desta cruzadlnha na próxima edição 
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Porco Debaixo do Braço 

Uma loira vem descendo a rua com um porco debaixo do braço. Uma pessoa pergunta: 

— Onde você arrumou isso? 

E o porco responde; 

— Eu a ganhei numa rifa! 

CAÇA-PALAVRA! 

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

P R P I 
B M H B 

B Q G 

W R D 

Ç H K N 
O D O M O N 
Q N D K Q R 

V R K Q V 
M D B 

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

Q F L 
L N O 
Ç D C 
M G I 
Q P D 
F B A 
B X D 
K N E 

Respostas desta caja-palavras na próxima edição 

Tirínhas 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Meg enfrenta Sofia, e Pedro interrompe a discussão das 
duas. Luciana decide dividir o quarto com Ornar. Giovana apoia Meg, e to- 
dos vão para o sarau. Clara esquece seu skate junto à escada do casarão. 
Antônio incentiva Sidney a conhecer o pai. Serguei e Flaviana ficam juntos 
às escondidas. Sidney encontra Cláudio, que pergunta sobre as cartas 
que enviou ao filho. O sarau é um sucesso, e Ronaldo parabeniza Vera. 
Sidney cobra as cartas do pai para Maura, que afirma que o filho deve se 
afastar de Cláudio. Zelândia ouve a conversa e se sensibiliza com a situa- 
ção do primo. Maura cobra que Zelândia encontre o pacote com as cartas 
de Cláudio, sem saber que já está em poder da sobrinha. No sarau, Mar- 
tin dedica uma música a alguém especial, sem revelar quem é. Abelardo 
incentiva Caetano a apoiar o negócio de Bemardete. Zelândia entrega as 
cartas de Cláudio para Sidney, em segredo. Frédéric surpreende a todos 
com seu canto no sarau. Maura denuncia o evento no restaurante para 
a polícia. Serguei e Flaviana decidem dar um tempo. Um fiscal multa o 
restaurante, e Vera se desculpa com Ronaldo. Depois de uma provocação 
de Sofia, Meg se acidenta ao pisar no skate de Giovana e cai da escada. 

Joía Rara 
Globo, 18h15 - Amélia acalma Pérola dizendo que dará um jeito para 
pagar a escola. Tenpa aconselha Amélia a aceitar a ajuda financeira de 

Franz. Toni diz a Mundo que vai tirar Hilda da mansão. Amélia consegue 
um emprego como camareira no cabaré. Silveira diz a Amélia que Pérola 
não pode freqüentar o cabaré ou correrá o risco de perder a guarda da 
filha. Décio leva um bilhete de Toni para Hilda. Sem querer, Aurora conta 
para Manfred que Amélia está trabalhando como camareira no cabaré. 
Dália pede a Aurora que ajude Davi. Toni garante a Odilon que vai se 
casar com Hilda. Manfred diz a Ernest que sabe como fazer Amélia perder 
a guarda de Pérola. 

Além do Horizonte 
Globo. 19h30 - Marlon e Paulinha pulam do precipício e caem na água, 
nadando em direção à luz do sol. O vendedor da livraria fotografa William 
e fala com Líder Jorge. Marlon e Paulinha encontram Assis ao saírem da 
água. Marcelo fala para Álvaro que vai controlar sua noiva. Lili avisa a 
Priscila que não vai mais investigar o sumiço de seu pai. Matias pede para 
Celina deixar Belinha participar do grupo de matemática. João e José fin- 
gem estar doentes para se aproximar de Fátima. Inês pede para Marcelo 
vigiar Thomaz. Júlia se surpreende com a decoração de Rafa no estúdio 
de Paulinha. Álvaro procura Fernanda. Priscila encontra o cartão da li- 
vraria na sala de LC. William vai a um grupo indicado pelo vendedor da 
livraria. Rafa elogia a palestra de Líder Jorge. O motoboy segue Wlliam, 
que percebe e decide se esconder na casa de Guto. Celina tenta con- 

vencer os pais de seus alunos a deixarem que eles participem do grupo 
de matemática. Nilson observa Edu conversando com Pedrosa. Marcelo 
descobre que Priscila está ajudando as investigações de Lili. Nilson ouve 
a conversa entre Edu e Pedrosa. Paulinha e Marlon seguem com Assis 
pela mata. Lili vai até a livraria e conhece Rafa. Marlon e Paulinha chegam 
à Comunidade na selva. 

Amor à Vida 
Globo, 21hOO - Bruno convence Paloma a esperar para saber o que ele 
esconde. Simone entrega a xícara com a digital de Félix para César. César 
se revolta com Félix por contratar Anjinho. Vanderlei repreende Perséfone 
por tentar emagrecer com um regime inadequado. César pede para Assis 
tentar encontrar as digitais de Félix na echarpe de Paloma. Leila perde a 
paciência com Natasha. Rafael presenteia Linda. Neide pede para Leila 
afastar Rafael de Linda. Ninho convence Paulinha a fazer um programa 
diferente com ele. Leila discute com Rafael. As mulheres do hospital fi- 
cam curiosas para conhecer Anjinho. Paloma critica Félix por contratar 
seu amante. Valdirene visita Márcia e acaba se encontrando com Carlito. 
Niko pede que Eron o ajude a conseguir a guarda de Jayminho. Amarilys 
destrata Jayminho. Natasha questiona Thales sobre seu relacionamento 
com Leila. Eron e Rafael tentam impedir César de fazer uma procuração 
completa para Aline, e ela ameaça se separar do marido. 

Áries 21-03/19-04 
A competitividade não declarada, trazida à tona 
pela tensão Lua-Júpiter, prejudica suas relações 
mais próximas. Procure ser mais generosa e sai- 
ba ceder em prol da conciliação de interesses. 
Isso ajudará a amenizar o clima! 

b Touro 20-04/20-05 
Não seja negligente com a sua vida! A tensão 
Lua-Júpiter lhe pede uma atitude mais disciplina- 
da e contida, pois seu temperamento afeta o bom 
entendimento nas relações. Canalize os ímpetos 
agressivos para atividades intensas. 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Suas necessidades se chocam às da maioria, neste 
momento em que Lua e Júpiter formam quadratura. 
Não ceda às pressões, nem abra mão de suas priori- 
dades. Ainda que seja um tanto estressante, abra-se 
para os acordos! 

S Câncer 22-06/22-07 
Sua área profissional e seu signo são tensionados 
pela quadratura Lua-Júpiter, que traz uma falta de 
identificação com suas atividades. Ainda que anseie 
por mudanças, não se precipite. Estude bem suas 
opções antes de se decidir! 

Leão 23-07/22-08 
Lua e Júpiter formam quadratura, tencionando suas 
áreas espiritual e de crise e indicando momentos de 
instabilidade emocional. Situações que geralmente 
não lhe abalam podem hoje lhe tirar do eixo. Foque- 
-se nas soluções! 

Virgem 23-08/22-09 
Você tende a se afastar do convívio social, neste 
momento em que Lua e Júpiter se tencionam. Afalta 
de sinergia e seus questionamentos Íntimos favore- 
cem o recolhimento. Porém, não se afaste da convi- 
vência mais íntima! 

Libra 23-09/22-10 
O convívio com os companheiros de trabalho fica 
difícil, neste dia em que Lua e Júpiter se tencionam. 
Atitudes intolerantes diante das diferenças de opi- 
niões tendem a gerar conflitos. Não force a barra, 
busque a conciliação! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Fique atenta aos seus hábitos, pois sua saúde 
física e emocional está fragilizada. Lua e Júpiter 
em quadratura lhe aconselha a evitar excessos 
com alimentação e exercícios, assim como am- 
bientes cheios e agitados! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Você evita interações sociais, inclusive com os mais 
próximos, pois Lua e Júpiter se desarmonizam. Pre- 
fira ficar mais afastada por um tempo, mas não se 
isole tanto. Busque dentro de si as razões de suas 
inquietações! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Algumas dificuldades de convivência são evidencia- 
das pela quadratura Lua-Júpiter, que tenciona sua 
área de relacionamentos. Diante dos conflitos, a me- 
lhor atitude é buscar acordos quanto à divisão de 
responsabilidades! 

^Aquário 20-01 /18-02 
Sua comunicação no meio profissional fica sujeita a 
reações explosivas, com a quadratura que a Lua for- 
ma com Júpiter. Analise bem as informações antes 
de fazer julgamentos. Cuidado com mal-entendidos, 
preserve sua imagem! 

H Peixes 19-02/20-03 
Evite gastar tanto com lazer. A tensão Lua-Júpiter 
alerta para sua fraqueza diante das tentações. Por- 
tanto, tenha atenção e cuidado, buscando alterna- 
tivas econômicas. Resista aos desejos e zele pelo 
equilíbrio financeiro! 
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"Isso faz tempo demais, desde que começou Imperatriz (risos). Os buracos de lama ainda 
estão lá. Isso fede, incomoda muito. Deveriam fazer alguma coisa para melhorar nossa 
situação", reclamou o carroceiro Raimundo Nonato Pereira. 

a Bmimfi 

A voz da comunidade 

mmm 

Reclamações por falta de inf raestrutura 

na rua Castro continuam 

Janaina Amo rim 

Há quatro meses, o leitor Weyder Brenno 
sugeriu que fizéssemos uma matéria 
sobre a rua Castro Alves, na Vila Nova. 

Na época, duas poças de lama iam de um lado 
ao outro da via. "A rua está intrafegável com 
um imenso buraco cheio de água devido a ca- 
nos estourados", descreveu. O tempo passou 
e a situação piorou. Agora, outra reclamação é 
em relação ao esgoto acumulado em frente ao 
Centro Comunitário. 

"Isso faz tempo demais, desde que come- 
çou Imperatriz (risos). Os buracos de lama 
ainda estão lá. Isso fede, incomoda muito. 
Deveriam fazer alguma coisa para melhorar 
nossa situação", reclamou o carroceiro Rai- 
mundo Nonato Pereira. Diante da situação, os 
próprios moradores tentam diminuir os trans- 
tornos. "O vizinho ali mexe direto para ver se 
melhora. Antes dele ajeitar, essa lama vinha 
na rua toda. Ainda tem a marca da lama aí", 

conta. A própria comunidade colocou entulho 
na rua e agora, segundo eles, "está é bom". 

A água parada acumula mosquitos e outros 
insetos, colocando a saúde da população em 
risco. "O pessoal começou a jogar água para 
rua e surgiu isso", disse uma pessoa que tra- 
balha nas proximidades e não quis se identi- 
ficar. Outra insatisfação é em relação ao lixo 
que jogam no local. "O pessoal ainda joga lixo, 
fica essa carniça ai". Para eles, o que estava 
ao alcance dos moradores já foi feito. "Não sa- 
bemos mais o que fazer", desabafou Nonato. 

O asfaltamento da rua já foi solicitado pelo 
vereador Aurélio Gomes, por volta de maio. Ela 
é uma das beneficiadas com o Programa de 
Aceleração do Crescimento II (PAC). Já está 
aprovado mais de R$ 56 milhões para inves- 
timento em infraestrutura na região Vila Nova. 
Na Vila Independência, próximo à Vila Fique- 
ne, as obras de drenagem já começaram. Mas 
até chegar na Castro Alves, os moradores vão 
ter que juntar muito entulho. 
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Moradores não sabem mais a quem recorrer 
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Esgoto a céu aberto percorre quarteirão inteiro Água parada acumula mosquito 

«S M ^ DIREITOS DO CONSUMIDOR # M 

Telemar deve pagar indenização de R$ 43 mil para vítima de acidente com fio telefônico 

A Telemar Norte Leste S/A deve pagar indenização por 
danos morais e materiais, no valor de R$ 43 mil, ao autônomo 
F.E.R.Q., vítima de acidente provocado por fio telefônico. A 
decisão, proferida nesta terça-feira (12/11), é da 8a Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). 

Segundo os autos, no dia 8 de novembro de 2008, por 
volta das 11h, F.E.R.Q. trafegava de moto quando foi atingido 
por cabo da rede telefônica. O acidente ocorreu na rua São 
Francisco, bairro Bom Jardim, em Fortaleza. A vitima sofreu 
lesões e queimaduras no pescoço. Também feriu a região cer- 
vical, o rosto e um dedo da mão esquerda durante a queda. 

Por esse motivo, F.E.R.Q. recorreu à Justiça, solicitando 
indenização por danos. Afirmou que teve despesas com o 

conserto da moto e tratamento médico, além de ficar 30 dias 
sem poder trabalhar. Disse também que, uma semana antes 
do acidente, moradores haviam entrado em contato com a Te- 
lemar pedindo o reparo da fiação, mas a empresa não tomou 
qualquer providência. 

Na contestação, a companhia telefônica sustentou que 
todo fio de responsabilidade da empresa passa pela devida 
manutenção. Defendeu que. se havia fiação solta, isso ocor- 
reu por curto período de tempo. Alegou ainda que a vítima 
agiu com negligência porque não utilizava protetor de fios na 
motocicleta. 

Em maio de 2012, o Juízo da 16a Vara Cível da Capital 
condenou a Telemar a pagar R$ 40 mil por danos morais e R$ 

3 mil a título de reparação material. Inconformada, a empresa 
interpôs apelação (n0 117309-85.2009.8.06.0001) no TJCE. 
Argumentou ausência de responsabilidade e culpa exclusiva 
da vítima. 

Ao analisar o caso, a 8a Câmara Cível manteve a decisão 
de 1° Grau. Segundo o relator do processo, desembargador 
Francisco Darival Bezerra Primo, as provas constantes nos 
autos não deixam dúvidas quanto aos prejuízos sofridos pelo 
autônomo. "Observa-se que. mesmo antes da Constituição 
Federal de 1988 e da entrada em vigor do Código Civil de 
2002, já se reconhecia a responsabilidade objetiva da em- 
presa concessionária de telefonia, em virtude do risco da 
atividade". 
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►IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA SERÀO TREINADAS 

> f 

Municípios receberão ações de Vigilância Sanitária 

Conhecer as ações de Vigilância Sa- 
nitária é o foco principal do Curso 
de Capacitação em Vigilância Sa- 

nitária e da oficina para elaboração da 
Programação Anual de VISA. Mais de 50 
profissionais das Vigilâncias Sanitárias 
Municipais receberão o treinamento, que 
será realizado nesta segunda-feira (18) e 
se estende até sexta-feira (22), no auditó- 
rio da SEMUS, localizado na Av. Dorgival 
Pinheira de Sousa, esquina com Coriola- 
no Milhomem, Centro, Imperatriz; das 8h 
às 12h e das 14h às 18h. 

Dentre os assuntos debatidos esta- 
rão os medicamentos, alimentos, licen- 
ciamento sanitário, Sistema Nacional de 
Informação em Vigilância Sanitária (Sina- 
visa), Ações de Educação e Mobilização 
no Contexto da Vigilância Sanitária, Uso 
da Comunicação em Vigilância Sanitária, 
além da oficina para elaboração da Pro- 
gramação Anual de Vigilância Sanitária 
(PAVS). 

A Suvisa disponibilizou três vagas para 
os profissionais da Vigilância Sanitária de 
cada município. A exigência mínima de 
presença para recebimento do certificado 
será de 80%. O curso será oferecido pela 
Secretaria Adjunta de Vigilância em Saú- 
de e executado pela Superintendência de 
Vigilância Sanitária (Suvisa), da Secreta- 
ria de Estado da Saúde (SES). 

"A qualificação e atualização do conhe- 
cimento na área das ações de vigilância 
sanitária são extremamente necessárias. 
Nossas legislações sofrem mudanças 
contínuas por meio das Resoluções de 
Diretoria Colegiada (RDC). O profissio- 
nal tem que estar sempre se atualizando 
para que possa oferecer um trabalho de 
qualidade à população de seu município", 
observou o superintendente de Vigilân- 
cia Sanitária Estadual, Paulo Jessé Silva 

Gonçalves. 
Paralelamente ao curso, a Vigilância 

Sanitária Estadual realizará treinamento 
sobre a RDC 20/2011-ANVISA, Projeto 
VISA nas Escolas e VISA Itinerante. 

O evento da RDC n.0 20, de 5 de maio 
de 2011, que revogou todas as resoluções 
anteriores sobre o tema, tem por objetivo 
esclarecer as principais dúvidas apresen- 
tadas após a publicação da norma quanto 
aos procedimentos relativos à dispensa- 
ção e controle de medicamentos à base 
de substâncias classificadas como antimi- 
crobianos, de uso sob prescrição médica, 
isoladas ou em associação. 

Na Escola Municipal Pedro Abreu os 
alunos conhecerão melhor o trabalho de- 
senvolvido pelos profissionais de Vigilân- 
cia Sanitária, de forma lúdica, através de 
um grupo de teatro, que se apresentará às 
lOh, com os seguintes temas: higiene cor- 
poral, alimentação saudável e uso correto 
de medicamentos., 

Depois, em sala de aula, esse assunto 
será trabalhado por professores e alunos, 
os quais receberão um kit com cartilhas 
do Projeto VISA nas escolas. 

O Projeto VISA Itinerante tem como 
principal objetivo criar um canal de co- 
municação com a sociedade e com os 
setores ligados à saúde. As atividades do 
projeto acontecem na Praça de Nossa Se- 
nhora de Fátima, a partir das 16h até 22h, 
por meio de um sistema de sonorização. 
Estarão sendo prestados esclarecimentos 
quanto à qualidade de alimentos, uso de 
medicamentos, funcionamento adequa- 
do de estabelecimentos de saúde como 
também de bares, restaurantes, padarias 
e outros. Além de recebimento de recla- 
mações referentes a riscos sanitários e 
entrega de panfletos educativos à popu- 
lação. 
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Dia 23 de novembro de 2013, às 21h 

na boate Executiva Hall 

Venha curtir momentos agradáveis ao som da 

Banda Talismã, colaborando também com 

nossos trabalhos sociais. 

eX€ 

mm ecutiva 
m Hall 

SAO www.execuíivahaü cem 

Secretário Luís Fernando anuncia 

obras de pavimentação em Anapurus 

O secretário de Estado de Infraestrutura, 
Luis Fernando Silva, participou, na manhã 
dessa quarta-feira (13), das comemorações de 
aniversário de 48 anos do município de Ana- 
purus e anunciou que o Governo do Estado 
pavimentará três quilômetros de ruas e fará a 
duplicação da avenida João Francisco Monte- 
les, um antigo sonho da população. 

Junto com a prefeita Cleomatina Moreira 
Monteles (Tina Monteles), o secretário Luis 
Fernando participou das inaugurações do Giná- 
sio Poliesportivo José de Jesus Rodrigues, "Zé 
Bugué", do Colégio Nerci Alves Monteles e do 
Centro de Saúde Isaque Francisco Monteles. 

"Neste dia de festa trago um abraço frater- 
no da governadora pelo aniversário de Ana- 
purus e também dizer que ela tem um carinho 
especial por esta cidade, inclusive tendo libe- 
rado emenda de R$ 800 mil para realização 
de obras de asfaltamento no município", disse 
Luis Fernando. 

Prestigiaram as comemorações, os pre- 
feitos José Leane (Afonso Cunha), Ornar Fur- 
tado (Brejo) e Iracema Vale (Urbano Santos); 
deputado federal Francisco Escórcio; deputa- 
dos estaduais Marcos Caldas, Fábio Braga e 
Magno Bacelar; além de vereadores, secretá- 
rios municipais, liderança políticas e rurais da 
região e população em geral. 

Depois de inauguradas as obras do giná- 
sio, centro de saúde e escola, Luis Fernando, 
prefeita Tina Monteles e demais autoridades 

seguiram para o pátio da Prefeitura Municipal 
onde assistiram apresentação da Fanfarra da 
Escolinha Menino Jesus, do município de Bre- 
jo, cantaram parabéns para cidade e cortaram 
um bolo. 

"É uma grande satisfação trazer benefícios 
para Anapurus, que desponta no eixo rodoviá- 
rio do Maranhão. Essa duplicação é sonho an- 
tigo e vai garantir mais segurança para quem 
transita pela avenida e alegria para os mora- 
dores do município", ressaltou. 

O secretário destacou as ações que a Sin- 
fra executa por todo o Maranhão e a impor- 
tância social do asfalto que chega às cidades, 
pois para cada cidadão significa melhorias na 
saúde, educação, vida familiar, agricultura, in- 
fraestrutura, desenvolvimento, autoestima e 
embelezamento do município. 

"O asfalto traz o desenvolvimento, faz es- 
coar a produção e riqueza da região. As crian- 
ças chegam com segurança nas escolas, por 
meio do transporte escolar, além de se reduzir 
o número de doenças endêmicas, verminoses, 
entre outras, com o fim da poeira no verão e a 
lama no inverno. A segurança pública se bene- 
ficia com a via asfaltada, pois o aparelho poli- 
cial circula melhor. Com asfalto, o pai ou mãe 
de família não precisa sair tão cedo de casa 
para o trabalho e voltar mais tarde, garantindo 
assim mais tempo para os filhos e para o lazer, 
garantindo assim mais qualidade de vida aos 
maranhenses", assinalou Luis Fernando. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE 
CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA 

Fundado em: 17/05/1998 CNPJ: 03248 916/0001-53 
Rua: Claro Macedo n". 122*- centro CEP; 65968-000 Fone: (99) 3535-3179 ■Trabalhador Rural Sindicalizado 6 trabalhador Protegido* 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital de convocação, ficam convocados Iodos os associados do 
Sindicato que dispõem o An. 02°. estiverem cm dias com sua obrigação estatutária em 
conformidade com o An. 40. do Estatuto social do STTR para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, dos associados que será realizada no 
dia 25 de Novembro de 2013, na sede do Sindicato a Rua Claro Macedo N" 122* Com 
inicio as 08:00 horas da manhã em primeira convocação com a presença de metade mais 
um dos associados quites e Em Segunda Convocação as 9;00h com qualquer número 
de associados quites para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 

Ordem do dia 

Alteração do Estatuto Social do STTR 

CAMPESTRE DO MARANHÃO - 05/11/2013 

••rs*#»***» <*o% • TrartNtrhMtoe»* 
,CN»a. os 

Francisca Ireni férreíra' Lima falcão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhâo-MA 
torna público que realizará licitação na seguinte forma: 

PREGÃO PRESENCIAL N0 033/2013-CPL. OBJETO Aquisição de material de limpeza e Permanente 
do Programa dinheiro direto na escola-PDDE, do Município de Amarante do Maranhão. TIPO DE LICITA- 
ÇÃO: Menor Preço por item, DATA DE ABERTURA: 27 de novembro de 2013, às 08h30min. 

PREGÃO PRESENCIAL N0 034/2013-CPL. OBJETO Aquisição de material de consumo e equipa- 
mentos permanentes para iluminação Pública do Município de Amarante do Maranhão. TIPO DE LICITA- 
ÇÃO: Menor Preço por item. DATA DE ABERTURA; 28 de novembro de 2013, às OShOOmin. 

PREGÃO PRESENCIAL N0 035/2013-CPL. OBJETO Aquisição de plaquetas personalizadas para 
tombamento de bens pertencentes ao patrimônio público do município de Amarante do Maranhão. TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. DATA DE ABERTURA: 29 de novembro de 2013, às 08h30min. 
LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, localizada 
na Av. Dep. La Roque, 1229 - Centro, Amarante do Maranhão-MA. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os inte- 
ressados poderão consultar ou adquirir o Edital e seus anexos, na sala da CPL na sede da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão, no horário de expediente, das OShOOmin às 13h00min, mediante o 
recolhimento aos cofres públicos no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Amarante do Maranhâo-MA. Valde- 
nilson de Sousa Costa - Pregoeiro. 

Acir Rickli 

Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - 
SEMA, em 11/11/2013, conforme Processo n0 239360/2013, Outorga de Direito do uso de água superfi- 
cial para irrigação de uma área de 100,00 (cem) hectares na Fazenda Caiuá, Zona Rural do município de 
Balsas e Riachâo - Estado do Maranhão. 
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Mundo corre o risco de ficar 3,69C mais quente, adverte a AIE 

s 
- 

Graus a mais Impacto 

O mundo ficará, a longo prazo, 3,6 graus Celsius (0C) mais quente 
se os governos simplesmente mantiverem os seus objetivos atuais, 
alertou a Agência Internacional de Energia (AIE). Os representantes 
da agência participam em Varsóvia (Polônia) das discussões sobre 
as alterações climáticas. No cenário estabelecido pela AIE para os 
países desenvolvidos, as emissões de gases que provocam o efeito 
estufa relacionados com a energia, que representam cerca de dois 
terços do total das emissões, sofrerão um aumento de 20% até 2035, 
mesmo com os esforços já anunciados pelos países comprometidos 
com as preocupações ambientais. 

Aumento 

No entanto, o aumento de 20% nas emissões de energia - princi- 
palmente as geradas pelo carvão e pelo petróleo e, em menor grau, 
do gás - dentro de 20 anos "deixa o mundo a caminho de temperaturas 
médias globais de 3,60C, bem acima da meta de 20C definida interna- 
cionalmente", informou a AIE. 

Este cenário "leva em conta o impacto das medidas anunciadas 
pelos governos para melhorar a eficiência energética, o apoio às ener- 
gias renováveis, a redução dos subsídios aos combustíveis fósseis 
e, em alguns casos, a colocação de um preço nas emissões de gás 
carbônico", disse a AIE no relatório anual de referência, apresentado 
nesta terça-feira em Londres. 

Iniciativas 

Observando o papel fundamental do componente energético no 
sucesso ou no fracasso da política climática internacional, o depar- 
tamento de energia da Organização para a Cooperação e Desenvol- 
vimento Econômico (OCDE) apoiou as iniciativas recentes, entre as 
quais o plano de ação apresentado pelo presidente americano Barack 
Obama; o anúncio de Pequim relativo a uma limitação de carvão; e o 
debate europeu sobre metas climáticas para 2030, salientando que 
"todas têm o potencial de limitar o crescimento das emissões de gás 
carbônico". 

Inflação para mais pobres sobe mais que o dobro entre setembro e outubro 

Inflação 

- 

A inflação para as famílias com renda mensal de até 2,5 salários 
mínimos subiu mais que o dobro na passagem de setembro para outu- 
bro deste ano. Os dados divulgados na terça-feira (12) pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) mostram que os alimentos foram os responsá- 
veis pela alta, pois os preços saíram de uma deflação de 0,16% para 
alta de 1,13%. O tomate teve os preços reajustados em 21,32% em 
outubro, ante a deflação de 7,61% em setembro. 

Taxa 

De acordo com a FGV, o índice de Preços ao Consumidor - Classe 
1 (IPC-C1) de outubro subiu 0,73%, ante a taxa de 0,16% registra- 
da em setembro. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 
3,72% no ano e de 4,97% nos últimos 12 meses. Já o IPC-Br, que 
mede a inflação para as famílias com renda mensal de até 33 salários 
mínimos, subiu 0,55% em outubro e em 12 meses acumula alta de 
5,36%, percentual acima da inflação registrada para os consumidores 
de baixa renda. 

* 

Reajuste 

Além dos alimentos, a alta do IPC-C1, em outubro, foi influenciada pelo reajuste nos preços do aluguei residencial, de 0,68% para 0,83%; 
botijão de gás. de 1,24% para 2,40%; artigos de higiene e cuidado pessoal, de 0.37% para 1,05%; salas de espetáculo, de -0,58% para 0,64%; 
alimentos para animais domésticos, de 0,18% para 1,52%; e tarifa de telefone móvel, de -0,23% para 1,16%. O grupo vestuário foi o que apre- 
sentou a maior queda na taxa de outubro em relação a setembro, passando de 0,90% para 0,69%, sob a influência dos calçados, cuja taxa 
recuou de 0,95% para 0,2%. Ainda com preços em queda, na mesma base de comparação, aparecem a cebola (de -13,42% para -16,98%) e o 
leite do tipo longa vida (de 0,77% para -1.25%). 

li. 

Família de sobrevivente brasileiro descreve desespero 

Celular emprestado 

Falando à BBC Brasil, o pai dele, Marcelo Antunes, disse que 
o filho contou ter escapado do pior. "Ele falou comigo no domin- 
go para dizer que estava vivo e depois na segunda, de novo. Eu 
achei a voz dele boa e estou tranqüilo", disse. Daniel conseguiu 
se comunicar com o pai por meio de celulares emprestados de 
colegas. 

Ele não pôde falar muito, pois a bateria estava acabando e não 
havia como carregar os aparelhos. A energia elétrica ainda não foi 
reestabelecida na região e em alguns lugares há geradores, mas 
a rede de telefonia também está instável e as conexões falham. 

A tempestade foi forte, mas em Isabel não havia cadáveres 
pelas ruas ou pessoas desesperadas, disse Daniel à família. O 
engenheiro estaria passando bem graças à ajuda da companhia 
para a qual trabalha, que tem levado alimentos e água potável aos 
funcionários. 

"O que ele me disse que viu muito foram casas destelhadas e 
destroços espalhados", disse Marcelo. 

Sonho 

Para os familiares de Daniel, a tragédia nas Filipinas não o 
fará deixar o país, pois ele está realizando seu sonho de fazer o 
estágio internacional. "Essa é a maior tragédia que o meu filho 
já viveu até hoje. mas o tufão não vai fazer ele desistir do sonho 
dele", disse o pai. "Desde que entrou na faculdade, ele sonha- 
va com isso (um estágio internacional). Ele deu aulas de inglês, 
economizou dinheiro e estudou para ter boas notas e conseguir 
a indicação", relembra a mãe. "Conhecendo o meu filho, ele não 
volta." "Ele não vai desistir só por causa do tufão", aposta a irmã, 
Luana Antunes. "É uma adversidade. Só fará ele amadurecer. O 
medo, todos nós sentimos, mas como lidamos com esse senti- 
mento é o que nos diferencia." 

Tufão 
A família de um brasileiro que sobreviveu à tragédia do tufão Haiyan 

descreveu o desespero que sentiu enquanto esperava notícias dele, que 
estava na região mais afetada pela tempestade. Daniel Christoffel Antu- 
nes, um engenheiro químico cearense, estava na cidade de Isabel, na 
província de Leyte (leste do país). Ele morava na região e trabalha em 
uma fábrica de processamento de cobre. A reportagem tentou contatar 
Daniel diretamente, mas não conseguiu localizá-lo até o fechamento des- 
ta reportagem. A família dele, porém, já conversou brevemente com ele 
após a passagem do tufão. Recém-graduado pela Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, o brasileiro chegou às Filipinas em 17 de outubro 
para fazer um estágio internacional de meio ano. Entre a chegada do tufão 
às Filipinas (na sexta-feira) e a confirmação de que Daniel estava vivo, 
no domingo, se passaram horas de enorme angústia para a família. "No 
domingo se reuniu todo mundo aqui na sala de estar. Numa hora dessas 
a gente se desespera. Estávamos orando e pedindo pra Deus pela vida 
do Daniel", conta a mãe, Vita Christoffel. "Foi um grande alivio quando ele 
telefonou para o pai dele e disse que estava bem." 
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Saúde é~A^ 

Bem-Esfar 

IDADE MÁXIMA PARA DOAÇÃO DE 
SANGUE PASSA PARA 69 ANOS 

-■ 

O ministro da Saúde, Alexandre Pa- 
dilha, anunciou a ampliação da idade 
máxima de doação de sangue para 69 
anos. Atualmente, a faixa etária para 
doação é de 16 a 67 anos. O ministro 
assinou, também, a portaria que torna 
obrigatória a realização do Teste de Áci- 
do Nucleico (NAT) em todas as bolsas 
de sangue coletadas pelos bancos de 
sangue públicos e privados do pais. 

"Estamos adotando este teste como 
obrigatório tanto nos bancos de sangue 
públicos quanto nos privados. [O teste] 
já acontece em 100% dos bancos pú- 
blicos brasileiros e agora nos permitir 
colocar nos bancos privados", disse 
Padilha. 

Hoje são coletadas no Brasil 3,6 mi- 
lhões de bolsas por ano, o que corres- 
ponde ao índice de 1,8% do parâmetro 
estabelecido pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). O ministro destacou 
que o objetivo do governo é atingir o pa- 
râmetro de 3% de bolsas coletadas ao 
ano. Ele frisou que o atual parâmetro já 
está dentro da faixa proposta pela OMS. 

No ano passado, Alexandre Padi- 
lha diminuiu de 18 anos para 16 anos 
a idade mínima para a doação de san- 
gue. Com as idades mínima e máxima 
para doação ampliadas, 8,7 milhões no- 
vos voluntários poderão contribuir para 
manter os bancos de sangue. Países 
como os Estados Unidos, a França e a 
Espanha já trabalham com a faixa etária 
de até 69 anos. 

A realização do teste NAT permite 
maior rapidez na identificação de ví- 
rus como o HIV e o da hepatite C no 
sangue de doadores. O exame reduz 
a chamada janela imunológica para a 
identificação mais rápida desses vírus. 
A redução do tempo que o vírus per- 
manece indetectável - a janela imuno- 
lógica - por teste é de 35 dias para 12 
dias no caso da hepatite C e de 22 dias 
para dez dias. no caso do HIV. O NAT 
identifica o material genético do vírus e 
não os anticorpos como ocorre com o 
exame Elisa, normalmente utilizado nos 
bancos de sangue, o que permite um 
resultado mais rápido e eficaz. 

De acordo com Padilha, a implanta- 
ção desses novos testes que aumentam 
a sensibilidade para detectar a infecçâo 
pelo HIV e pela hepatite C não exclui 
as outras medidas do questionário, de 
critério de doação por dois motivos: 
elas ajudam a reforçar a sensibilidade 
e potencializam a ação dos testes. "É a 
parte mais importante da segurança de 
um banco de sangue e afasta qualquer 
pessoa que tenha se exposto a uma si- 
tuação de risco", frisou Padilha. 

"Todo eles [os testes] são absoluta- 
mente confiáveis. O Nat descobre mais 
precocemente se aquela pessoa está 
infectada pelo vírus, por isso é impor- 
tante para transfusão de sangue, é um 
passo importante para dar mais segu- 
rança", acrescentou o ministro. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) 
conta com 32 hemocentros coordena- 
dores e 368 regionais, além de núcleos 
de hemoterapia distribuídos em todo o 
pais. Atualmente, 75% da coleta de san- 
gue são feitos na rede pública e 25%, 
na rede privada. Os bancos de sangue 
terão 90 dias para se adequar às novas 
regras. A Agência Nacional de Vigilân- 
cia Sanitária (Anvisa) será responsável 
pela fiscalização das redes. 
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Fred dificilmente joga antes da 36a rodada 

í 

Triste por lesão, Messi promete 

"devolver carinho" ao Barcelona 

Fred teve edema na coxa detectado há cerca de duas semanas 

O esforço de Fred para voltar a jogar 
ainda em 2013 segue a todo vapor. O 
atacante do Fluminense já está quase 

completamente curado da lesão muscular na 
coxa direita, mas segue em tratamento para 
se recuperar de um edema no local. 

A previsão mais otimista, no entanto, ain- 
da não é muito animadora. O camisa 9 já está 
descartado para os dois próximos compro- 
missos do Flu, contra Náutico e São Paulo. 
Já na 36a rodada, a chance ainda é pequena, 
mas a possibilidade de Fred atuar contra o 
Santos já é tratada como real nas Laranjei- 
ras. O técnico Dorival Júnior, recém-chega- 
do, mantém cautela ao falar do atacante. 

"Contra o Náutico não tem como o Fred 
jogar. E dificilmente vai estar em condições 
nas próximas rodadas. Ele ainda está total- 
mente entregue ao departamento médico", 
avaliou o treinador, em sua apresentação ao 
clube. 

Enquanto segue em recuperação, Fred se 
afastou até mesmo das redes sociais. A es- 
perança do avante é de jogar, ao menos, os 
últimos dois jogos da temporada, mesmo que 
não esteja 100% recuperado. Enquanto isso, 
o Flu enfrenta o Náutico, nesta quinta-feira, 
às 21h (de Brasília). O Tricolor precisa de 
uma vitória sobre o lanterna, resultado que 
não conquista há nove rodadas. 

Messi sofreu sua terceira lesáo nesta temporada 

Pela primeira vez, Lionel Messi se pro- 
nunciou oficialmente depois de sofrer uma 
lesão muscular que o tirará dos gramados 
até 2014. Através de sua conta no Face- 
book, o melhor jogador do mundo postou a 
foto de uma carta escrita à próprio punho, 
na qual agradece ao carinho dos fãs, e, na 
legenda, prometeu devolver o carinho de 
seus companheiros de Barcelona. 

"Como muitos já sabem, durante as pró- 
ximas semanas estarei me recuperando 
desta nova lesão. Para mim é uma tristeza 
não poder jogar com a minha equipe nes- 
te momento. Agora o mais importante é me 
recuperar bem para poder ajudar os meus 
companheiros e devolver todo o carinho que 
eles têm me dado, da melhor maneira que 
sei: jogando futebol. Obrigado pelas men- 
sagens de apoio", escreveu o argentino na 
rede social. 

Messi se contundiu durante a vitória do 
Barcelona por 4 x 1 sobre o Real Betis, no 

último fim de semana, pela 13a rodada do 
Campeonato Espanhol. Ele sofreu uma rup- 
tura muscular na perna esquerda após se 
esticar para tentar um passe no meio de 
campo, e deve ficar até dois meses fora de 
ação. A maior parte do tratamento do joga- 
dor será realizada em Buenos Aires, na Ar- 
gentina. 

Vale lembrar que o camisa 10, conhecido 
por pouco sofrer com lesões e estar cons- 
tantemente em campo, vem encontrando 
uma nova realidade desde a última tempora- 
da. No ano passado, sofreu uma lesão mus- 
cular na coxa durante as quartas de final da 
Liga dos Campeões da Europa, diante do 
PSG, na França, tendo que atuar sem os 
100% de suas condições físicas na reta fi- 
nal da competição. Neste ano, também ficou 
bom tempo parado após a volta dos proble- 
mas musculares no triunfo sobre o Almería, 
pela Liga BBVA. Assim, pouco permaneceu 
em campo na atual temporada. 
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