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Especial ^ ^'0201 RÍ020I3 

Corrupção 

O Papa Francisco falou sobre corrupção nessa quinta-feira (25). em discurso na co- ^ 
munidade de Varginha, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, e pediu aos jovens que A \ ^ 
"nunca desanimem, não percam a confiança, não deixem que se apague a esperan- | . t 
ça" frente às "noticias que falam de corrupção, com pessoas que, em vez de buscar o •#^ ^' 
bem comum, procuram o seu próprio beneficio". "Arealidade pode mudar, o homem JÊfÊk 
pode mudar Procurem ser vocês os primeiros a praticar o bem, a não se acostuma- % 
rem ao mal, mas a vencê-lo", afirmou o pontífice. Após deixar o Palácio da Cidade, ^ 
na Zona Sul, onde abençoou atletas e bandeiras olímpicas e paralimpicas, além de 
receber a chave da cidade do Rio de Janeiro, o pontífice seguiu em carro fechado até :Wm ^ ^ m ,, J 
Manguinhos. Lá, andou de papamóvel pela comunidade, cumprimentou e abençoou 
fiéis e beijou crianças. Em sua chegada a Varginha, o Papa Francisco recebeu um colar com as cores do Brasil, que ele vestiu sobre suas 
vestes sacerdotais. Depois fez uma oração na capela do conjunto de favelas de Manguinhos, com uma fala breve. Antes de discursar em um 
campo de futebol, ele ainda visitou uma família da comunidade, permanecendo cerca de 10 minutos dentro da casa. 

Multidão 

O Papa Francisco pediu para que o 
papamóvel parasse e tomou um gole 
de mate oferecido por um peregrino 
na praia de Copacabana, na zona sul 
do Rio, nessa quinta-feira (23). Ele 
chegou à região às 17h15 para par- 
ticipar de uma festa de acolhida aos 
jovens que participam da 28a Jorna- 
da Mundial da Juventude, que é rea- 
lizada desde a última terça-feira (23). 

Círio de Nazaré 

A cantora Fafá de Belém 
canta o tema do Círio de 
Nazaré durante a Cerimô- 
nia de Acolhida dos Jo- 
vens, da Jornada Mundial 
da Juventude, em palco 
de Copacabana, na noite 
dessa quinta-feira. 

Mudança de planos 

A missa de encerramento da 
Jornada Mundial da Juventude, 
com a presença do Papa Fran- 
cisco, que estava prevista para 
domingo (28) no Campo da Fé. 
em Guaratiba, na Zona Oeste do 
Rio, foi transferida para a Praia 
de Copacabana, na Zona Sul. A 
vigília que ocorreria no sábado 
também mudou de lugar. Se- 
gundo o Comitê Organizador da 
JMJ, o mau tempo tornou a rea- 

lização impraticável, já que o local amanheceu tomado por lama nesta 
quinta (25). A infoilnação foi confirmada pelo arcebispo do Rio, dom 
Orani Tempesta. 
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O ESCRITOR E O 
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Milhares de pessoas acompanharam a passagem do Papa Francisco 
na praia de Copacabana para participar da festa de acolhida aos jovens 
que participam da 28a Jornada Mundial da Juventude, que é realizada 
desde a última terça-feira (23), no Rio de Janeiro. 

Festa de Acolhida 
Em discurso dirigido aos jovens 
durante a festa de Acolhida da 
Jornada Mundial de Juventude 
de Copacabana, no Rio, nessa 
quinta-feira (25), o Papa Fran- 
cisco citou seus antecessores, 
João Paulo II e Bento XVI, pediu 
um minuto de silêncio em home- 
nagem a uma jovem que morreu 
a caminho da JMJ e saudou os 

cariocas. "Sempre ouvi dizer que o carioca não gosta de frio e de chu- 
va. A fé de vocês é mais forte que o frio e a chuva. Parabéns!", disse o 
Papa, que foi aplaudido. O Papa também pediu um minuto de silêncio 
em homenagem a Sophie Morinière, que morreu em um acidente na 
Guiana Francesa. Ela estava em um ônibus de peregrinos que vinham 
para a Jornada Mundial da Juventude na última quarta (17). Sophie fa- 
zia parte de um grupo de 23 franceses que viajou até a Guiana antes de 
partir rumo à JMJ. Cinco pessoas ficaram gravemente feridas no aciden- 
te entre um caminhão e o ônibus. 
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°0 livro é um 
pássaro com mais 
de cem asas para 
voar." 
(RAMÔN GÓMEZ 
DELASERNA, 
escritor espanhol, 
1888-1963) 
Dia 25 de julho foi 
o "Dia Nacional do 
Escritor", isto é, 
o Dia do Escritor 
brasileiro. 
A grande travessia 
que toda cidade 

■naterial" para cidade 

" tem também, e orgu- 
ia de Letras, que eu 
;idade e a região precisa 
trabalhos escritos, as 
s inéditas de seus 

?critor no Brasil porque 
o Festival do Escritor 
hopping center de 
^ Janeiro. O evento 

foi promovido pelos escritores Peregrino Jr. e Jorge 
Amado, que eram, respectivamente, presidente e 
vice-presidente da União Brasileira de Escritores. 
O sucesso do acontecimento levou o Governo a 
instituir o 25 de julho como o Dia do Escritor. 

Há comunidades em que o escritor e o esmoler têm 
algo mais em comum que a sílaba inicial - ambos 
pedem, rogam. Suplicam praticamente. 
Há comunidades em que o escritor e o esmoler têm 
algo de muito diferente entre si: o esmoler conse- 
gue sobreviver do seu ofício... 
Mudado o que deve ser mudado, pode-se dizer, 
acerca da produção literária, o que já dizia o 
escritor francês Marquês de Custine, no século 19: 
"Agora lodo mundo faz livros. (...) Realmente raros, 
hoje, são os leitores," 
A favor dos autores locais pode-se dizer que seus 
livros, comprados ou não, lidos ou não, sobrevive- 
rão. 
Sobreviverão às décadas de desinteresse das 
escolas e das políticas públicas. 
Sobreviverão às atitudes refratárias das universida- 
des e outras instituições de ensino superior. 
Sobreviverão ao pouco caso (ou à inexistência) do 
jornalismo cultural na maior parte das cidades onde 
há jornal impresso. 
Sobreviverão ao desca^ do universo empresarial 
que não mantêm pequemas bibliotecas (estantes, 

Edmilson Sanches 

pelo menos) de livros de autores locais e univer- 
sais, com o que se perde uma grande oportunidade 
de estimular empregados e outros colaboradores 
a ler. 
Sobreviverão - sim, sobreviverão - aos mandatos 
e mandatários municipais e seus desinteresses, 
desvontades, dissimulação. 
Sobreviverão a esse indivíduo - o mandatário 
- que deveria ser servidor, e não patrão; que mal 
reage se procurado, mas que nunca procura, não. 
Indivíduo que só atende à súplica derradeira, à 
penúltima respiração. Que joga migalhas, quando 
poderia ofertar o pão. 
Sobreviverão a essa gente sem generosidade 
espontânea. Gente que busca na solidez de vento 
do poder o espaço para se preencher. 
Indivíduos vazios de substância e sentido, cuja 
consciência de historicidade e visão de futuro são 
apenas referências recorrentes de rota e repetitiva 
retórica para pequenas platéias ou grande mídia - 
grande, cara e subserviente mídia. 
O autor até pode não sobreviver, mas sua obra, 
definitivamente, sobreviverá. 
E quando se fecharem os túmulos sobre aqueles 
que, podendo fazer mais e melhor, não o fizeram, 
as páginas dos livros se abrirão como asas e voa- 
rão para dentro de cada mente. 
Profunda/mente. 
Eterna/mente. 
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- GUARDAS DE TRANSITO 

>- 

Nunca se viu tantos guardas de 
trânsito nas ruas de Imperatriz 
como nos últimos meses. Nas 
esquinas mais movimentadas, lá 
estão eles, quase sempre em du- 
plas, com caneta e bloquinho em 
mãos, prontos para anotar a pri- 
meira infração que acontecer. Mas 
é quando o bicho pega que nota- 
mos que os guardas não estão tão 
preparados assim para ocupar tal 
cargo. Já reparei inúmeras vezes 
(e ouvi relatos de quem também 
reparou por aí) que em situações 
de trânsito caótico ou de grandes 
congestionamentos, os guardas 
continuam lá, em suas esquinas, 
só observando e nada fazem para 
tentar remediar a situação. 

- NA HORA DO EXPEDIENTE 

Na tarde desta quinta-feira (25), 
por volta das 17h, dois guardas de 
trânsito (que tiveram os rostos em- 
baçados para não terem suas iden- 
tidades reveladas) estavam desfru- 
tando de um delicioso guaraná da 
amazónia e, tranqüilamente, ob- 
servando o engarrafamento que se 
formava na rua Antônio de Miran- 
da, em virtude de um cruzamen- 
to fechado na rua Piauí. E vocês 
sabem que cruzamento fechaao é 
coisa séria, porque vai ocasionan- 
do um efeito cascata, em instan- 
tes o cruzamento da Ceará com a 
Antônio de Miranda também ficou 
parado e, logo em seguida, o da 
Rio Grande do Norte também. E, 
mesmo assim, lá estavam e lá con- 
tinuaram os guardas de trânsito se 
refrescando com o gosto geladinho 
do guaraná da amazônia. Até eu, 
que estava no carro, fiquei com 
vontade de tomar o tal guaraná, 
mas já estava atrasada por conta 
do trânsito congestionado. Não sei 
se o turno dos guardas havia ter- 
minado naquele horário, mas eles 
estavam por ali, com o carro da 
Strans parado em local proibido, 
diga-se de passagem. Eu, como 
jornalista, sou jornalista a qualquer 
hora do dia - assim como os mé- 
dicos, que não negariam socorro 
a alguém que precisasse só por 
não estarem no seu horário de tra- 
balho. Do mesmo jeito esperamos 
qqe os novos guardas de trânsito 
saibam agir, sempre tentando or- 
ganizar o caótico trânsito da nossa 
cidade. 
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►FUGA NO PRESÍDIO DE DAVINÓPOUS 
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Detentos cavam túnel e conseguem escapar 
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O túnel escavado tinha mais de 8 metros de comprimento 

Antônio Pinheiro 

Oito detentos da Unidade Prisional de 
Ressocialização de Davinópolis fu- 
giram na madrugada de quinta-feira 

(25) por um túnel feito por eles na cela nove. 
Aproveitando que o piso çte concreto é de ape- 
nas 16 cm, eles fizeram um buraco com apro- 
ximadamente 1,8 metro de profundidade. De 
acordo com a diretora da Unidade Prisional de 
Davinópolis, o comprimento do túnel escavado 
foi de mais de 8 metros (de dentro da cela até 
o lado de fora). 

Os fugitivos escavaram o chão com pane- 
las. O fato de o terreno onde fica o presídio ser 
arenoso facilitou a escavação. A diretora do 
presídio, Eunice, informou que, por volta das 
12h40, os funcionários passaram olhando as 

celas e constataram a presença de todos os 
presidiários no local. 

Dos oitos fugitivos, cinco deles respondem 
processos por assaltos, um por homicídio e 
dois por tráfico de drogas. A fuga foi percebida 
só na manhã de ontem (25). Toda a areia reti- 
rada era escondida dentro dos colchões e em 
sacolas plásticas. Os detentos fugitivos são: 
Marcos Antônio Paixão da Silva (Marcos Ca- 
peta): José da Silva Viana, Neyreleves Santos 
Mourâo, Paulo de Caldas Santos, Raimundo 
da Silva Sousa, Cleubson Marques da Silva, 
Lucas Félix Oliveira da Silva e Genilson Barros 
de Oliveira. A fuga foi percebida no momento 
em que inspeção foi realizada nas celas. Até 
as 19h de ontem, nenhum dos fugitivos tinha 
sido recapturado. 

Batalhão de Choque prende 

quatro pessoas em São Luís 

Material apreendido com dupla durante "Operação Tomado" 

Em mais uma ação da "Operação 
Tornado", deflagrada pelo Batalhão de 
Choque (BpChoque) nos bairros Ipase, 
Bequimâo,Vinhais e Angelim, foram presas 
quatro pessoas envolvidas em diversas prá- 
ticas criminosas. As prisões ocorreram no 
início da noite de quarta-feira (24) e na ma- 
drugada dessa quinta-feira (25). 

Foram presos Cleiton de Sousa Oliveira, 
34 anos, morador da Rua da Jaqueira, 101, 
Vila Lobão; e Tarcísio Roberto Silva Pache- 
co, 21, residente na Travessa da Rua Nova, 
35, Ipase de Baixo. Segundo informações 
policiais, a dupla é suspeita de tentar arrom- 
bar a Igreja São José Operário, na Cidade 
Operária. 

Com eles, foram apreendidos uma chave 
inglesa, uma chave de fenda, uma faca e um 
alicate. Os dois foram conduzidos ao Plan- 
tão do Cohatrac. 

Tráfico 
Durante incursões nos bairros Mon- 

te Castelo e Liberdade, foram presos pelo 
Esquadrão Águia, Marcos Vinícius do Nas- 
cimento, 26 anos, morador do Recanto da 
Floresta; e Júlio César do Nascimento, 26 
anos, residente da Rua do Poço, Floresta. 

Os dois foram presos na Travessa Fa- 
gundes Varela. Com eles. a polícia apreen- 
deu 67 pedras de crack. A dupla foi autuada 
em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. 

PF prende três por extração 

ilegal de areia no rio Tocantins 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Federal prendeu três pessoas em 
flagrante na manhã de ontem (25), durante a 
"Operação Escamandro". Os homens presos 
são ligados a donos de dragas que extraem 
ilegalmente a areia do Rio Tocantms. Eles são 
acusados de cometer crime ambiental e deso- 
bediência à medida administrativa do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) e do Departa- 
mento Nacional de Produção Mineral (DNPN). 

O delegado Fábio Teixeira informou que o 
caso será encaminhado à Justiça Federal. Os 
três homens presos podem ser soltos depois 
de ser arbitrada a fiança. Três balsas foram 
lacradas. O inquérito será encaminhado para 
o IBAMA e ao DNPN, que irão adotar as medi- 
das cabíveis. 

A prisão foi informada pelo delegado da 
Policia Federal em uma coletiva de imprensa 
na sede da PF, na tarde de ontem. A relação 
dos presos não foi informada. 

Acidente com ônibus de turismo 

deixa pelo menos três mortes 

S 

•* 
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O Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar no socorro 

O ônibus da empresa Rosimar Turismo 
saiu de Imperatriz por volta de 12h30, dessa 
quinta-feira (25) com destino a Goiânia (GO), 
e ao tentar uma ultrapassagem. segundo a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motoris- 
ta saiu da pista. O acidente aconteceu no km 
158, da BR-010, entre as cidades de Cam- 
pestre e Porto Franco. 

A proprietária da empresa, Rosimar da 
Costa, confirmou a morte de três passagei- 

ros: Cleanderson Araújo Silva, de 20 anos, 
sobrinho dela. e duas mulheres que, ainda, 
não tiveram os nomes identificados. Os cor- 
pos foram levados para o Instituto Médico 
Legal (IML), em Imperatriz. 44 passageiros 
estavam no ônibus. O Corpo de Bombeiros 
foi chamado para auxiliar no socorro porque 
algumas vitimas ficaram presas às ferragens. 
Pelo menos uma pessoa foi levada para o 
hospital, em estado grave. (Imirante) 

MPF vai investigar ministro maranhense 

que diminuiu a própria idade 

A mudança de idade do ministro mara- 
nhense do Tribunal de Contas da União (TCU), 
Raimundo Carreiro, resultou em procedimento 
instaurado pela Procuradoria da República no 
Distrito Federal, que vai apurar se houve algu- 
ma irregularidade no processo de retificação 
da data de nascimento. As informações são de 
O Estado de São Paulo. 

De acordo com a publicação, Raimundo 
Carreiro apresentou documentação na qual 
consta ter dois anos a menos. O caso chamou 
a atenção porque, com a diminuição da idade, 
ele conseguiu adiar sua aposentadoria com- 
pulsória no tribunal e ficar no atual cargo mais 
tempo, podendo presidi-lo nos anos de 2017 
e2018. 

Raimundo, que é natural de São Raimundo 
das Mangabeiras, se aposentou no senado em 
2007 apresentando registro de nascimento da- 
tado de 6 de setembro de 1946, com 60 anos 
completos. Após assumir o cargo de ministro 
do TCU, deu entrada com um pedido de corre- 
ção de sua idade. Segundo ele, sua real data 
de nascimento seria 6 de setembro de 1948. 
O erro na certidão de nascimento seria em 
função dele ter sido registrado tardiamente, 
só aos 16 anos de idade, e apenas agora, 40 
anos depois, teve tempo e dinheiro para corri- 
gir o equívoco. 

r 

Ministro Raimundo Carreiro 

Ainda de acordo com O Estado, Raimun- 
do afirmou que a alteração de sua idade não 
teve como objetivo poder ocupar, no futuro, a 
presidência do TCU, mas que esta pode ser 
uma conseqüência. A Procuradoria do Distrito 
Federal tem 30 dias para apurar o caso. que 
pode ser prorrogado por mais 30. Se constata- 
dos indícios de irregularidades, será aberto um 
inquérito para investigar o processo. 
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►REDE PROTEGER 

Fórum debate o combate à violência sexual 
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O evento acontece no auditório da Vara da Infância e Juventude 

Hyana Reis 

O Fórum Rede Proteger reúne membros 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA), a 

Vara da Infância e da Juventude e o Ministé- 
rio Público Estadual, entre outros, para deba- 
ter sobre o combate à violência sexual contra 
crianças e adolescentes. O evento acontece 
desde ontem (25) e se estende até hoje (26) 
no auditório da Vara da Infância e Juventude. 

O fórum é uma iniciativa da Suzano Papel e 
Celulose juntamente com a Prefeitura Munici- 
pal de Imperatriz, cujo objetivo é propor ações 
para esta questão. De acordo com Adriane 
Carvalho, gerente socioambiental da Suzano: 
"É um projeto de enfretamento à violência se- 
xual, onde um grupo de trabalho formado por 
diversas instituições se organiza para discutir 
medidas estratégicas". 

Segundo a gerente, os efeitos esperados 
com o evento é "melhorar os resultados de 
proteção à criança e adolescente". Para isso, 
foi elaborada uma vasta programação de pa- 
lestras e debates sobre o tema. 

Na abertura do evento, a Vara da Infância 
promoveu uma palestra sobre "Os fluxogramas 
dos desdobramentos da denúncia e comunica- 
ção, e a importância dos trâmites da denúncia 
junto ao Sistema de Garantia de Direitos". A 
Defensoria ministrou, no mesmo dia. uma pa- 
lestra sobre "A importância do registro e acom- 

panhamento de vitimas de abuso sexual". 
Houve ainda uma mesa-redonda sobre a 

importância do atendimento adequado a viti- 
mas de abuso sexual, mediada por Jucilene 
Reis, psicóloga do Centro de Referência Es- 
pecializada de Assistência Social (Creas). 

Para o juiz da Vara da Infância e Juventu- 
de, Delvan Tavares, o fórum é de grande im- 
portância para o fortalecimento das ações de 
combate, pois Imperatriz tem registrado nos 
últimos anos um aumento no número de ocor- 
rências de abuso sexual: "Imperatriz está um 
passo atrás porque nós ainda não consegui- 
mos nos organizar adequadamente do ponto 
de vista institucional, para combater de forma 
mais eficaz e imediata esse tipo de crime. Es- 
tamos quase em uma situação de calamida- 
de", destacou. 

Programação - Neste último dia de even- 
to, a programação será aberta com a palestra 
"Sensibilização da rede sobre uso das medi- 
das de intervenção pós-exposição sexual de 
DST", ministrada pelo Serviço Ambulatória! 
Especializado (SAE). 

Logo após, haverá um momento para a 
Secretária de Saúde apresentar uma proposta 
de criação e da portaria de medidas preven- 
tivas contra DSTs e contraceptivos, além de 
um serviço de pronto atendimento 24 horas. O 
seminário encerrará ao meio-dia com a apre- 
sentação dos resultados do fórum. 

Curso de pedreiro é 

ministrado em Buritirana 

A programação conta com 200 horas de aulas 

A construção civil tem sido uma das áreas 
que mais oferecem oportunidade de emprego 
no Brasil nos últimos anos. Há, contudo, im- 
passes na capacitação de pessoas na área. 

Em Buritirana, a cerca de 70 quilômetros de 
Imperatriz, está sendo ministrado desde o úl- 
timo dia 16 de julho um curso de capacitação 
para pedreiros e mestres de obra. 

O curso, ministrado pelo professor Joa- 
quin Orlando Dinis, conta com 30% de aulas 
teóricas e 70% de aulas práticas para duas 
turmas. Uma pela manhã com 26 alunos, e 
outra pela tarde com 25. O curso tem dura- 
ção de 50 dias, o que corresponde a 200 ho- 
ras de aulas. 

Para incentivar os alunos a permanece- 
rem até o final do curso, será oferecida uma 
bolsa de R$ 400. Além disso, o aluno pon- 
tual. participativo e que não faltar nenhuma 
aula vai ganhar R$ 2 por hora. Quem faltar ou 
chegar atrasado vai sofrer desconto na bolsa 
que receberá ao final do curso. 

As aulas estão sendo realizadas na Uni- 
dade Escolar José Lopes de Aguiar, que fica 
localizada na rua Ney Braga, S/N, no Centro 
de Buritirana. 

O 
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COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCAI 

exclusivamente 

' Alarmes Monitorado 24h Portões Automáticos - Cerca Elétrica 
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Programa Prevfogo capacitará brigadistas 

para combate a incêndio na floresta 
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Maria do Socorro Miguel Fonseca, gerente Estadual do Prevfogo. (Foto: Esaú Moraes) 

Hyana Reis 

Com o objetivo de combater focos de incên- 
dios florestais, o Centro de Prevenção e Comba- 
te a Incêndios Florestais (Prevfogo) capacitará 
brigadistas de cidades vizinhas com áreas flo- 
restais, de 11 a 24 de agosto. Esta é uma iniciati- 
va do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

Essa época do ano é escolhida para a exe- 
cução do programa, pois é o período em que 
aumenta o número de focos de incêndio: "No 
período de veraneio, sempre aumenta o número 
de casos de incêndio florestal", explica Maria do 
Socorro Miguel Fonseca, gerente Estadual do 
Prevfogo. Ela informa que 75% dos casos de 
incêndio florestal acontecem por vandalismo, e 
25% por caçadores. 

O Prevfogo luta para diminuir esses índi- 
ces, pois os focos de incêndio são altamente 
prejudiciais para a flora e fauna. "Traz prejuízos 
econômicos, sociais e à saúde, porque causa 
problemas respiratórios, visão e pele", ressalta 
a gerente. 

O programa existe há 4 anos e contempla 
as cidades vizinhas de Amarante, Grajaú, Barra 
do Corda e Riachão, já que elas são cercadas 
por áreas florestais. "A prioridade do nosso pro- 
grama é para áreas de proteção federal, como 
as aldeias indígenas", informa Maria do Socorro 
Miguel Fonseca. 

Os brigadistas foram pré-selecionados nas 
cidades contempladas pelo programa no mês de 
maio e passarão por uma oficina de prevenção 
de risco ministrada por especialistas que virão 
de Brasília. "Os brigadistas fazem este curso 
preparatório para se preparar para combater 
incêndio e para orientar a população dos riscos 
de fazer uma queimada sem o devido preparo", 
afirma Maria do Socorro. 

Depois da capacitação, os brigadistas re- 
alizarão trabalhos de educação ambiental com 
a população. Eles farão visitas, palestras e 
reuniões com agricultores para orientar sobre 
o manejo adequado do fogo. Também recebe- 
rão equipamentos de proteção individual, como 
máscara, protetor auditivo, gandola, cotumo, 
luva de segurança, apito, machado, enxada, en- 
tre outros. 

Campanha - De todas as cidades contem- 
pladas pelo Prevfogo, Grajaú ficou com o mais 
alto índice de focos de incêndio florestai. Devido 
a esses Índices, o Ministério Público, em parce- 
ria com o programa, promoverá uma campanha 
contra queimadas, intitulada "O fogo pega, a vida 
acaba", no dia Io de agosto. 

Na ocasião, devem estar presentes a minis- 
tra do Meio Ambiente e a ex-candidata a presi- 
dente, Marina Silva. "É uma campanha exclusiva 
a esta cidade que tem apresentado altos índices 
de focos de incêndio", ressalta a gerente. 
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Frentes de drenagem evitam alagamentos 

em diversos pontos de Imperatriz 

Com o inicio da estiagem, além da constan- 
te manutenção das vias urbanas, a Prefeitura 
de Imperatriz está empenhada na drenagem de 
diversos pontos da cidade para pôr fim ao pro- 
blema dos alagamentos em períodos chuvosos. 

A equipe da Secretaria Municipal de Infraes- 
trutura (SINFRA) está trabalhando na drenagem 
profunda da confluência da Avenida Bernardo 
Sayão com a rua Goiás, no bairro Maranhão 
Novo. O cruzamento da rua Dom Pedro I com 
a rua 9, no bairro Bacuri, também foi drenado 
para receber o asfalto. 

A pedido do prefeito Sebastião Madeira, o 
vice-prefeito de Imperatriz, Luiz Carlos Porto, 
tem visitado as frentes de serviço para acom- 
panhar o andamento e a qualidade do trabalho. 
Em uma das vistorias na Bernardo Sayão na 
quarta-feira (24), ele informou que a drenagem 
da rua Goiás, possibilitada com recursos fede- 
rais. será estendida até a BR-010. "São mais 
de 300 metros de duas fileiras de manilhas que 
darão vazão à água da chuva na parte baixa 
daquele setor". 

Outra região beneficiada é a do bairro Brasil 
Novo, com a drenagem da rua Itaquatiara, que 
recebeu 268 metros de manilhas até o Riacho 
Bacuri. Ao todo, segundo Pastor Porto, são 
mais de 400 metros de drenagem contadas a 
rede principal e as redes paralelas. "Além das 
manilhas maiores, foi efetuada a ligação da 
rede secundária com as chamadas 'espinhas'. 
A rua ainda vai receber bocas de lobo e a pavi- 
mentação". 

Satisfação - Ao encontrar o vice-prefeito 
acompanhando a obra na porta de sua casa, 

Foto: Divulgação 

a comerciante Maria Célia Ferreira pontuou a 
diferença entre o antes e depois da drenagem: 

"Aqui, quando chovia, a água dava na nos- 
sa canela. Aterramos esse terreno aqui duas 
vezes. Mas, como se trata de um bairro de pe- 
riferia, eu não tinha esperança de que fosse ar- 
rumado, e até pensei em vender minha casa e 
colocar meu comércio em outro lugar. Mas de- 
pois que vocês mandaram cavar e colocar es- 
sas manilhas, quando chove, não preciso mais 
suspender minhas mercadorias". 

Asfalto - Além da drenagem no Brasil 
Novo, a rua Aimorés, entre a Avenida Jacob e a 
rua Ipiranga, no Parque das Estrelas, também 
está sendo pavimentada. A via já foi imprima- 
da e receberá a camada asfáltica nos próximos 
dias. A obra é executada em parceria com o 
Governo do Estado. "Assim como em todas 
as outras ruas, na Aimorés também será feita 
a drenagem superficial", informa o Porto. [AS- 
COM] 

(99) 3525-7215 / 8154-3237 / 9157-0544 
www.centralalarme.com.br/centralalarmè@hotmail.com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhão 
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Paróquia se prepara para "Showde Prêmios" 2013 
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Academia Popular é 

inaugurada no Santa Lúcia 

70 mil carflas sarêo disponibilizadas para a população 

Welbert Queiroz 

Em sua 10" edição, a Paróquia Sâo 
Francisco de Assis finaliza preparati- 
vos para o Show de Prêmios. Segun- 

do a organização, a partir da semana que 
vem, a população já poderá adquirir as car- 
telas para concorrer às premiações. 

Nesta edição, o prêmio principal será um 
Toyota Etios. "Este ano. colocamos, mais 
uma vez, um carro como prêmio principal, 
com uma parceria com a Toyota. Será um 
carro lançamento. Os outros prêmios serão 
uma moto. um tablet, uma TV e uma lavado- 
ra de roupas", confirmou frei Arilson. 

O vigário paroquial diz ainda que. quando 
se começa a falar no Show de Prêmios, a 
população já lembra que o Festejo de São 
Francisco de Assis está se aproximando. 
"Os festejo será realizado do dia 26 de se- 
tembro ao dia 04 de outubro, e no dia 05 de 
outubro será realizado o sorteio do Show de 
Prêmios no Imperial Shopping. O Show de 
Prêmios já é uma tradição da cidade". 

Os pontos de venda ainda não foram 
definidos e. a partir da próxima semana, as 
canelas serão vendidas tanto nos pontos de 
venda quanto pelos fiéis. "Ainda estamos en- 

trando em parceria com algumas empresas 
para termos postos específicos para a ven- 
da no comércio. Inclusive, aqui mesmo na 
paróquia, teremos um ponto de vendas Por 
enquanto, ainda estamos em fase de orga- 
nização. mas semana que vem acreditamos 
que já estaremos vendendo", antecipa o frei. 

Este ano serão disponibilizadas 70 mil 
cartelas. ao valor de R$ 5 a unidade, e os 
recursos devem ser revertidos em ações 
sociais da Igreja e em construção de algu- 
mas obras. "A prioridade é um complexo 
catequétíco em uma comunidade nossa em 
Sâo Vicente. A segunda prioridade será em 
Santa Clara, uma comunidade nossa: co- 
locaremos a sala do dízimo. Faremos um 
confessionário também em Nossa Senhora 
do Carmo e temos um terreno onde faremos 
um local para atendermos os mais pobres", 
afirmou o frei. 

"Muitas pessoas vêm por causa do prê- 
mio. Espero que ajudem a nossa Igreja não 
apenas do lado financeiro, que é importan- 
te. mas a festa principal é o conhecimento 
da palavra de Deus na época do festejo, 
que serão dias da pregação da palavra. Por 
isso. convidamos a todos a participarem dos 
eventos", lembra e convida frei Arilson. 
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EQUIPAMENTO NÃO RECOMENDADO PARA CRIANÇAS 

Uma placa com Instrução da alongamanto foi fixada no local 

Janaina Amorim 

A população do Santa Lúcia agora tem 
um novo estimulo para a prática de ativi- 
dade física. A Academia Popular do bairro 
- localizada no Centro de Referência de As- 
sistência Social (CRAS). ao lado do Jardim 
Canossa - foi inaugurada na manhã dessa 
quinta-feira (25). 

O espaço conta com 11 equipamentos 
que atenderão gratuitamente a toda comuni- 
dade, principalmente a idosos e gestantes. 
As atividades serão acompanhadas por pro- 
fissionais de educação física. "O exercício 
vai prevenir doenças crônicas, diminuição 
de medicamentos, para quem toma. Essa 
academia simula a caminhada, remada, 
o alongamento. Irá trazer bastante bené- 
fico para a população", disse a diretora do 
CRAS. Camila Gomes da Silva. 

Para participar, é necessário fazer um 
cadastro no Centro de Referência para 
agendar o horário. A prefeitura prevê que 
até o final do mês estejam inauguradas seis 

Academias Populares. Hoje (26). acontece 
a inauguração de outra Academia Popular, 
desta vez no CRAS Bacuri. 

De acordo com a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social (SEDES), todas 
as unidades do CRAS em Imperatriz serão 
equipadas com academias. Os moradores 
dos bairros aprovaram a iniciativa. 'É uma 
maneira de incentivar a interação. É impor- 
tante para a saúde. É pequeno, mas é bom 
porque vai estimular a população á prática 
de exercícios físicos", disse a dona de casa 
Dayene Sousa Costa. 

'Há uma visão do Governo Federal de 
cuidar dos idosos. É um projeto que visa um 
espaço de convivência, sobretudo para os 
idosos. É um espaço onde as pessoas se 
encontram, podem conversar", falou o vice- 
-prefeito de Imperatriz, Luis Carlos Porto. "A 
prefeitura está muito feliz em poder oferecer 
esse local. É uma tentativa de humanizar 
a cidade. A cidade não é só asfalto, não é 
só saúde, é todo investimento que você faz 
para as pessoas", analisou. 

Área comercial de Imperatriz ganhará 100 lixeiras 

A instalação de lixeiras de ferro em pon- 
tos estratégicos do centro comercial é uma 
das principais ações do projeto Cidade Lim- 
pa. lançado no último sábado em Imperatriz. 
A medida é fruto de parceria entre a prefei- 
tura e a iniciativa privada, mas que depende 
da colaboração da comunidade para que se 
obtenha resultado, conforme destaca a pre- 
sidente do Conselho Municipal de Meio Am- 
biente (COMMAM). Ivanice Cândido Falcão 
Almeida. 

"Nós resolvemos buscar a parceria das 

empresas para que fossem disponibilizadas 
essas lixeiras, pois hoje cada empresa está 
motivada e vê a importância desse projeto 
para a cidade e ao meio ambiente, mas a 
destinação correta do lixo depende da popu- 
lação". 

Ela explica que os resíduos gerados pela 
comunidade ou visitantes que circulam na 
área comercial poderão ser dispensados cor- 
retamente nas lixeiras instaladas em praças, 
ruas e avenidas. 'Agora, buscamos a parce- 
ria da população para que contribua com o 

projeto Cidade Limpa, evitando jogar lixo na 
via pública de Imperatriz", pede ela. que visa 
despertar a conscientização ambiental da 
comunidade na maior cidade do interior do 
Maranhão. 

Ivanice Cândido reitera que "é preciso 
fazer a manutenção da cidade em relação 
aos resíduos sólidos, cuidando bem da ci- 
dade. evitando jogar lixo nas praças, ave- 
nidas e ruas de Imperatriz. Isso causa um 
aspecto muito feio para nossa cidade, pois 
não devemos apenas esperar pelo poder 

público", sugere. 

APOIO - O tenente Chaves, da Banda de 
Música do 50° Batalhão de Infantaria e Selva 
(50° BIS), que também participou da soleni- 
dade, destacou a importância do projeto Ci- 
dade Limpa, que conta com o apoio da insti- 
tuição militar em Imperatriz. 'Nós temos essa 
parceria com a prefeitura, também contri- 
buindo para despertar essa conscientização 
ambiental. Incentivando por meio da Banda 
de Música do 50° BIS", finaliza. [ASCOM] 

ImPÉRRIRIz! Roui a 

Gato Félix 

"Ti vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar!" 

Janaina Amorim 

Residenciais, creches, casas. Durante os 30 anos de pro- 
fissão. sâo inúmeros os imóveis construídos pelo pedreiro Fé- 
lix Lima Silva, mais conhecido como Gato Félix. Ele nasceu 
em Bacabal. Lá. começou a vida profissional como estivador, 
carregando mercadorias. 

"Não tive oportunidade de estudar, era muito difícil naque- 
la época, então passei a ser estivador", conta. Quando não 
aparecia trabalho como estivador, ele fazia "bico" de servente 
de pedreiro. Nas horas vagas. Gato Félix costumava jogar fu- 
tebol com os amigos e sua agilidade durante as 'peladas' lhe 
rendeu o apelido. 

Em 1980, chegou a Imperatriz e deu continuidade a pro- 
fissão de servente. Com o passar do tempo. Lima foi tomando 
gosto pela área da construção civil e logo passou de ajudante 
para pedreiro. 'Acho que nasci para essa profissão. Passei de 
estivador para ajudante de pedreiro e. depois, para pedreiro 

mesmo", revela. 
Com orgulho, ele fala de algumas das construções que já 

participou: os residenciais Minas de Pratas. Morada do Sol, 
Parque da Lagoa e uma creche particular. Levantando imó- 
veis. o pedreiro criou três filhas e agora cuida de uma neta. 

Para ele. a música Cidadão, de Zé Geraldo, descreve 
perfeitamente a vida de quem trabalha na construção civil. "A 
gente se emociona quando passa por um edifido que partid- 
pou da construção. Você diz: "derramei aqui o meu suor". Mas 
sabemos que nunca vamos ter acesso, a não ser que seja 
convocado para fazer uma reforma*, analisa. 

'Você não tem acesso aos prédios que constrói. Se eu 
chegar lá no Minas de Prata - um prédio que trabalhei do ini- 
do ao fim, o vigia vai perguntar 'o que você está fazendo al?" 
lamenta. Apesar do contraste, ele se diz satisfeito com a vida. 
Segundo Gato Félix, é compensador para o profissional pas- 
sar por uma edificação onde trabalhou. "Eu ajudei a construir 
essa cidade", finaliza. 

«9 

/ 

fâ 



fihçksgg 

. 

k 

w 

Rãaclitfé 
iyradcllffe@gmail.com 

m&mm 

m IN 
■Bmr. v 

JSl 

94 

/*. **}*■ * * *** 

' uk WJ. 4 
'/iVí • - - - -' 

v'. 

V-. 

fl. 

p. 

y 

/ri 
«Ü 

r*f V> 

1 

Mâf 

■» 
í^. 

r=>- f- vU 
tSC 

—r r< 
——*• 

•— 
F 

W 

Ê: 



Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 26 de julho de 2013 
 ML  SwM 

EVELiSE BORIN FESTEJA 

SEU CHÁ DE PANELA 

f.* 

- 
i - 

Jli 
i 

k 

- 

u. 

v- x 

% 
<r 
\ r-' 

m 

y.i 
teB# - 

Sim* 
■% m ■ifl «H 

fia. >C <> 
C :T <» »- f »v 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 26 de julho de 2013 

m ■■■■■■■ 

FàrmáciasídelRIãntão 
- < gjt ■ "i r* ;; ; t:;: ?•;- rv. - 
FARMÁCIA DO TRAB. BRASIL (AV.CETÚLIO VARGAS, 1737-CENTRO) 

DROGARIA PHARMAANA (R. RIO C. DO NORTE, 1060-MERC.) 
DROGARIA POP DO MARANHÁO (BOM SUCESSO) 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Quanéo crêem 
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Camada poluída noe metrtpo- 

r aUa (gé.) 
Retotivo ao Etoado da Séo Paulo 

Atola faca) 

Raapoatas desta cruudlnha na próxima adlçio 

Tirinhas 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Reepoataa desta ca.a-palavras na próxima edlgio 
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Uozes do Além 

Um homem procura um psiquiatra, chegando lá ele explica ao doutor o seu problema: 

— Eu escuto vozes que não sei de onde vem... 

— E quando isso acontece? — pergunta o doutor. 

— Quando eu atendo o telefone. 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Sofia se entrega ao beijo de Ben. No restaurante. 
Martin decide confrontar um rapaz que paquera Anita. Ben afirma 
que Sofia gostou do beijo e ela nega. Serguei chega e desconfia da 
proximidade dos dois. Serguei e Ben ouvem a confusão e correm 
para o restaurante para ajudar Anita e Julia, deixando Sofia irritada. 
Sidney ouve a briga no restaurante e vai ver o que está acontecen- 
do, pedindo que Júnior leve Zelândia para casa. Ronaldo tenta aca- 
bar com a confusão no restaurante. Sofia se aproveita de Sidney 
para sair do restaurante, mas dá um fora nele no caminho pra casa. 
Anita passa mal, e Martin cuida dela. Sidney fica trancado do lado 
de fora de sua casa, e Zelândia finge não ouvir seus chamados. Ben 
se incomoda quando Ronaldo diz que Anita e Sofia são suas irmãs. 
Sidney dorme do lado de fora da casa, sonha com Sofia e acorda 
com lambidas de Fulano. Vera conversa com sua irmã, Luciana, ao 
telefone. Maura usa Zelândia para fazer serviços domésticos. Sofia 
diz para Flaviana que Ben a agarrou à força. Anita recebe um pre- 
sente de Martin e chora nos braços de Ben. Zelândia ouve Sidney 
e Maura falando mal dela. Flaviana afirma para Sofia que ela está 
apaixonada por Ben. Ben pede que Anita revele para ele o motivo 
de sua tristeza. 

Flor do Caribe 
Globo. 18h15 - Zuleika náo consegue acordar Ester e liga para 
Cassiano. Ester perde a entrevista da guarda de Laurinha. Alberto 
mente na entrevista, dizendo que Ester costuma chegar tarde em 
casa, deixando claro que ela é irresponsável. Carol pergunta a Lino 
por que ele desenhou o rosto de Tais nos modelos de suas roupas. 
Dionísio resolve fazer o pagamento de 1 milhão de dólares exigido 
por Arruda para nâo revelar a verdade sobre o seqüestro de Sa- 
muel. Samuel informa ao delegado que foi vítima de crime racial e 
que suspeita de Dionísio como mandante. Alberto oferece dinheiro 
para Silvestre voltar a trabalhar na sua empresa e, em troca, pede 
que ele coloque uma bomba na mina de Cassiano e Duque. Rafael 
confessa a Duque que era ele quem fazia a travessia para o Brasil 
das obras roubadas por Dionísio. A bomba explode na mina e Cas- 
siano fica soterrado. 

Sangue Bom 
Globo. 19h30 - Socorro se preocupa com o pedido de Amora. Fa- 
binho se vangloria para Mel de ser o filho de Plinio. Nice chanta- 
geia Damáris para que Lucindo seja readmitido. Lucindo avisa a 
irico que Palmira está no Cantai, e ele convida Silvia e Maurício a 

acompanhá-lo. Vmny consegue fazer Renata andar sem a benga- 
la. Amora explica seu plano para Socorro. Filipinho chama Perácio 
para ir ao Cantai, e Rosemere se irrita. Salma procura Glória, e 
Brenda tenta ouvir a conversa das duas. Giane vê Bento pendurar 
sua foto. Socorro desiste de ajudar Amora. Filipinho é beijado pela 
Mulher-Jambolâo. Nestor puxa Silvia para dançar. Socorro é rude 
com Salma e Gilson. Silvia reconhece Verônica. Glória guarda, em 
uma gaveta, um porta-retrato com a foto de Lívia e Bento. Amora 
disfarça a voz e liga para o programa de Sueli Pedrosa. Amora forja 
um surto na frente das câmeras e Socorro se sente culpada. Wilson 
leva Damáris para falar com Isaura. Socorro muda de idéia e decide 
ajudar Amora. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Paloma se apresenta a Mariah. Maciel convence 
Márcia a passar a van para seu nome. Edith combina com Aline de 
seguir Félix quando ele sair do hospital. César lamenta ter brigado 
com a filha. Paloma tem uma conversa definitiva com Mariah e aca- 
ba se reconciliando com Pilar. Edith e Aline veem Félix e Anjinho 
juntos. Tamara insiste para a filha continuar casada. Wagner beija 
Edith. Paloma conta para César que encontrou Mariah. 

T Áries 21-03/19-04 
Você continua refletindo sobre a vida. enquanto 
a Lua vai saindo de sua área de crise. Procure 
relaxar e revigore-se, você precisará de energia 
em breve. Tenha um dia tranqüilo e otimista. Nâo 
fique pensando nos fracassos! 

tí Touro 20-04/20-05 
Você reflete sobre as últimas experiências em 
grupo, especialmente em seu circulo de amiza- 
des. A Lua continua no circuito e lhe aconselha a 
selecionar melhor as pessoas com quem divide 
suas questões mais íntimas! 

b Gemeos 21-05/21-06 
Você está mais madura para encarar novas expe- 
riências, pois as recentes vivências lhe trouxeram 
maturidade. A Lua deixa sua área profissional e 
lhe incentiva a pensar nos próximos projetos. 
Seja proativa e busque parcerias! 

C Câncer 22-06 / 22-07 
Que tal buscar novas maneiras de curtir o que a 
vida tem de bom? A Lua continua em sua nona 
casa, lhe estimulando a maturar planos e fortale- 
cer-se em seus valores e ideiais. Abra-se para as 
oportunidades que chegam! 

«íl Leão 23-07/22-08 
Momento de rever o que realmente é importante 
para você. A Lua continua em sua oitava casa, e 
indica que você ficará mais exigente e refinada 
em sua visão de vida. Avalie vitórias e fracassos 
e redefina seus objetivos! 

TI9 Virgem 23-08/22-09 
Você mostra maior maturidade em relação às 
emoções que envolvem as relações pessoais e 
afetivas, com a salda da Lua de sua sétima casa. 
Reavalie as vivências mais recentes e procure 
melhorar seu modo de se relacionar! 

^ Libra 23-09/22-10 
Cultive a saúde e o bem-estar, pois a Lua passa 
por sua sexta casa, lhe incentivando a cuidar de 
si mesma. Melhore a nutrição e faça um balanço 
de sua performance nos dias recentes. Faça os 
ajustes necessários nas rotinas! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Um momento de abertura social é trazido pela 
presença lunar em sua quinta casa. que lhe faz 
buscar os prazeres da vida. Seu brilho pessoal 
é positivo para você e para aqueles a sua volta. 
Irradie sua luz para as pessoas! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
A vida doméstica e cotidiana continua em foco. 
pois a Lua continua em sua área familiar. Orga- 
nize a casa e promova a maior interação e proxi- 
midade em na convivência com os mais íntimos. 
Curta momentos agradáveis! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Sua comunicação é favorecida pela passagem 
da Lua por sua terceira casa, o que beneficia 
suas relações. Repense a maneira como você se 
coloca, e perceba se realmente está comunican- 
do a mensagem que deseja passar! 

^Aquário 20-01/18-02 
Que tal melhorar os lucros? A Lua permanece 
em sua segunda casa lhe incentivando a reava- 
liar seus investimentos, mas alerta que você nâo 
deve se perder em devaneios. Seja realista e 
priorize o que poderá lhe render ganhos! 

K Peixes 19-02/20-03 
Sua personalidade é desestabilizada pela Lua, 
que continua em seu signo. Evite ficar pensando 
em assuntos que ficaram internamente mal resol- 
vidos. Harmonize as emoções, porém, nâo perca 
de vista a vida prática! 
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"Esse buraco está aberto há quase dois meses. Os entulhos foram colocados pelos próprios funcionários da igreja. 
Esses dias deu uma chuva aí, e fedeu bastante", denuncia Wyeth Oliveira. 

a mamas? 

A voz da comunidade 

Buraco prejudica a população 

Welbert Queiroz 

Imperatriz vem crescendo a cada dia com a 
construção civil, porém, em contrapartida, a 
população vem reclamando de algumas ati- 

tudes indevidas de algumas empresas que têm 
prejudicado as vias públicas. Além do armaze- 
namento de material em locais indevidos, uma 
empresa de construção civil, recentemente, 
abriu um buraco próximo ao Templo Central da 
Igreja Assembléia de Deus, na rua Gonçalves 
Dias. 

"Essa situação está assim há quase 
dois meses. O pessoal de uma construção de 
uns prédios aqui das proximidades fizeram a 
rede de esgoto deles e emendaram com essa 
daqui. Só que abriram esse buraco, provavel- 
mente com a autorização da prefeitura, e nem 
a prefeitura e nem eles vieram fechar", afirma 
Wyeth Oliveira, técnico em informática, que tra- 
balha nas proximidades. 

Apesar da abertura do buraco está relacio- 
nada com as obras de esgoto sanitário da cida- 
de, nem a equipe da empresa nem a prefeitu- 

ra foram acionadas para resolver o problema. 
"Não sabemos se eles tiveram autorização, o 
que sabemos é que foram eles que abriram o 
buraco e, até hoje, não fecharam", afirma Wye- 
th, complementando que "as pessoas que têm 
carro e moto reclamam. Já aconteceram, algu- 
mas vezes, de as pessoas quase caírem nesse 
buraco, principalmente no período da noite. O 
perigo é de uma hora dessas as pessoas pas- 
sarem direto e ocasionar até uma colisão". 

Outro problema ocasionado pelo buraco, 
segundo a população, é que quando chove, 
sente-se um mau cheiro que exala pelas pro- 
ximidades. "Quando chove, começa a feder. 
Hoje, por estar fazendo sol, não está com mau 
cheiro; mas, quando chove, sobe a 'catinga' 
e incomoda não só quem está passando, in- 
comodam também os 'irmãos' aqui da igreja", 
afirmou o técnico. 

Tentamos contato com a Secretaria de Pla- 
nejamento Urbano e Meio Ambiente por tele- 
fone, mas as ligações não foram completadas 
pelo número informado no site da Prefeitura 
Municipal de Imperatriz. 
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No período da noite, o risco de acidentes na via aumenta 
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Funcionários da igreja improvisaram sinalização com entulhos O buraco está aberto há quase dois meses 
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Agência de viagens indeniza por falha em pacote internacional 

A 10a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) confirmou sentença que condenou a Master Turismo 
Ltda. a indenizar uma família de Belo Horizonte por falhas em 
uma viagem realizada à África do Sul e à índia. O cancela- 
mento de uma viagem de trem e de dois voos, com a con- 
seqüente alteração do roteiro, levaram os turistas a receber 
indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil, além de 
R$ 731 por danos materiais. 

Segundo o processo, o casal A.R.A. e F.K.A. e o menor 
B.K.O.D. viajaram em janeiro de 2011, através de pacote con- 
tratado com a Master Turismo. O objetivo principal da famí- 
lia era realizar safáris na África do Sul e visitar o palácio Taj 
Mahal, na índia. A viagem para a índia seria realizada pela 
operadora Queensberry. 

Segundo eles, a viagem de Nova Déli para Agra, cidade 
onde se localiza o Taj Mahal, estava marcada para 15 de ja- 
neiro. Entretanto, na véspera, a família foi informada de que as 
viagens de ida e volta para Agra, incluindo trajetos de trem e 
avião, haviam sido canceladas. 

A alternativa apresentada pela empresa Sita, parceira 

indiana da Queensberry, foi considerada inadmissível pelos 
turistas. Eles teriam de viajar de carro por mais de nove ho- 
ras, permanecendo em Agra por apenas uma hora e meia e 
retornar no mesmo dia para Nova Déli. onde deveriam seguir 
para Mumbai às 18h. 

Alegando que houve desorganização por parte da opera- 
dora Queensberry e que sofreram imensa decepção e frus- 
tração pela não realização do sonho de visitar o maior cartão 
postal da índia, eles ajuizaram a ação contra a Master Turis- 
mo. 

Condenada pelo juiz auxiliar Marcelo Augusto Lucas Pe- 
reira, a agência recorreu ao Tribunal de Justiça, sob a alega- 
ção de que o cancelamento da viagem pela operadora Que- 
ensberry ocorreu em razão de problemas climáticos. Segundo 
informações daquela empresa, houve forte neblina, condição 
atmosférica totalmente imprevista, e "enfrentá-la seria colocar 
em risco a integridade física da família". 

A agência alegou também que não houve a ocorrência de 
danos morais, uma vez que os viajantes deixaram de conhe- 
cer o Taj Mahal, mas visitaram uma série de outros lugares na 

índia e, assim, "não deixaram de passear, não tiveram proble- 
mas de saúde, não deixaram de se alimentar, de curtir a vida 
num passeio cheio de atrações". 

A desembargadora Mariângela Meyer, relatora do recur- 
so, afirmou que "trata-se de uma viagem comprada em uma 
agência, até então tida como de confiança, em que houve frus- 
tração das expectativas e dos objetivos principais da viagem". 

"Um dos principais pontos turísticos foi excluído do rotei- 
ro", continua, "ocasionando diversos transtornos e aborreci- 
mentos, sem que fossem demonstrados elementos de prova 
no sentido de que o cancelamento se deu por força maior ou 
outro motivo justificável". 

Como a agência de viagens, segundo a relatora, "não 
comprovou a imprevisibilidade das condições climáticas ou 
fato que justificasse informar aos viajantes tão em cima da 
hora acerca da mudança perpetrada, está caracterizada a 
responsabilidade pelo dano moral, efetivamente existente". 

A desembargadora. assim, confirmou a sentença, sendo 
acompanhada pelos desembargadores Paulo Roberto Pereira 
da Silva e Álvares Cabral da Silva. 
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Secid redefine ações com instituições 

V V : 

Secretários Hlldo Roca e Fernando Fialho reunidos com representantes de Instituições financeiras e entidades 

O secretário de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano, Hildo Ro- 
cha, reuniu-se nessa quinta-feira (25) 

com representantes de instituições financei- 
ras e entidades estaduais com o objetivo de 
redefinir rotinas administrativas relacionadas 
ao processo de aquisição de imóveis do pro- 
grama Minha Casa, Minha Vida Rural. Rocha 
falou que a demanda na área de assenta- 
mentos no estado, que é de 15 mil unidades, 
será reduzida em 73% por meio da iniciativa. 

"Nesta reunião, buscamos aperfeiçoar o 
entrosamento entre os órgãos envolvidos na 
execução dos programas habitacionais do 
Governo Federal para garantir que os bene- 
ficiários possam ter esse direito assegurado 
com maior rapidez", declarou o secretário. 

Participaram da reunião: o secretário de 
Desenvolvimento Social e Agricultura Fami- 
liar, Fernando Fialho; os adjuntos da Secid, 
Artur Boueres (Habitação) e Silvano Neto 
(Desenvolvimento Urbano); o coordenador 
do Programa, Márcio Machado; o presidente 
do Instituto de Terras do Maranhão (Iterma), 
Luiz Alfredo da Fonseca; o superintendente 
do Banco do Brasil, Maélcio Soares; e o re- 
presentante da Caixa, Daniel Sousa. 

Hildo Rocha afirmou que o Governo do 
Estado realiza trabalho intenso visando di- 
minuir o déficit habitacional. "Foi elaborado, 
por determinação da governadora Roseana 
Sarney, de maneira participativa, o Plano 
Estadual de Habitação de Interesse Social, 
que tem como objetivo definir uma Política 
Pública para o setor, e, principalmente, criar 
mecanismos para ampliar a oferta de casas 
próprias para a população de baixa renda", 
detalhou. 

E o secretário complementou: "Para que 
possamos obter melhores resultados é ne- 
cessário integrar as ações dos órgãos envol- 
vidos na execução dos programas habitacio- 
nais. Só assim conseguiremos construir mais 
moradias no interior do estado e atender as 
demandas dos setores de saneamento e mo- 
bilidade urbana". 

Harmonia 
No encontro, ficou acordado que todas 

as ações referentes ao processo de constru- 
ção de moradias em áreas de assentamen- 
to do Iterma, previstas no Plano Nacional 
de Habitação Rural, serão centralizadas na 
Secretaria de Estado das Cidades e Desen- 
volvimento Urbano (Secid). Atendidas todas 
as exigências legais, o órgão encaminhará 
a documentação e os projetos para o Ban- 
co do Brasil e Caixa, agentes federais que 
financiam o Programa Minha Casa, Minha 
Vida Rural. 

O secretário Fernando Fialho destacou a 
importância do encontro. "Estamos reunidos 
com o Banco do Brasil, Caixa e Iterma para 
discutirmos a melhor forma de encaminha- 
mento do programa e, dessa forma, garantir 
que o maior número de pessoas seja alcan- 
çado pelo benefício, e com mais rapidez", de- 
clarou Fialho. 

O presidente do Iterma, Luis Alfredo, des- 
tacou que das unidades habitacionais que se- 
rão construídas pelo Programa Minha Casa, 
Minha Vida Rural, no Maranhão, 11 mil serão 
edificadas em assentamentos do Iterma. "A 
administração desse trabalho será feita pelo 
Governo do Estado, por meio da Secid e em 
sintonia com o Iterma e Sedes", declarou. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N0 024/2013-CPL. A Comissão Permanente de 
Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA torna público que realizará li- 
citação na seguinte forma: OBJETO: Permissão remunerada de uso comercial de espaços públicos a 
titulo precário e oneroso dos boxes livres do mercado municipal de Amarante do Maranhão. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Maior Oferta por Item. DATA DE ABERTURA: 07 de agosto 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 interessados 
poderão consultar gratuitamente 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$ 5,00 (Cinco Reais). Amarante do Maranhão-MA, Emer- 
son Maxime Nogueira Fernandes - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

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

PREGÃO PRESENCIAL N0 025/2013-CPL: OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
serviços de radiologia, ressonância magnética e tomografia para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço por item. DATA DE ABERTURA: 07 de agosto 
de 2013, às HhOOmin. 

PREGÃO PRESENCIAL N0 026/2013-CPL. OBJETO Aquisição de material esportivo. TIPO DE LI- 
CITAÇÃO: Menor Preço por item. DATA DE ABERTURA: 08 de agosto de 2013, às 08h30min. 

PREGÃO PRESENCIAL N0 027/2013-CPL. OBJETO Contratação de empresa para confecção de 
uniformes, camisetas e tecidos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. DATA DE ABERTURA: 08 de agosto de 2013, às HhOOmin. 
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 Maranhão-MA. Emer- 
son Maxime Nogueira Fernandes - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N0 005/2013-CPL. A Comissão Permanente de 
Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA torna público que realizará licita- 
ção na seguinte forma: OBJETO; Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos 
básicos e executivos. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. DATA DE ABERTURA: 12 de agosto 
de 2013, às 09h00min. 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 interessados poderão consultar gratuitamente 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$ 50,00 (Cinqüenta 
Reais). Amarante do Maranhão-MA. Gilson Chaves Ribeiro - Presidente da CPL. 

Yíce-governador Washington Luiz 

recebeu executivo da Vale 

O vice-governador Washington Luiz Oli- 
veira, nessa quinta-feira (25), recebeu a vi- 
sita do diretor de Operações Logísticas da 
mineradora Vale, Zenaldo Oliveira, e da as- 
sessora de Relações Institucionais da em- 
presa, Vanessa Tavares. Durante o encontro, 
o executivo ressaltou a importância das inter- 
mediações feitas por Washington em situa- 
ções que envolviam a multinacional. 

"Nossa visita aqui tem como objetivo prin- 
cipal agradecer o empenho e a colaboração 
do vice-governador em nos ajudar a dialogar 
com os movimentos sociais. A Vale reconhe- 
ce o trabalho do Governo do Estado e o pa- 
pel de conciliador que o vice-governador tem 
desempenhado junto às comunidades. Sua 
presença durante as negociações tranqüili- 
zou a situação", observou Zenaldo Oliveira. 

Entre as situações intermediadas pelo vi- 
ce-governador está a recente interdição feita 
pelos indígenas, em meados de julho, no tre- 
cho da Ferrovia Carajás que corta a Aldeia 
Maçaranduba, no município de Alto Alegre 
do Pindaré. "Foi muito importante para nós 
o apoio que recebemos do Governo, com a 
participação direta do vice-governador nas 
conversas com os indígenas. Sua experi- 
ência nesse tipo de diálogo e seu prestígio 
político junto ao Governo Federal ajudaram a 
resolver a situação em curto prazo", pontuou 
a Relações Institucionais da Vale, Vanessa 
Tavares. 

Washington Luiz destacou a importância 
do planejamento das ações que a empresa 
tem realizado nos municípios maranhen- 
ses cortados pela Ferrovia Carajás. "Esta- 
mos aqui dispostos a colaborar, pois somos 
parceiros nesse processo de melhoria das 

'  

Vice-governador em conversa com Zenaldo Oliveira 

condições de vida da população e do desen- 
volvimento socioeconômico do Maranhão", 
ressaltou o vice-governador. 

Expansão 
Na ocasião, o executivo informou ao vice- 

-governador que a Vale está desenvolvendo 
no Maranhão a primeira etapa do Programa 
de Capacitação Logística Norte Onshore 
(CLN 150), com a expansão da ferrovia Ca- 
rajás e do Terminal Marítimo da Ponta da 
Madeira, além da construção de um terminal 
rodoviário, em adição ao Pier IV do Terminal 
da Ponta da Madeira. 

O CLN 150 expandirá a capacidade lo- 
gística de Carajás para 150 milhões de to- 
neladas métricas anuais. "Essas obras de 
expansão já foram iniciadas e 86% da mão 
de obra é maranhense. A perspectiva é que 
sejam gerados cerca de 23 mil postos de 
trabalho com esse projeto. A conclusão des- 
sa etapa injetará na economia maranhense 
mais de R$ 3 bilhões", observou o diretor 
Zenaldo Oliveira. 
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ECONOMIA 

Composição da dívida pública registra em junho melhor nível da história 

O vencimento de R$ 14,8 bilhões em pa- 
péis vinculados a taxas flutuantes, como a 
Selic (taxa de juros básicos da economia), fez 
a Dívida Pública Federal (DPF) registrar em 
junho a melhor composição da história. 

A participação desses papéis na divida in- 
terna caiu de 22,56% em maio para 20,34% 
no mês passado. A fatia dos títulos prefixados 
(com juros definidos antecipadamente), no 
entanto, subiu de 40,42% para 41,20%, pou- 
co acima do recorde registrado em dezembro 
do ano passado. 

A fatia dos títulos vinculados a índices 
de preços também caiu, de 36,40% para 
35,70%. A forte alta do dólar registrada no 
último mês, no entanto, refletiu-se na partici- 
pação da dívida interna vinculada ao câmbio. 
O percentual subiu de 0,62% em maio para 
2,76% em junho. 

Esses números levam em conta as opera- 
ções de swap pelo Banco Central, que eqüi- 
valem a operações de compra ou venda de 
dóíar no mercado futuro e têm impacto na 
dívida pública. 

Com taxas definidas antecipadamente, os 
títulos prefixados são preferíveis para o Te- 
souro Nacional porque dão previsibilidade à 
administração da dívida pública. Em contra- 
partida, os papéis vinculados à Selic repre- 

sentam mais risco porque pressionam a dí- 
vida para cima. caso o Banco Central tenha 
de reajustar os juros básicos por causa da 
inflação. 

Depois de atingir os melhores resultados 
da história por dois meses seguidos, o prazo 
médio da DPF interrompeu a seqüência de 
recordes em junho. Segundo números divul- 
gados nessa quarta-feira (24) pelo Tesouro 
Nacional, o prazo médio recuou de 4,30 anos, 
em maio,, para 4,26, no mês passado. Apesar 
disso, o intervalo é o segundo maior registra- 
do desde o início da série histórica, em 2005. 

O prazo médio corresponde ao tempo que 
o Tesouro leva para renovar completamente 
a divida pública. O órgão não divulga o re- 
sultado em meses, apenas em anos. A par- 
ticipação dos vencimentos nos próximos 12 
meses caiu de 23,38% em maio para 22,50% 
em junho. Prazos mais longos são favoráveis 
ao Tesouro, porque dão ao governo mais tem- 
po para planejar e executar as operações de 
rolagem (renegociação) da divida pública. 

Apesar da turbulência financeira interna- 
cional, a participação dos estrangeiros na dí- 
vida interna subiu em junho. A fatia da dívida 
mobiliária interna - em títulos - nas mãos de 
não residentes passou de 14,38% (R$ 264,69 
bilhões), em maio, para 14,52% (R$ 275,18 
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bilhões) no mês passado. O recorde foi re- 
gistrado em março, quando a participação 
atingiu 14,8%. 

Por meio da dívida pública, o governo 
pega emprestado dos investidores recur- 
sos para honrar compromissos. Em troca, 
compromete-se a devolver os recursos com 
alguma correção, que pode ser definida com 
antecedência, no caso dos títulos prefixados, 
ou seguir a variação da taxa Selic, da inflação 
ou do câmbio. 

Fazenda nega ter dado aval a reajuste maior do seguro-desemprego 

O Ministério da Fazenda negou ter dado 
aval ao reajuste de 9% no seguro-desempre- 
go para quem recebe acima de um salário 
mínimo. Mais cedo, o secretário de Políticas 
Públicas de Emprego do Ministério do Tra- 
balho, Sérgio Vidigal, tinha dito que a Casa 
Civil e o Ministério da Fazenda tinham con- 
cordado em aumentar o índice de correção 
do benefício, de 6,2% para 9%. 

De acordo com a área econômica do go- 
verno, o reajuste maior do seguro-desem- 
prego não se justifica, porque aumentaria as 
despesas públicas. Segundo o Ministério do 
Trabalho, a aplicação do novo índice, a par- 
tir de agosto, provocaria impacto de R$ 250 
milhões nos gastos até o fim do ano. 

"O Ministério da Fazenda nega que haja 

decisão tomada a respeito do aumento do 
seguro-desemprego. O ministério considera 
que não é conveniente, neste momento, au- 
mentar despesas, e também que não se jus- 
tifica mudar a decisão já tomada pelo próprio 
ministro do Trabalho, que é a correção pelo 
INPC [índice Nacional de Preços ao Consu- 
midor]", informou a assessoria de imprensa. 

Em 2013, o seguro-desemprego para os 
trabalhadores com direito ao beneficio su- 
perior ao salário mínimo foi reajustado em 
6,2%, correspondente à variação do INPC 
acumulado em 2012. No entanto, o secre- 
tário do Ministério do Trabalho anunciou na 
terça-feira (23) que poderá aplicar o modelo 
antigo de correção, que elevaria a correção 
para 9%. 

O novo índice de reajuste seguiria a mes- 
ma política estabelecida para o salário míni- 
mo. Até 2015, o mínimo será reajustado pela 
variação pelo INPC do ano anterior mais o 
percentual de crescimento do Produto Inter- 
no Bruto (PIB) de dois anos anteriores. 

Para entrar em vigor em agosto, o au- 
mento na correção do seguro-desemprego 
tem de ser aprovado pelo Conselho Delibe- 
rativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
até o próximo dia 31. Segundo o Ministério 
do Trabalho, o aumento é possível porque 
teria seu impacto compensado por mudan- 
ças na aplicação dos recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador. A medida favore- 
ceria 50% dos trabalhadores com direito ao 
benefício. 

EDUCAÇÃO 

Dois anos a mais de curso podem virar residência médica 

Os dois anos adicionais ao curso de me- 
dicina, previstos no Programa Mais Médicos, 
podem constituir uma residência no Sistema 
Único de Saúde (SUS). A proposta ainda está 
em debate, mas, caso seja levada adiante, os 
dois anos obrigatórios de trabalho em urgência 
e emergência previstos no programa configura- 
riam a pós-graduação,- enquanto a graduação 
continuaria com seis anos de duração. 

Segundo a assessoria de imprensa do Mi- 
nistério da Educação (MEC), trata-se de uma 

possibilidade ainda em discussão técnica. Na 
terça-feira (23). o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, mostrou-se simpático à proposta e 
argumentou que 50% dos estudantes de medi- 
cina fazem uma residência após a graduação. A 
residência no SUS seria uma solução. 

Considerar os dois anos como pós-gradu- 
ação também resolveria as dúvidas do Conse- 
lho Nacional de Educação (CNE). Após reunião 
nessa quarta-feira (24), o presidente da Câmara 
de Educação Superior do CNE, Gilberto Gon- 

çalves Garcia, falou da inconsistência de uma 
pós-graduação antes do diploma de graduação. 

A Medida Provisória (MP) 621/2013, que 
institui o Programa Mais Médicos, ainda está 
em discussão no Congresso Nacional e pode 
sofrer alterações. O prazo máximo para apro- 
vação ou rejeição é 120 dias. Já no CNE, as 
diretrizes curriculares do curso de medicina 
já estão sendo discutidas e devem incorporar 
o programa, caso aprovado. O prazo máximo 
para esse debate é 180 dias. 

Brasil fica em 3° lugar em torneio mundial de futebol com robôs 

O Brasil superou 15 países e ficou em 3o 

lugar na categoria Open Soccer, modalidade 
Superteam, da edição 2013 da RoboCup Jr., 
uma competição mundial de robótica voltada a 
estudantes do ensino fundamental e médio. É 
o melhor resultado conquistado pelo país des- 
de 2006, quando o Brasil passou a competir. 

Do Colégio Objetivo, de São Paulo, são 
Renato Ferreira Pinto Júnior (concluiu o ensi- 
no médio no ano passado e foi aceito no Insti- 
tuto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT), 
de 18 anos: Bruna lanaconi Fusco, 15; Gabriel 
Queiroz, 15; e Raul DarioTapia, 17. Do Institu- 
to Federal de Espírito Santo (Ifes) são: André 
Seidel Oliveira, 18; Ivan Seidel Gomes, 18; 
Abílio Marcos Coelho de Azevedo, 18; e Ma- 
theus Pimentel Canejo Pinheiro da Cunha, 17. 
Do Colégio Santa Emília, de Pernambuco, há 
um aluno: Lucas Cavalcanti dos Santos, 17. 

A Open Soccer consiste numa partida de 
futebol, em que cada uma das duas equipes 

competem com cinco robôs autônomos, numa 
arena de aproximadamente 60 metros quadra- 
dos. Os robôs têm formato cilíndrico, pesam 
2,4 kg e contam com mais de cem sensores e 
combinação de dois a três controladores. 

Pelas regras da RoboCup Jr., os robôs jo- 
gadores de futebol devem, sem nenhum con- 
trole externo, identificar e disputar a bola e, de 
posse dela, driblar os oponentes e conduzir 
a bola ao gol adversário. "Trata-se de uma 
categoria muito difícil, pois, além da tarefa 
típica de um jogador de futebol, o robô não 
pode ultrapassar as quatro linhas que delimi- 
tam o campo", afirma Luís Rogério da Silva, 
coordenador dos cursos especiais do Colégio 
Objetivo. 

O torneio foi realizado em Eindhoven, na 
Holanda, de 26 a 30 de junho. A RoboCup 
contou com cerca de 3 mil participantes de 30 
nações. Para garantir a vaga, Renato Ferreira 
Pinto Júnio, Bruna lanaconi Fusco e Gabriel 

Queiroz foram campeões na categoria Soc- 
cer, na Latin American Robotics Competition 
(LARC), e conquistaram também o 3o lugar na 
categoria Rescue, da Olimpíada Brasileira de 
Robótica (OBR), ambos eventos realizados 
em outubro do ano passado, em Fortaleza. 

Os robôs 
Para funcionarem, os robôs de futebol exi- 

gem que sejam criadas formas de localização 
no espaço do campo, de percepção de quais 
são os robôs em jogo e de distribuição dos pa- 
péis de goleiro e de atacante, além de meios 
de comunicação entre as máquinas para que 
possam ocorrer as tão conhecidas "jogadas 
ensaiadas". 

Luís Rogério explica que ela é a mais 
complexa da RoboCup Jr., pois é considerada 
como um rito de passagem para a RoboCup 
Major, voltada apenas a graduados e pós-gra- 
duados no ensino superior. 
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CIGARRO MENTOLADO E 
MAIS DIFÍCIL DE LARGAR, DIZ 

ESTUDO 

Os reguladores americanos pu- 
blicaram uma revisão científica de 
dados, mostrando que os cigarros 
mentolados são mais difíceis de lar- 
gar do que os normais. Nesse sen- 
tido, solicitaram informação pública 
sobre uma possível proibição desse 
produto. 

Os cigarros de sabor mentolado 
não estão vinculados a um maior 
risco de doença, mas representam 
um risco de saúde maior do que os 
observados nos cigarros nãc men- 
tolados, afirmou a FDA (Food and 
Drug Administration), agência que 
administra os alimentos e os remé- 
dios nos EUA. 

A FDA afirmou que busca infor- 
mação adicional que ajude a agência 
a tomar decisões mais bem informa- 
das sobre os cigarros mentolados. 
Com esse objetivo, abre um período 
de 60 dias para receber comentários 
públicos relacionados a possíveis 
opções regulatórias. 

"Cigarro vicia tanto quanto heroí- 
na e crack", diz psiquiatra. "A revisão 
independente da FDA e a literatura 
científica disponível mostra que os 
novos fumantes preferem 'substan- 
cialmente' os cigarros mentolados", 
declarou. 

Os fumantes desse tipo de cigar- 
ro têm mais probabilidade de fumar 
seu primeiro cigarro cinco minutos 
depois de acordarem, o que sugere 
que o sabor mentolado está vincula- 
do a uma dependência maior. 

Cigarro pode diminuir libido e 
prejudicar desempenho sexual 

Além disso, para os fumantes de 
mentolados, em especial os afro- 
-americanos, foi mais difícil parar de 
fumar do que para aqueles que fu- 
mam cigarros normais. 

"Isso é consistente com as ob- 
servações de que os fumantes de ci- 
garro mentolado parecem depender 
mais da nicotina do que os que não 
fumam mentolados, o que pode ser 
um importante fator para conseguir 
deixar de fumar". 

Os cigarros mentolados represen- 
tam cerca de 25% do total de ven- 
das nos EUA e são particularmente 
populares entre os jovens fumantes 
afro-americanos, como mostra a in- 
vestigação. 

"Os cigarros ^mentolados apre- 
sentam problema de saúde públi- 
ca", declarou a cimissária da FDA, 
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APÓS TÍTULO DA LIBERTADORES 

J 

Mundo se rende ao rei Ronaldinho Gaúcho 

O mundo pôde conhecer um pouco mais 
sobre a Libertadores e o Atlético-MG nes- 
sa quinta-feira (25), já que a imprensa in- 

ternacional destacou o primeiro título do Galo na 
competição continental. A começar pela Argenti- 
na, onde o Olé exaltou a supremacia dos times 
brasileiros no torneio nos últimos anos. 

"A alegria é só brasileira", estampou o jornal 
argentino, citando as conquistas do Internacio- 
nal, em 2010, do Santos, em 2011, e do Co- 
rinthians, no ano passado. Exaltando também 
a inédita taça da equipe mineira, a publicação 
termina com uma pergunta: "Quem conseguirá 
pará-los?". 

Na Europa, o A Bola, de Portugal, apontou 
para o meia-atacante Bemard, próximo de acer- 
tar com o Porto, e o centroavante Alecsandro, ex- 
-Sporting. Para o jornal, o grande nome da noite 
dessa quarta-feira (24), no Mineirào, foi o goleiro 
Victor, que fez boas defesas no tempo normal e 

Ronaldinho re delia Libertadores: Atlético 
Mineiro campione per Ia prima volta 
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Ronaldinho Gaúcho 6 o "rei da Libertadores", segundo a 

nos pênaltis. 
Já na Espanha, toda a atenção foi para o 

meia Ronaldinho Gaúcho, que teve boa passa- 
gem pelo Barcelona na última década. O Mundo 
Deportivo exalta o craque, o único no mundo a 
ganhar a Copa do Mundo, a Libertadores, a Liga 
dos Campeões da Europa e prêmio de melhor 

"Gazzeta dello Sport" 

atleta do planeta. 
A Itália, onde Ronaldinho Gaúcho teve pas- 

sagem irregular pelo Milan, também se rendeu 
ao armador, chamado de rei pela Gazzetta dello 
Sport. O jornal também faz uma relação com a 
visita do Papa Francisco ao Brasil, atribuindo a 
ele o "milagre" da reação do Atlético-MG na se- 

gunda decisão. 
Ex-PSG. o jogador de 33 anos também foi o 

protagonista no francês UEquipe, que usou o de- 
sabafo após o título. "Quando voltei, todo mundo 
falou que eu estava acabado, e que este time era 
um time de renegados. Quero ver falarem isso de 
novo agora", alfinetou Ronaldinho Gaúcho. 

Enquanto isto, na Alemanha, o Bild dedicou 
poucas linhas de sua versão online para o Atléti- 
co-MG - em dezembro, a equipe mineira disputa- 
rá o Mundial de Clubes da Fifa, no Marrocos, jun- 
to com o Bayem de Munique, campeão europeu 
desta temporada. 

Diferentemente dos alemães, o inglês The 
Guardian fez uma grande cobertura do evento, 
exaltando o estilo de jogo ofensivo do Galo du- 
rante toda Libertadores. "Os objetivos individuais 
foram menos do que os coletivos, em um time 
que atacou e acreditou no seu próprio destino", 
elogiou. 

Jefferson reclama de frio em SCP mas 

comemora noite de herói 

Imprensa paraguaia crítica arbitragem, 

mas reconhece erro do Olímpia 

Após a derrota do Botafogo no tempo 
normal para o Figueirense, por 1x0, no jogo 
de volta da terceira fase da Copa do Brasil, 
o duelo foi decidido nos pênaltis. Jefferson, 
goleiro do Alvinegro carioca, pegou três pê- 
naltis e foi o herói da classificação de seu 
time. 

"Está muito frio aqui, não conseguia nem 
sentir as mãos nas últimas cobranças. As bo- 
las estavam passando, mas, graças a Deus, 
consegui fazer a última defesa e ajudar meu 
time a passar de fase", comemorou. 

Agora, o Botafogo espera o sorteio da 
CBF para conhecer seu adversário nas oi- 
tavas de final da competição nacional. Os 
confrontos serão definidos em sorteio no dia 
2 de agosto. 

Antes disso, no próximo domingo, a partir 
das 18h30 (de Brasília), no Estádio do Mara- 
canã, o Botafogo encara o Flamengo. Jefferson diz que nío sentia as mãos nas cobranças do pênalti 

Para a imprensa do Paraguai, a arbitra- 
gem foi uma das principais culpadas pela 
derrota do Olímpia para o Atlético-MG, nos 
pênaltis, na final da Libertadores. De acor- 
do com ela, o goleiro Victor se adiantou na 
primeira cobrança, que não foi suspensa 
pelo árbitro colombiano Wilmar Roldán. 

Após o jogo no Mineirão, na noite dessa 
quarta-feira (24), Roldán comentou à Fox 
Sports. "Foi uma partida justa. Qualquer 
um dos dois times poderia ganhar". A aná- 
lise foi totalmente contrária á que fez o site 
d10.com, que também citou os problemas 
enfrentados pela delegação em Belo Hori- 
zonte. 

Segundo a publicação, os paraguaios 
também sofreram com a torcida do Galo. Na 
madrugada de terça para quarta, por exem- 
plo, vários fãs se concentraram em frente 
ao hotel onde o Olímpia estava hospedado 
e soltaram fogos de artifício e bombas, im- 
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pedindo o sono do elenco. 
No entanto, as informações foram as de 

que a delegação havia deixado o local mo- 
mentos antes, justamente para "driblar" a 
marcação de torcedores alvinegros. E. uma 
semana atrás, o time mineiro também teve 
que agüentar as provocações adversárias 
na cidade de Luque, próxima de Assunção. 

Como consolação, os veículos locais 
garantem que o Olímpia, tricampeão conti- 
nental, reconquistou o respeito da América 
do Sul e do Mundo - a equipe, mais vitorio- 
sa do pais, voltou a vencer o Campeonato 
Paraguaio em 2011, depois de oito anos de 
jejum de títulos de expressão. 

Porém, a imprensa também reconhece 
os erros dos comandados do técnico Éver 
Hugo Almeida, que desperdiçaram ao me- 
nos duas boas chances de gol durante a 
segunda decisão. Em ambas, Victor estava 
bem posicionado e evitou o tento visitante. 
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