
QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2013 

RS 

150 

Popular 

EDIÇÃO 766 
ANO III 

IMPERATRIZ-MA 

TELEFONE: 
(99) 3525-4043 

WWW. 
jornateorreiopop^ujar 

HOMICÍDIO 

NO FERIADO 

DE SANTA 

TERESA 

DOIS ADOLESCENTES MORRERAM 

POR AFOGAMENTO NA TERÇA-FEIRA 

FIM DA GREVE: MAIORIA DOS 

BANCOS VOLTA A FUNCIONAR 

ÍLH^ 
" 

km 

PREFEITURA RECORRE DA DECISÃO 

QUE AUTORIZA FISCALIZAR OS 

A POSTOS DE SAÚDE mm 

MARANHAO NOVO SERÁ 100% 

ASFALTADO, GARANTE SECRETÁRIO 

ir" , mm 
J'j£K I 

>« MêSPW Jl-, 

i' 

& 

ÍS 

o 
ü in 

ou» 

j«.fc 

-7 

■ 

«9-885(1 A 
» I 
ttn 

i • 

k » 

'y% 
s. 

A. 



imPeratriz-MA 

Quinta-feira, 17 de outubro de 2013 
02 

Objeto estranho 

Moradores da cidade de Ecaterimburgo, na região dos Montes Urais, na Rússia, viveram 
momentos de pânico quando os alarmes do distrito foram tocados devido a um "objeto es- 
tranho" avistado no céu. 
Em um primeiro momento, a população ficou assustada por pensar que o objeto luminoso 
se tratava de um óvni. No entanto, de acordo com o jornal "LifeNews", especialistas confir- 
maram que o ponto luminoso se tratava de uma espécie de foguete militar, com voo marca- 
do exatamente para o dia 10/10, quando as imagens foram feitas. 
O jornal afirma que o observatório e as demais autoridades não foram avisadas com ante- 
cedência sobre o lançamento, o que causou as especulações dos cidadãos. 
A gravação do incidente foi vista mais de 209 mil vezes. 
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Ataque de pitbull 

Uma menina de quatro anos e o 
pai foram internados após o ata- 
que de dois cães da raça pitbull 
em Registro, no Vale do Ribeira, 
interior de São Paulo. As vítimas 
sofreram ferimentos por todo o 
corpo e a criança teve que pas- 
sar por uma cirurgia. O dono dos 
cachorros afirma que levará os 
animais para um canil. As vítimas 
estão no Hospital São João. Ca- 
mile Vitória está em observação 
no quarto junto com o pai, Plínio 
Costa Silva. A menina está com 
curativos embaixo do braço, em 
uma das pernas, no pescoço e 
na barriga, além de ter levado 
vários pontos na orelha. O pai, 
que a salvou do ataque, também 

tem ferimentos na perna, no pé e na orelha. A família conta que a garota 
brincava com os irmãos e primos no quintal de casa quando o cachorro 
veio da rua, conseguiu abrir o portão, que estava encostado, e atacou a 
criança. Instantes depois, veio outro pitbull. "O cachorro estava em cima 
dela, arrastando como se fosse uma boneca no chão. De repente, o outro 
entrou, grudou no Plínio e queria pegar ela por baixo", descreve Micheli 
Cristina Fernandes, mãe da menina. O pai de Camile chegou a empurrar 
os pitbulls por duas vezes, mas só conseguiu salvá-la quando passou a 
menina pela janela da casa. O ataque, segundo ele, durou cerca de 15 
minutos. "Eu.colocava a mão na boca do cachorro, mas ele tirava. Queria 
a menina, até que ela escapou. Foi um milagre, ela nasceu de novo", 
lembra Plínio. 

Internet submarina 

Hulher fratura coluna 

Uma mulher de 59 
anos sofreu uma fratu- 
ra na coluna enquanto 
estava dentro de um 
ônibus urbano em Fei- 
ra de Santana (109 km 
de Salvador), na Bahia. 
Segundo a família da 
aposentada Zumira 
de Jesus Barbosa, o 
acidente aconteceu na 
última quinta-feira (10), 
após o veiculo passar 
por um buraco na ave- 
nida Presidente Dutra, 

no centro da cidade. A recepcionista Fabiane Barbosa da Silva, filha da pas- 
sageira, contou que a mãe pegou o coletivo da Viação Princesinha que fazia 
a linha CIS/Cidade Nova para ir ao trabalho, quando foi projetada para cima e 
caiu sentada do banco do veículo. Com o impacto, houve fratura de um osso 
da região lombar e deslocamento do braço esquerdo. Ainda segundo Fabia- 
ne, outro passageiro fraturou o queixo e uma senhora desmaiou com o susto. 
A vítima foi internada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde os 
médicos realizaram uma tomografia e identificaram a necessidade de cirur- 
gia para reparar uma lesão cervical. Como a unidade de saúde não tinha a 
estrutura necessária para o procedimento e não havia vaga na rede pública, 
a paciente precisou ser transferida para um hospital particular de Salvador. A 
Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou que paciente deu entrada no 
Hospital Espanhol nesta terça-feira (15), onde deverá passar por uma cirurgia 
para implantar uma prótese. A assessoria de comunicação do Espanhol foi 
procurada pela reportagem, mas não forneceu informações sobre o estado 
de saúde da aposentada. 

m Uma equipe de pesquisadores nos Estados Unidos está testando uma rede Wi-Fi aquática, com o ob- 
jetivo de criar uma internet submarina. O time, da Universidade de Buffalo, em nova York, afirma que 
o objetivo é que a tecnologia possa detectar tsunamis, com melhores sistemas de avisos. A pesquisa 
planeja criar um novo padrão de comunicações submarinas, para facilitar a propagação dos dados. 
A diferença entre a novidade e o Wi-Fi comum é que, enquanto o roteador da sua casa usa ondas 
de rádio, a rede submersa utilizaria ondas sonoras. As ondas de rádio penetram na água, mas tem o 
alcance e estabilidade limitados. Já as sonoras são melhores para utilização aquática, como mostram 
várias espécies marítimas, como baleias e golfinhos, que se comunicam embaixo d'água com ondas 
de som. "Uma rede submersa sem fio nos dará uma habilidade sem precedentes de coletar e analisar 
dados do oceano em tempo real", afirma Tommaso Melodia, chefe da equipe de pesquisa. "Tornar 
esta informação disponível para qualquer pessoa com um computador ou smartphone, especialmente 
quando um tsunami ou outro tipo de desastre acontece, pode ajudar a salvar vidas", explica ele. Para 

teste, a equipe jogou dois sensores de 18 kg no lago Erie, em Buffalo. Em seguida, eles conseguiram usar um laptop para transmitir informa- 
os sensores. O Olhar Digital já testou se Wi-Fi funciona embaixo d'água e pode confirmar que, de fato, é impossível captar sinal de internet 

realizar o 
ção para 
enquanto submerso. As pesquisas podem ajudar a mudar isso. 

COLUNA □□ SANCHES 

PALAVRAS QUE TOCAM 
(DOS LEITORES) 

^. 

ALMA - "Oi. Edmilson, tuas palavras sobre 
qualquer assunto têm me tocado profundamente. 
O efeito que me causam vai além. muito além do 
próprio sentido de verdade contido nelas. Muitas 
verdades são ditas por aí mas nem sempre são 
incorporadas; creio que é esse o efeito das suas, 
da forma como tu dizes nós incorporamos, tu 
faías para nossa alma o que vem da tua alma." 
(ANGELA MARIA GOMES PEREIRA, universi- 
tária) 

BUSCA - "Sanches busca sugerir, discutir, 
elaborar, questionar... e apontar saídas e possi- 
bilidades viáveis para o crescimento e desenvol- 
vimento de imperatriz e toda essa região. "É um 
dos mais gabaritados jornalistas que conheci na 
vida e uma das pessoas mais sensíveis com que 

tive oportunidade de ter contato. É uma antena gi- 
ratória captadora de conhecimento impressionan- 
te. "Impossível não admirá-lo", (JERRY ALVES, 
radialista, cerimonialista, cinéfilo e leitor voraz) 

ESPERANÇA - "Você é o único que não 
hesito em dizer que votei, que voto, e que votarei 
nas próximas eleições, Tenho orgulho de você, 
de seu trabalho. Você é a pessoa responsável 
por eu não ter perdido a esperança na política de 
nossa cidade, de nosso país." (ANA CLÁUDIA 
MARINHO) (Ana Cláudia: Depoimento como esse ' 
seu - espontâneo, exposto, desassombrado, sem 
medo, quase confessional - é um estímulo para 
perseverar não apenas na luta política, mas para 
lutá-la com as mesmas armas: seriedade, conhe- 
cimento, experiência, diálogo com a população, 
nos bairros, nas escolas... Gratíssimo. E olhe 
que talvez nem nos conheçamos pessoalmente. 
Felicidades. (E, S.)) 

LEMBRANÇAS - "Sei que em 2014 vou 
acertar de novo!! hoje mesmo você foi lembrado 
e muito por mim e Fernando Cunha. Um abraço, 
viu????" (CARLOS BRANDÃO) (Carlos Brandão 
e Fernando Cunha são duas referências de luta 
e prestação de serviços - à maneira deles e 
no limite de cada um — em favor de Imperatriz. 
Grato por permitirem que em suas lembranças 
esteja nosso nome. (E. S.)) 

MUDANÇA - "Edmilson Sanches é sério e 
tem boa vontade, qualidade que falta a muitos 
pseudo-políticos. Desde já. conte com meu 
apoio. A esperança é a única que não morre. 
Vejo no seu nome a esperança de uma possível 
mudança no nosso quadro político. Precisamos 

Edmilson Sanches 

de alguém que valorize a cultura, invista, de 
verdade, na educação e claro que nas outras 
áreas, respeitando sempre as necessidades da 
população. APOIADO, SANCHES!" (CARVALHO 
JÚNIOR POESIA, professor, escritor. Caxias - 
MA) 

CONFIANÇA - "Queria também estar ai pra 
te darlVieu voto de confiança." (ANNA RAMOS, 
imperatrizense, residente em Porto, Portugal) 

TENTATIVAS -,"(...) Boas foram as tentativas 
do Edmilson Sanches de progredir nesse assun- 
to [lei de criação dos bairros de Imperatriz] via 
Poder Legislativo, que é de onde parte da solu- 
ção desse problema deveria surgir. Mas, sempre 
o projeto deu de frente com outros impedimentos 
e outros poderes. // Já um sem número de vezes 
despachei gente que vem na Agência em busca 
de informações de bairro X ou Y e temos de 
afirmar a inexistência dos mesmos. Pelo menos 
na lei. De resto, na prática, ninguém sabe tam- 
bém onde começaria e terminaria tantos bairros 
sem limites e sem definições. (...)" (LEANDRO 
NUNES SAMPAIO, técnico do IBGE, voluntário 
participante dos esforços para se criar uma "Lei 
dos Bairros" para Imperatriz) 

CONHECIMENTO - "Suas palestras enrique- 
ce muito o conhecimento dos acadêmicos  
parabéns." (ANACLEUDES LOPES, Imperatriz) 

CONHECIMENTO (2) - "Parabéns pela sua 
competência e dedicação. Você é simplesmente 
"Cultura e Conhecimento". Nós imperatrizenses 
ficamos orgulhosos e felizes por ter você em 
nosso meio. Beijos!" (TELMA BOTENTUITT. 
Imperatriz) 

- MOTIVO DE ORGULHO 
A professora Maria Miracilda, que 
trabalha nà Escola Municipal Mada- 
lena de Canossa (Parque Senharol), 
apresentou seu trabalho na última 
terça-feira (15), Dia do Professor, 
no Programa Encontro, na Rede 
Globo, apresentado pela jornalista 
Fátima Bernardes. O motivo do des- 
taque: garantir a alfabetizaçâo de 
alunos com histórico de repetência, 
defasagem escolar e dificuldade de 
aprendizado. Em uma turma de 22 
alunos, apenas dois não consegui- 
ram sucesso na alfabetizaçâo no 
ano letivo de 2011. Para a professo- 
ra, o aluno deve ser visto como uma 
pessoa além das notas e da sala de 
aula. 

- MAIS RIGOR 

m 
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O vereador Raimundo Roma (PSL), 
radialista que apresenta o programa 
"Bandeira 2", protestou nessa quar- 
ta-feira (16) quanto ao não cum- 
primento do Plantão de Farmácias 
em Imperatriz. Ele relatou que, na 
semana passada, foi procurado por 
algumas pessoas que reclamaram 
do não funcionamento de alguns 
estabelecimentos do ramo farma- 
cêutico, fato comprovado pelos usu- 
ários que percorreram três farmá- 
cias que deveriam estar "abertas" 
no plantão. "Nós, ainda pela manhã, 
tentamos contato com a coordena- 
dora Dinaldete Marques, da Vigi- 
lância Sanitária, porém sem êxito", 
disse ele, que observa a ausência 
de fiscalização e punição aos es- 
tabelecimentos que não cumprem 
a "escala do plantão de farmácia", 
em Imperatriz. Roma conclama os 
proprietários do ramo farmacêutico 
a cumprir o "plantão de farmácia" 
devido à grande necessidade da co- 
munidade que, durante a madruga- 
da, necessita em caso de urgência 
de algum medicamento. 

- O POVO QUE FISCALIZA 
Roma ainda defendeu a convoca- 
ção da coordenação da Vigilância 
Sanitária a prestar esclarecimentos 
à Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal de Imperatriz. "Essa fis- 
calização está sendo feita pela co- 
munidade que recorre ao plantão 
de farmácia, porém esses estabe- 
lecimentos não estão sendo puni- 
dos pelos órgãos competentes", 
diz ele, que considera necessário a 
aplicação de medidas contra os es- 
tabelecimentos que descumprem o 
plantão. O parlamentar, embora não 
faça parte da Comissão de Saúde 
da Câmara, colocou-se à disposi- 
ção quando à convocação da co- 
ordenadora da Vigilância Sanitária, 
Dinaldete Marques. "Temos conhe- 
cimento que um veículo foi doado 
ao órgão somente para fiscalização, 
pois queremos saber quais os en- 
traves para o cumprimento do plan- 
tão das farmácias", concluiu. 
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Homicídio no feriado de Santa Teresa D'Avila 

X 

Kelven Charles Kameda Carneiro, vítima da violência em Imperatriz 

Antônio Pinheiro 

O feriado em homenagem à padroeira 
de Imperatriz foi marcado com um 
assassinato e dois baleados por arma 

de fogo. O homicídio aconteceu no início da 
noite, em um bar no povoado Imbiral. Kelven 
Charles Kameda Carneiro, 23 anos, foi mor- 
to com um tiro no peito. Um amigo da vítima 
também foi atingido com um tiro na coxa, mas 
não corre risco de morte. Kelven era morador 
da rua Bom Jesus, bairro Santa Rita. 

Ainda na terça-feira, por volta das 21h, 
aconteceu uma tentativa de homicídio. Edil- 
son Lima de Morais foi baleado com três tiros 
que acertaram a cabeça, abdômen e braço 
dele. A vítima foi socorrida pelo SAMU e le- 
vada para o Socorrão. Os atiradores estavam 
em uma moto Bros vermelha. O crime acon- 
teceu no cruzamento das ruas Leão XIII com 
a Paraíba. 

Dois acusados de participação no homicí- 
dio foram presos pela PM na Avenida Beira- 

-Rio. O veículo. Celta preto, que teria dado 
fuga para o atirador, foi apreendido. O acu- 
sado dos disparos, segundo a polícia, seria 
Anderson. Natália Silva Martins, esposa do 
acusado, prestou depoimento na manhã des- 
sa quarta-feira ao delegado Fagundes, titular 
do 1o Distrito. Ela confessou que o esposo 
foi quem efetuou os disparos contra Kelven 
Charles e o amigo. 

A esposa de. Anderson, depois de ser 
ouvida, foi liberada. Ela será arrolada no in- 
quérito apenas como testemunha. Até às 17h 
dessa quarta-feira, o acusado do crime ainda 
não tinha sido preso pela polícia. O velório 
de Kelven está acontecendo na rua Bom Je- 
sus, bairro Santa Rita. O sepultamento está 
previsto para acontecer no período da manhã 
desta quinta-feira (17). 

Sobre o baleado na rua Paraíba, ele foi 
operado e está sob observação em uma en- 
fermaria. A princípio houve informação de 
que ele tinha falecido, mas isso não aconte- 
ceu. O estado de saúde dele ainda é grave. 

Homem é assassinado no 

Casqueiro em Açailândia 

O homem vítima de homicídio foi identifi- 
cado como Fabrício, que já tem várias passa- 
gens pela polícia. Segundo a Polícia Civil, que 
esteve no local, existem várias possibilidades 
que levariam ao assassinato de Fabrício. 

Uma das linhas de investigação traba- 
lha com a hipótese de que o crime teria sido 
por engano. Um outro elemento, conhecido 
como Pablo, muito parecido com a vítima, 
há poucos minutos do homicídio de Fabrício 
teria se envolvido em uma briga na mesma 
localidade. Há outras informações que le- 
vantam suspeitas de que Fabrício teria fur- 

tado um aparelho de TV ou estaria envolvido 
com drogas. No entanto, acerto de contas é 
a possibilidade mais provável neste caso, já 
que a vítima já se envolveu com outras ativi- 
dades relacionadas ao crime. 

Fabrício não tem parentes em Açailândia. 
O corpo dele foi levado para o Instituto Médi- 
co Legal (IML) de Imperatriz. Caso não apa- 
reça um parente para o reconhecimento do 
corpo, o IML terá um prazo para comportar 
nas câmaras frias o corpo da vitima. Ultra- 
passando esse tempo, o morto será enterra- 
do como indigente. 

Chico do Rádio é denunciado 

por não prestar contas 

O Ministério Público do Maranhão (MPMA), 
representado pelo promotor de justiça Joa- 
quim Ribeiro de Souza Júnior, da Comarca de 
Imperatriz, ingressou com Ação Penal, em 14 
de outubro, contra o ex-prefeito de Davinópo- 
lis, Francisco Pereira Lima, mais conhecido 
como Chico do Rádio. 

Segundo as investigações do MPMA, o 
ex-prefeito tinha prazo até 3 de abril de 2013 
para prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) sobre as receitas e despesas re- 
alizadas pela Prefeitura de Davinópolis duran- 
te o exercício de 2012, mas não o fez. 

Ainda de acordo com a Promotoria de Jus- 
tiça da Comarca de Imperatriz, tal descaso 
do réu pode ser demonstrado com diversos 
documentos, dentre os quais a Resolução n0 

194/2013 do TCE, que declarou o referido ex- 
-gestor inadimplente, após superado o prazo 
legal para apresentação das contas. 

Por não prestar contas dos recursos rece- 
bidos, o réu incidiu na prática do crime previs- 
to no artigo 1o, VI, do Decreto-Lei n0 201/67. 
Se condenado, poderá cumprir pena de três 
meses a três anos de detenção, além da inabi- 
litação, pelo prazo de cinco anos, para o exer- 
cício de cargo ou função pública, eletivo ou de 

E 

Francisco Pereira Uma, mais conhecido como Chico do Rádio 

nomeação, sem prejuízo da reparação civil do 
dano causado. (Com informações do site do 
Ministério Público) 

Dois adolescentes morreram por 

afogamento na tarde de terça-feira 

Antônio Pinheiro 

A tarde de terça-feira foi trágica para as famí- 
lias dos adolescentes que morreram por afoga- 
mento, um no Rio Tocantins e outro em um açu- 
de. O primeiro caso aconteceu no município de 
Senador La Rocque. A jovem Julle de Sousa, 12 
anos, estava banhando em um açude, na Fazen- 
da Santa Lúcia. O corpo da jovem foi resgatado 
pelos policiais de Senador La Rocque. 

A outra morte aconteceu no povoado Imbiral. 
Madson dos Santos, 16 anos, ao pular no rio, foi 
arrastado pela correnteza, morrendo por afoga- 
mento. O adolescente era jogador do time de 
base do Cavalo de Aço. 

De acordo com familiares. Madson tinha ido 
com os amigos e familiares para o Imbiral para 
aproveitar o feriado. O corpo foi resgatado já sem 
vida. A vítima morava na rua Jabaquara. Parque 
das Estrelas, onde está sendo velado. 
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Madson tinha Ido aproveitar o feriado no Imbiral 

Prefeitura recorre da decisão que 

autoriza fiscalizar os postos de saúde 

MM BriSIM DE SAÚDE Dr. 

TRIZ 

Com o resultado da decisão Judicial, os defensores públicos Já estão vistoriando as unidades 

Na última quarta-feira (9) foi proferida pela 
Io Câmara Civil do Tribünal de Justiça do Ma- 
ranhão (TJMA) decisão favorável à Defensoria 
Pública, dando permissão à mesma para que 
continue fiscalizando as unidades básicas de 
saúde. A Defensoria Pública havia entrado na 
Justiça contra um despacho proferido pela Se- 
cretaria Municipal de Saúde (Semus), em mar- 
ço deste ano, o qual proibia a fiscalização pelo 
órgão em postos e outras unidades de saúde 
do município. No entanto, a prefeitura já entrou 
com o recurso de apelação, visando proibir ju- 
dicialmente a vistoria. 

Segundo o defensor público, Fábio Macha- 
do, o município efetuou o despacho porque 
"não tinha interesse de que fosse realizada 
uma fiscalização". Ele afirma que é dever do 
município prestar contas sobre o trabalho que 
está sendo realizado. 

Em texto publicado pela assessoria do 
TJMA, o relator do recurso, desembargador 
Kléber Carvalho, disse ser inaceitável a ação da 
prefeitura em querer "fechar as portas" das uni- 
dades de saúde para fiscalização. Porque isto é 
o mesmo que esquecer que "dentro de um ór- 
gão público não há portas para serem fechadas 
para que todos possam entrar e fiscalizar". 

Com o resultado da decisão judicial, os 
defensores públicos já estão vistoriando as 
unidades. Caso seja encontrada alguma irre- 
gularidade e dependendo do tipo desta, será 
impetrada ação civil pública. 

A equipe do site Dominuto entrou em con- 
tato com o procurador do município, Gilson 
Ramalho, mas o mesmo não foi encontrado 
para esclarecer sobre o porquê de apelar na 
Justiça contra a decisão de fiscalizar as unida- 
des de saúde. (Dominuto) 

Acidente no bairro 

Maranhão Novo 

O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (15)(Foto: Jesnem Morais) 

Nessa terça-feira (15) Imperatriz registrou 
mais um grave acidente. Por volta das 23h30, 
aconteceu uma colisão entre dois carros na 
rua Guanabara, esquina com a Mário Andrea- 
zza, no bairro Maranhão Novo. 

O acidente envolveu um Gol e um Astra, 
que colidiram no cruzamento das vias. O car- 
ro Gol vinha pela rua Mário Andreazza. Este, 

avançando a preferencial, terminou por colidir 
com o Astra que trafegava pela rua Guanabara. 

Devido à violência do impacto, o Gol ca- 
potou, deixando duas pessoas machucadas. 
Após a percepção dos populares, o Serviço de 
Atendimento Móvel (SAMU) foi acionado e en- 
caminhou as vitimas ao Hospital Municipal de 
Imperatriz (HMI), Socorrão. 
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Maioria dos bancos volta a funcionar 
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Apesar da decisão ter sido tomada na segunda-feira, em Imperatriz os bancos só voltaram a funcionar ontem devido ao feriado 

Hyana Reis 

Após 26 dias de paralisação, chegou ao 
fim a greve dos bancários. A decisão de 
encerrar a paralisação ocorreu na última 

segunda-feira (14) durante uma assembléia 
do Sindicato dos Bancários do Maranhão, em 
São Luis. Com exceção do Banco da Amazô- 
nia, todos os bancos voltaram a funcionar nor- 
malmente desde ontem (16). 

Apesar da decisão ter sido tomada na se- 
gunda-feira, em Imperatriz os bancos só vol- 
taram a funcionar ontem devido ao feriado, de 
acordo com o diretor regional do Sindicato dos 
Bancários. Cássio Valdenor. "Por ser um fe- 
riado municipal, ao contrário do resto do país. 
só podemos retornar às atividades na quarta", 
explicou. 

Os bancos amanheceram repletos de 
clientes que tentavam pagar contas atrasadas, 
descontar cheques, entre outras atividades 
que ficaram paralisadas. "Um absurdo essa 
greve. Eu entendo as reinvindicações dos ban- 
cários, mas quem sofreu foi a população. As 
contas não ficam esperando terminar a greve, 
infelizmente. Agora resta encarar essas filas 
para tentar colocar tudo em dia", reclama o 

contador José Fernandes. 
Negociação- Na sexta-feira (11) houve 

uma assembléia de negociação, mas a cate- 
goria rejeitou a proposta de 7% oferecida pela 
Fenaban, além das propostas específicas dos 
bancos públicos. Uma nova reunião foi realiza- 
da, e a proposta aumentou para 8% de reajus- 
te salarial, e 2,2% a PLR. 

Apesar de ter inicialmente rejeitado a pro- 
posta. os bancários do Maranhão acataram a 
decisão da maioria dos sindicatos do pais, que 
decidiram pelo fim da greve na Caixa,.no Ban- 
co do Brasil e bancos privados. 

De acordo com o Sindicato dos Bancários, 
também ficou acordado que haverá compensa- 
ção dos dias parados. Os bancários terão que 
trabalhar no máximo uma hora extra diária, de 
segunda a sexta-feira, até 15 de dezembro. 

Banco da Amazônia- A greve continua 
no Banco da Amazônia, pois. de acordo com 
a categoria, a proposta dos banqueiros não 
atendeu as reivindicações. De acordo com os 
grevistas, o banco se negou a melhorar o piso 
salarial do funcionalismo e também se recusou 
a distribuir a PLR, melhorar o plano de saúde e 
acabar com a lateralidade. 

Deputado Léo Cunha participa da procissão da 

padroeira de Imperatriz, Santa Teresa D'Ávila 
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vila Léo Cunha participou, em Imperatriz, das homenagens prestadas à Santa Teresa 

Na última terça-feira (15), o deputado 
Léo Cunha (PSC) participou, em Imperatriz, 
das homenagens prestadas à Santa Teresa 
D^vila, padroeira da cidade. Para o parla- 
mentar, a data é uma grata oportunidade que 
o povo católico tem para expressar sua fé a 
um dos maiores Ícones da Igreja e marco da 
história do município. 

"Santa Teresa tem um significado especial 
para nossa cidade, marcando a sua fundação 
há 161 anos quando aqui chegou trazida pelo 
Frei Procópio, e, portanto, merece todas as 
homenagens", ressalta Léo Cunha. 

O dia da padroeira faz referência à data 
de sua morte, em 15 de outubro de 1582, aos 
67 anos. Ela foi uma religiosa e escritora fa- 
mosa pela reforma que realizou na ordem das 
carmelitas e pelos livros que até hoje orien- 
tem os católicos. 

A programação incluiu a procissão fluvial, 
na qual os fiéis seguiram em várias embarca- 
ções. do Náutico Clube, às 17h. A imagem da 
santa foi conduzida em balsas até o porto, de 
onde foi levada pelas ruas da cidade, sendo 
saudada com muita alegria. No início da noi- 
te. a procissão chegou à Igreja Santa Teresa 
D'Àvila (Igreja Matriz), na rua Frei Manoel Pro- 
cópio. onde foi celebrada uma missa, marcan- 

do o fim do novenário da Santa Teresa, que 
teve inicio desde o dia 06 de outubro. 

Ao falar das homenagens à santa, Dom 
Gilberto Pestana, bispo de Imperatriz, ressalta 
que "favorecem a todos os católicos e enrique- 
cem a todos os imperatrizenses, pois faz com 
que possam refletir se suas vidas estão sendo 
pautadas pelos valores Divinos". 

Para o bispo, apesar das homenagens 
contarem com uma grande participação po- 
pular, ainda precisam ser mais divulgadas em 
toda a diocese. "Meu objetivo é que se che- 
gue a marca de 40 mil pessoas nessa procis- 
são, mas, para isso, precisamos que Santa 
Teresa seja mais conhecida nas outras paró- 
quias", disse. 

Ao falar do exemplo deixado por Santa Te- 
reza, o padre Moisés Dias, pároco da Igreja 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em João 
Lisboa, destaca que a principal mensagem 
pregada por ela está na forma com que falava 
de Deus. "Santa Teresa era uma mulher que 
falava de um Deus próximo de nós, um Deus 
presente nas nossas vidas, então essa men- 
sagem de fé traz alento àquelas pessoas que 
porventura se encontram abatidas, tristes ou 
desanimadas da vida, de que possam acredi- 
tar em Deus acima de tudo", diz. 

Vereador solicita instalação a 

de mais paradas de ônibus 

Hyana Reis 

Com o objetivo de oferecer mais conforto 
aos usuários de transporte público do povoado 
Lagoa Verde, o vereador Richard Wagner Silva 
solicitou ao secretário de Trânsito, cabo J. Ri- 
bamar, a instalação de mais paradas de ônibus 
em alguns pontos da localidade. A indicação foi 
feita na sessão dessa quarta-feira (16) na Câ- 
mara Municipal. 

O projeto solicita a instalação de duas pa- 
radas de ônibus: uma no Mercado Municipal 
e outra próxima ao Templo Central da Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus, localizada na 
Av. Bayma Júnior. O parlamentar justificou a 
indicação afirmando que o local possui poucas 
paradas de ônibus, e é preciso dar mais confor- 
to aos passageiros do povoado. 

Outras indicações- O vereador José Rodri- 
gues solicitou ao prefeito Sebastião Madeira e 
ao secretário municipal de Trânsito e Transpor- 
te, José Ribamar Alves Soares, a mudança de 
tráfego da rua José Bonifácio para mão dupla, 
no trecho compreendido entre as ruas Minas 
Gerais e 14 de Julho, no Jardim São Luis. 

O vereador Antônio José Fernandes indi- 
cou ao secretário municipal de Infraestrutura. 
Transportes e Serviços Públicos. Roberto Vas- 
concelos Alencar, a drenagem e pavimentação 
asfáltica da Av. São Francisco, em toda a sua 
extensão, no bairro Nova Imperatriz. 

A vereadora Maria de Fátima Avelino solici- 
tou ao secretário de estado de Saúde do Mara- 
nhão, Ricardo Jorge Murad, e á secretária mu- 
nicipal de Saúde, Conceição de Maria Soares 
Madeira, a realização de uma parceria para a 
construção de um Posto de Saúde, em um ter- 
reno da prefeitura no bairro Parque Alvorada II. 

Foi novamente votado e discutido, pela úl- 
tima vez, o projeto de Lei Ordinária n0 005, de 
22.08.2013, de autoria do Poder Executivo, que 
"dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 
o exercício de 2014 e dá outras providências". 
O parecer foi favorável e a Câmara aprovou o 
projeto. 

Por fim, houve discussão e votação do Pro- 
jeto de Decreto Legislativo n0 30, de 02.10.2013, 
de autoria do vereador Raimundo Nonato Gon- 
çalves da Silva, que "outorga o titulo de cidadão 
imperatrizenze ao Sr. Clemente Barros Viegas". 

Porto cumpre primeira agenda 

como prefeito de Imperatriz 

r 
Depois de quase cinco anos de trabalho Ininterrupto à frente da Prefeitura, Madeira saiu de férias por 15 dias 

Demonstrando a habitual disponibilidade e 
sempre presente aos eventos da gestão mu- 
nicipal, Luís Carlos Porto, cumprindo agenda, 
participou do primeiro compromisso como pre- 
feito. em exercício, de Imperatriz ao abrir as 
atividades da Semana Mundial de Alimenta- 
ção, ontem (16). 

Na solenidade de abertura, o prefeito se 
mostrou bastante inteirado sobre as necessi- 
dades e preocupações para a manutenção da 
alimentação saudável na nossa cidade e esta- 
do, tendo em vista que há 10 anos, quando ini- 
ciou a política da segurança alimentar no Bra- 
sil, ele esteve à frente do projeto em Imperatriz. 

"Eu tive o privilégio de ser secretário muni- 
cipal de Segurança Alimentar no Fome Zero, 
bem no início do projeto. Eu saía às ruas na 
região do Mercadinho com uma caixa de som. 
um carro e soldados do Exército pedindo co- 
mida ao povo, e pessoal saindo nas portas do- 
ando, os atacadistas ajudando, e saímos com 
caminhão com muitos alimentos e, assim, con- 
seguimos fazer alguma coisa pelas pessoas 
que estavam precisando". 

O prefeito enfatizou ainda que a questão 
da erradicação da fome é claramente uma 

questão moral. Que o problema da fome no 
mundo reside no egoísmo das pessoas, uma 
vez que há pesquisas que comprovam que 
30% dos alimentos produzimos no pais são 
desperdiçados. Em Imperatriz, o município 
tenta fazer sua parte através de programas de 
combate à fome. 

"Aqui no município, nós tentamos fazer nos- 
sa parte. O exemplo disso é o Restaurante Po- 
pular, que é mantido exclusivamente pela prefei- 
tura. Enquanto alguns restaurantes fecham por 
falta de recursos, em Imperatriz o Restaurante 
continua firme, atendendo trabalhadores e estu- 
dantes que não podem ir almoçar em suas ca- 
sas e também alimentando a população de rua. 
Tem sido uma oportunidade de as pessoas se 
alimentarem de forma saudável. O Restaurante 
Popular é orgulho da cidade", destacou. 

Para finalizar, o prefeito observou que o Dia 
Mundial da Alimentação (16 de outubro), é uma 
data para se refletir. "O problema da fome no 
mundo é de natureza humana. A falta de com- 
preensão da necessidade do outro é que nós 
temos que resolver. Por isso, hoje, é um dia 
importante para refletir, uma vez que, ainda, há 
tantas pessoas passando fome". [ASCOM] 

o 

£ 
La 

COM SEGURANÇA NÀO SE BRINCA! 

oxcluslvamonte 

segu rançapiprestaçáo^e 
  ■ 

Alarmes Monitorado 24h Portões Automáticos • Cerca Elétrica 
Circuito Fechado de TV • Câmeras • interfone e Fechadura Eletrônica 

••• . . 

2 4 
©RyAS 

(99) 3525-7215 / 3154-3237 / 9f57-0544 

www. centra/alarme, com. br / centra/a/arme@hotmail. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhão 



CORREIO 
Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 18 de outubro de 2013 05. 

a 

► COM A PRESENÇA DO MINISTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Unidade de Biocombustiveis é inaugurada 

Pacientes de Imperatriz e região receberão 

órteses e próteses gratuitamente 

■i 
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As pesquisas nq área de Ciência dos Materiais são estratégicas para o pais 

Welbert Queiroz 

Nessa quinta-feira (17), o ministro de Ciên- 
cia e Tecnologia. Antônio Raupp, esteve 
em Imperatriz para a inauguração da Uni- 

dade de Preparação e Caracterização de Mate- 
riais e Biocombustiveis no Campus Avançado da 
UFMA - Imperatriz. O prédio servirá ainda como 
unidade para pesquisas do primeiro programa 
de mestrado de Imperatriz. 

Segundo a assessoria da UFMA. para o mi- 
nistro. a pesquisa em Materiais e Biocombusti- 
veis é uma área estratégica, pois exerce uma 
função fundamental para o desenvolvimento do 
pais. "Incentivar a carreira cientifica e garan- 
tir uma boa infraestrutura mostra que os eixos 
Ciência. Tecnologia, Educação e Inovação do 
Governo Federal são eficazes na qualificação e 
aprimoramento da tecnologia não só do Mara- 
nhão, mas do Brasil como um todo", disse An- 
tônio Raupp. 

A unidade foi montada com os recursos da 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). in- 
vestindo mais de R$ 2 milhões. O prédio tem 500 
m2. com nove laboratórios de pesquisa. O pró- 
-reitor de Pesquisa e Pós-Graduaçáo da UFMA. 
Fernando Carvalho, afirma que a estrutura repre- 
senta um grande avanço para pesquisa: "Essa 
estrutura é o que dá apoio para as pesquisa que 
serão realizadas pelos mestrandos. Com ela é 
possível desenvolver pesquisas de grande im- 
pacto. não só para a região, mas para todo pais". 

Após a inauguração da unidade, o ministro 
viajou para a capital do estado, onde no Campus 
da UFMA - São Luís acompanhou a inaugura- 

ção de laboratórios. Antônio Raupp destacou a 
importância de demais investimentos no Mara- 
nhão. "Estamos apoiando a universidade, em 
conjunto com a preparação da base de Alcânta- 
ra. próximo à capital. Assim teremos a capacida- 
de de lançar satélite. O estado tem uma localiza- 
ção privilegiada, próximo da linha do equador". 

Mestrado 
O Mestrado em Ciênda dos Materiais é com- 

posto por grupo de professores responsáveis 
pela pesquisa em Preparação e Caracterização 
de Materiais e Biocombustiveis (GPMB). Coorde- 
nado pelo professor Adenilson Oliveira, o grupo 
tem inserido a pesquisa da Região Tocantina no 
cenário mundial. "As nossas publicações em pe- 
riódicos internacionais buscam incentivar e mos- 
trar para o mundo as pesquisas realizadas pelos 
profissionais e alunos do mestrado", afirma. 

Natalino Salgado, reitor da UFMA. aprovei- 
tou ainda a inauguração para agradecer os in- 
vestimentos na área da Ciênda, Tecnologia e 
Inovação, além de parabenizar o grupo respon- 
sável pela aprovação dos projetos finandados 
que atuou dentro dos conformes no avanço da 
universidade. "Inaugurar uma unidade como 
essa é concretizar o investimento em tecnologia 
e avanço na qualidade de ensino", avalia. 

Na solenidade, estavam presentes o pre- 
sidente da Agência Especial Brasileira, José 
Raimundo Braga; o vice-prefeito de Impera- 
triz. Pastor Porto; deputados federais Costa 
Ferreira e Cléber Verde; demais autoridades 
locais, docentes e discentes da universidade. 
(ASCOM - UFMA) 

A Prefeitura de Imperatriz, por meio da Se- 
cretaria Municipal de Saúde (SEMUS). inves- 
tiu cerca de R$ 160.000,00 (cento e sessenta 
mil reais) para aquisição de órteses e próteses 
confeccionadas sob medida, que serão entre- 
gues em breve e devolverão a alegria das pes- 
soas que terão seus movimentos de volta por 
meio da tecnologia. 

Charles Marinho, representante da empre- 
sa fornecedora, explica que o processo para 
produção das próteses compreende três eta- 
pas; retirada das medidas, confecção e prova 
para acabamento final. "Vale observar que to- 
das já foram confeccionadas sob medida, po- 
rém necessitam de provas para os reajustes 
finais", afirma Charles. 

A prova está sendo feita deste ontem (17) 
e segue durante todo o dia de hoje (18). "pois 
é preciso que cada paciente verifique nestes 
testes os movimentos mais adequados para 
sua locomoção", informa Charles, ressaltando 
que todos os materiais utilizados são os me- 
lhores da América do Sul. 

Antônio Gomes de Oliveira, aposentado, 
informa que receberá uma prótese para mem- 
bro inferior (perna mecânica), pois perdeu a 
sua há 11 anos, quando se envolveu em um 
acidente. "Eu estava esperando esta perna há 
muito tempo, pois desde quando perdi a minha 
que uso esta aqui, e ela já está toda quebra- 
da". ressalta. 

O aposentado destacou ainda que esta 
será a primeira prótese que ele receberá gra- 
tuitamente do Município. Ao todo. serão entre- 
gues 15 próteses para membros inferiores. 03 
para membros superiores. 02 para mão, 03 
coletes torácicos para correção de escoliose e 
02 órteses torácicas. 

Antônio Pereira Amorim, artista plástico e 
poeta, muito feliz com a conquista, também fez 

Óiteses • próteses foram confeccionadas sob medida 

questão de dar seu depoimento: "Fiquei sem 
uma perna há 44 anos. Quando foi ano pas- 
sado dei entrada no pedido de uma aqui no 
programa, e agora vou usar pela primeira vez 
uma prótese e. além de tudo, de graça!", sorriu 
o simpático senhor. 

Marlene Maranhão, coordenadora do Pro- 
grama Ôrtese e Prótese do município, informa 
que as pessoas que irão receber suas pró- 
teses agora já fizeram seus cadastros ante- 
riormente. E as pessoas interessadas devem 
procurar a coordenação do programa em sua 
sede. na Unidade de Saúde dos Três Poderes. 
(Maria Almeida) 

MP cobra regularização, e funerárias assinam TAC 

Segundo o Ministério Público, todas as 
sete funerárias de Imperatriz funcionam em 
situação irregular. Após uma reunião com 
os proprietários, o MP propôs um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) e eles tive- 
ram um prazo para avaliar as cláusulas. O 
TAC foi assinado e as adequações terão 
que começar com a mudança de endere- 
ço. As funerárias deverão estar localizadas 
numa distância mínima de 300 m de alguns 
estabelecimentos, a exemplo dos restau- 
rantes, escolas e hospitais. 

Pelo termo, os proprietários terão um 
prazo de até um ano para se regularizar. Em 
quatro meses devem apresentar um médico 
como responsável técnico, inscrito no Con- 
selho Regional de Medicina. 

Quanto à documentação, deverão ter a 
concessão para o serviço, outorga do muni- 
cípio, alvará que autoriza a atividade, alvará 
expedido pela Vigilância Sanitária, licencia- 
mento ambiental e um plano de gerencia- 
mento de resíduos. Os funcionários terão 
que dispor de equipamentos de proteção in- 

dividual e o procedimento de conservação 
de restos mortais humanos deverá constar 
em ata. seguindo normas da Anvisa. 

O TAC recomenda ainda mudanças nas 
estruturas, na parte elétrica e hidráulica, 
salas diferenciadas para administração, 
atendimento ao público e comércio de arti- 
gos funerários. O MP garante que fará uma 
nova fiscalização e foi estipulada uma multa 
de R$ 10 mil por dia, por descumprimento 
das medidas. 

"Sob o ponto de vista ambiental e de Vi- 

gilância Sanitária, todas as funerárias estão 
irregulares; sem licenciamento ambiental, 
da Vigilância, sem outorga do MP, sem um 
serviço de tarifa, eles mesmos estabele- 
ciam preços conforme a conveniência, e 
agora vamos fazer cumprir o que está na 
lei. Aqui cabem 16 funerárias em razão do 
tamanho da população. As sanções serão 
multas de R$ 10 mil por cada dia que não 
cumprirem o TAC", disse Jadilson Cirquei- 
ra. titular da Promotoria de Meio Ambiente. 
(MPMA) 
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José Antônio, o vendedor de sorvete 

"Desde 1996, eu trabalho aqui, sempre nesse mesmo ponto, de segunda a sexta." 

Hyana Reis 

Há 17 anos. todos os dias de manhã cedo José Antônio 
Mendes se levanta, pega as mercadorias e se encaminha 
ao mesmo ponto, na esquina da rua Urbano Santos com 
Simplício Moreira. Com o seu carro de sorvete e um sorriso 
no rosto, ele fica no mesmo ponto, até o pôr do sol, receben- 
do os mais diversos clientes. 

A carreira como vendedor de sorvete chegou junto com 
a idade e a dificuldade de arrumar um emprego. "Nessa re- 
gião, as pessoas quando completavam 40 anos, se es- 
tivesse desempregado, fechava o campo profissional, 
a não ser que a pessoa tivesse uma boa qualificação. 
Então, depois que eu sai do último emprego e já tinha 
completado 40 anos, e não arrumei mais emprego, en- 
tão parti para esse serviço", conta. 

Para sustentar a família, que incluia esposa e filhos. 
José Antônio começou a vender sorvete. "Eu mo adaptei 
e aprendi o serviço. Hoje, eu tenho meus 59 anos e não 
estou interessado em nenhum outro emprego. Eu gos- 
to de vender sorvete, gosto dessa rotina e não penso 
em mudar", ressalta. 

O vendedor conta que apesar de estar no mesmo ponto 
todos os dias. sua rotina está sempre mudando. "Desde 
1996, eu trabalho aqui, sempre nesse mesmo ponto, de 
segunda a sexta. Mas o que é imprevisível são os clien- 
tes, pois a maioria são alunos da Ufma ou da escola 
aqui do lado, e todo ano se renova". 

A venda também varia muito, e ele garante que o ca- 
lor não modifica em nada suas vendas. "Todos os dias 
eu saio com o meu carrinho cheio, mas é imprevisível 
como eu vou voltar para casa: com ele cheio ou vazio. 
Aqui não faz diferença se ó ou não verão, não modifica 
minha venda. Tudo é imprevisível". 

Nesse oficio ele conquistou muitas coisas e garantiu 
o seu sustento. "Hoje, eu tenho filhos casados que 
não moram mais comigo, vivem por conta. Eles tra- 
balham em outras coisas e ganham até mais do que 
eu", destaca. 

E, apesar de estar na profissão há quase duas décadas, 
José Antônio garante que a idade não o impediu de sonhar. 
"A gente sempre almeja e espera pelo melhor. Sempre 
temos expectativas, independente de qual seja a nossa 
realidade", finaliza o sonhador vendedor de sorvete. 
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FESTA POP 

& BALADA 

Em uma noite de muita música boa, gente bonita e badalada, a grande 

novidade da cidade foi a Festa Pop & Balada, que foi planejada pelas 

queridas Amahda Mota e Ana Teresa, com a realização da Adika Eventos. 
A mega balada aconteceu no último sábado (12) e contou com a apresen- 

tação principal e marcante da dupla Leo Verão e Daniel Freitas, que trou- 

xeram para o público de Imperatriz a sensação do momento, os famosos 

"mashup", misturando músicas sertanejas com hits badalados. A dupla 

levou todos ao delírio com a animação e qualidade musical apresentada. 

O evento contou ainda com a minha apresentação, busquei abrir a pista 

de dança com o melhor da house music. O evento foi encerrado com a 

dupla Bruno Sampaio e Josué que embalou os convidados até altas horas 

da madrugada. Não posso deixar de comentar o atendimento exclusivo e 

os serviços oferecidos pela equipe do Colonial Eventos que tornou a festa 

um grande sucesso. 

MOTOS 

Janaiana R»s e Wilson Rarrtalho mÊÊÊM ■■■■ 

c 

* 
-I 

Nunes Neto Santinha e Ana Lurza Nunes 

,KV« i 

r ü il H 

:i7J 
w 

Usa Mn.noonça GabnalB GaOen, E Cambna CoUan 

Alan Neto Manano Fanas a Eveline - 

Q 

•4iK 
- v 

.s* 

o 

•^r 

Tatiana » Afonso Danda 
\ 

Rosângela e Rosângela e Joaquim Manano 

i 

m 

Pnone£an 

Celulares - Informática & Etetro-eJetrônicos 

VISITE NOSSA PAGINA E 

FIQUE POR DENTRO DE TUDO. 

www.jornalcorreiopopular.com 
facebook.com/jornalcorreiopopular 
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www coquetel.com br/iogoi 

DROGARIA EXTRA FARMA (AV. CETUÜO VARGAS-CENTRO) 

DROGARIA POPULAR DO MARANHÃO (AV. BERNARDO SAYÃO-N.IMP) 
DROGARIA SÃO MARCOS (RUA RUI BARBOSA-VILA REDENÇÃO) 

www. cog uolel. com .br/]ogos 

CZUZAVINHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Aspirina para o Anão 

Um anão entra numa farmácia e pede; 
— Por favor, quero uma aspirina! 

O farmacêutico, espantado com o tamanho, ou melhor, com a falta de tamanho do anão, 
tenta ser solicito: 

— Quer que eu embrulhe? 
— Claro. Ou o senhor quer que eu vá rolando ela por ai?! 

Felicidade do Anão 
Um anão chegou num Centro Espirita muito triste e na saída estava com uma cara ótima. 

Um conhecido viu tudo e perguntou: 

— Pó, Luis. Você chegou aqui super triste e agora está com a maior cara de felicidade. 
Por quê? 

— É porque agora não sou mais anão, agora eu sou médium. 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo. 17h45 - Meg afirma que não quer atrapalhar a vida 
de Ben, mas ele a convence de ficar no Brasil. Maura impli- 
ca com a amizade de Sidney e Júnior e proíbe que os dois 
saiam juntos. Martin oferece seu carro para Frédéric, que não 
aceita e aconselha Micaela a conversar com o amigo. Fábio 
conta que viu Clara entrar em um carro e Giovana e Guilher- 
me se preocupam. Sofia pede ajuda a Paulino para criar o 
site de seu projeto de moda. Ben confessa para Meg que 
está apaixonado por uma garota. Anita vê Ben e Meg abraça- 
dos. Meg enfrenta Sofia. Giovana tenta conversar com Clara, 
que não conta nada sobre Beto Bruno para a amiga. Caeta- 
no pede Bemardete em casamento, mas ela não aceita. Ben 
tenta conversar com Anita, mas ela se afasta. Giovana tem 
uma idéia para descobrir quem é a pessoa com quem Clara 
saiu. Anita termina o namoro com Ben. 

Joía Rara 
Globo. 18h15 - Ernest e Valter combinam o casamento en- 
tre Hilda e Décio. Viktor sugere que Hilda revele a Toni sua 

verdadeira identidade. Sílvia diz a Ernest que Franz e Amélia 
vão para os Himalaias com Pérola. Franz diz aos monges 
que não acredita em reencarnação. lolanda dá dinheiro para 
Venceslau. Manfred e Sílvia planejam acabar com a reputa- 
ção de Franz no dia do aniversário de Ernest. Toni convida 
Hilda para tomar chá em sua casa. Manfred confidencia a 
Silvia que sabotará a produção da fábrica responsabilizando 
o fornecedor escolhido por Franz. Gertrude diz a Ernest que 
lolanda vendeu o colar de diamantes. Pérola sonha com uma 
explosão. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Malu e Bento se espantam com a presença 
de Amora, que acaba perdendo o emprego por causa de Ca- 
milinha. Bolívar confessa que é o pai de Dorothy. Glória im- 
plora que Salma e Gilson a ajudem a se reaproximar de Ben- 
to. Bolívar conversa com Dorothy. Érico e Fabinho compram 
o prédio da Class Mídia, e Natan fica arrasado. Willy avisa a 
Verônica que agendou um grande show para ela. Verônica 
ouve Malu dizer que ainda pensa em Maurício. Bárbara rou- 
ba o dinheiro que Dorothy ganhou com suas finanças. Malu 

obriga Bento a falar com Glória e Wilson. Maurício se recusa 
a se aproximar de Malu. Amora volta a receber mensagens 
ameaçadoras. Érico lembra a última noite que passou com 
Verônica e chora nos braços de Renata. Bárbara tenta fugir, 
e Madá encontra o dinheiro de Dorothy em sua bolsa. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Bruno autoriza Ninho a se encontrar com 
Paulinha. Priscila dá seu voto para Pérsio, que elege Félix 
como o novo presidente do San Magno. Thales consegue 
resgatar seu romance e pede a Lídia uma foto de Nicole para 
colocar na capa de seu livro. César se enfurece com o resul- 
tado da eleição e convence Paloma a ficar com o cargo de 
vice-presidente do hospital. Amarilys conta para Paloma que 
Fabrício é seu filho biológico com Eron. Pérsio conta para 
Rebeca que Félix o chantageou para ficar com a presidência 
do San Magno. Guto e Silvia se encontram. Priscila explica 
ao irmão por que não votou nele na eleição. César chora com 
a perda da presidência do hospital. Rafael vai atrás de Linda 
na praça. Félix hostiliza Simone. 
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T Áries 21-03/19-04 
Contradições intimas sâo trazidas à tona pelo trânsi- 
to da Lua por seu signo e pela oposição com o Sol. 
Prefira ficar recolhida e realize atividades agradá- 
veis, pois sua instabilidade de humor pode prejudi- 
car as relações hoje! 

b Touro 20-04/20-05 
Você tende a se desestabilizar ao lidar com pro- 
blemas mais difíceis hoje. A oposição Sol-Lua lhe 
aconselha uma postura prática e racional no meio 
profissional, garantindo assim a boa produtividade e 
as parcerias de trabalho! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Os conflitos de expectativas prejudicam o bom en- 
tendimento e fragilizam seu convívio, neste dia em 
que Sol e Lua se tencionam. Evite agir de maneira 
egocêntrica e competitiva, e aprenda a lidar com as 
diferenças! 

2 Câncer 22-06/22-07 
Ao tentar atender a todas das demandas, você ten- 
de a se sobrecarregar. Perceba que você não dará 
conta de tudo e, portanto, será preciso fazer certas 
escolhas. Saiba se organizar e priorizar, além de de- 
legar atividades! 

SI Leão 23-07/22-08 
A vida estudantil é prejudicada pela dificuldade em 
expor suas idéias, neste momento em que Sol e 
Lua, tensionados. comprometem sua comunicação. 
Pense bem antes de se pronunciar, sobretudo quan- 
to a assuntos controversos! 

"N? Virgem 23-08/22-09 
Realizar as tarefas práticas é hoje um desafio para 
você, pois a oposição Sol-Lua lhe desestrutura emo- 
cionalmente. Mantenha o controle, mesmo diante 
das situações inesperadas. Use sua capacidade 
analítica e jogo de cintura! 

^ Libra 23-09/22-10 
Sua atitude contraditória pode provocar conflitos nas 
relações. Sol e Lua em oposição lhe pede cautela ao 
interagir com as pessoas, sabendo lidar com a alter- 
nância entre momentos de dependência e outros de 
individualismo! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Sol e Lua e$tabelecem oposição, ressaltando as 
diferenças nos relacionamentos do trabalho. Agir 
de maneira defensiva apenas agravará a situação. 
portanto, seja inteligente e cautelosa ao conduzir as 
incompatibilidades! 

S Sagitário 22-11 / 21-12 
Sua instabilidade emocional afeta seu bom senso, 
levando você a buscar estímulos de maneira insa- 
ciável. A tensão de Sol e Lua lhe aconselha a ser 
mais cuidadosa nas tomadas de decisão. Não aja 
impulsivamente! 

Capricórnio 22-12/19-01 
Será preciso ser mais comprometida e organizada, 
pois a oposição Sol-Lua lhe traz maiores responsa- 
bilidades. Seu desafio será dar conta do trabalho e 
das demandas pessoais. Seja sensata e faça os sa- 
crifícios necessários! 

^Aquário 20-01/18-02 
Coloque as idéias em ordem antes de expô-las. so- 
bretudo nos meios de estudos e no trabalho. Ao pas- 
sar por sua área de comunicação, a Lua se opõe ao 
Sol e lhe aconselha a rever suas linhas de estudo e 
planos profissionais! 

K Peixes 19-02/20-03 
Reveja as estratégias financeiras, especialmente se 
você tem deixado de lado essa área da vida. Sol e 
Lua, opostos, lhe pedem cuidado com investimen- 
tos, e lhe aconselha a buscar orientação para suas 
decisões. Economize! 
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"Os guardas da Sutran deveriam atuar mais na organização do trânsito e não sair multando todo mundo. Já levei 
2 multas em menos de I mês", critica Helis de Sousa. 

"A população não deve ver o agente como um inimigo. Estamos nas ruas para fazer o nosso trabalho", contrapõe 
Merceno Neto, presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Imperatriz. 

a Broncaa 

A voz da comunidade 

y 

Mais de 70 multas são aplicadas por dia em Imperatriz 

Welbert Queiroz 

O Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran) divulgou recentemente que só 
em Imperatriz mais de 19 mil multas de 

trânsito já foram aplicadas este ano. A opinião 
da população diverge quanto à aplicação des- 
tas multas: alguns consideram justas, outros co- 
bram medidas para organização no trânsito e há 
ainda quem considere as cobranças abusivas. 

Segundo informações do Detran, as princi- 
pais irregularidades estão relacionadas a dirigir 
utilizando celular (com 1.978 infrações), e esta- 
cionar em fila dupla (com 2.550 multas aplica- 
das). Esta é a multa que, em três anos seguidos, 
ocupa o primeiro lugar. "Fila dupla em Imperatriz 
é o que mais existe. Eu nunca vi outro lugar pra 
ter tanta que nem aí", diz Raphael Augusto Fon- 
seca. 

A Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) e 
o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), 
juntos, já aplicaram 19.140 multas a condutores 
de veículos em Imperatriz. Este número eqüiva- 
le a aproximadamente 70,35 ao dia - até o final 
de setembro deste ano. 

Alguns populares manifestam repúdio à apli- 
cação de tantas multas e acreditam que estas 

estejam sendo aplicadas de forma irregular, 
sem critérios específicos a serem cumpridos. 
Nas redes sociais o assunto tem causado bas- 
tante discussão com relação à notícia. "A maio- 
ria que defende esses fiscais, ou não tem carro, 
ou é um deles, pois quem tem carro sabe como 
funciona essa indústria de multas", postou Mau- 
rício Lopes. 

Imperatriz tem hoje 110.921 mil veículos, 
destes 45.683 (41%) são motocicletas, 31.795 
são automóveis e 13.229 motonetas. Ainda de 
acordo com as estatísticas do Detran, a segun- 
da maior cidade do estado tem 81.437 conduto- 
res habilitados, sendo que 54.919 são homens 
e 26.518, mulheres. 

Do total de pessoas habilitadas a conduzir 
veículos em Imperatriz, a maioria delas (46,08%) 
tem habilitação nas categorias AB. Já 17,98% 
dos condutores têm autorização apenas para 
dirigir carro. Há também populares que acredi- 
tam que quem não gosta da aplicação de multas 
é quem comete infrações. "E quem não gosta 
dos agentes/fiscais é porque anda errado e já foi 
multado e não quer mudar sua atitude no trân- 
sito. Ando de carro e moto na cidade há muito 
tempo e nunca fui multado", destacou Eduardo 
A. Brito. 
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O município de Imperatriz conta atualmente com 48 agentes de trânsito Condutor estaciona carro sobre a calçada 

•et M DIREITOS DO CONSUMIDOR Í 

Passageira receberá indenização por ter fraturado o calcanhar em coletivo 

Uma passageira de Belo Horizonte deve receber R$ 10 
mil de indenização por danos morais por ter sofrido uma 
fratura no calcanhar após queda em coletivo depois de 
uma freada do motorista. A empresa de transportes Viação 
Zurick, proprietária do ônibus, foi responsabilizada pelo 
acidente. A decisão é 13a Câmara Cível do Tribunal de Jus- 
tiça de Minas Gerais (TJMG). 

Consta nos autos que, no dia 17 de novembro de 2008, 
I.L.S. estava no coletivo da empresa Zurick. Por volta das 
6h, na rua Doutor Cristiano Rezende, no bairro Novo das 
Indústrias, em Belo Horizonte, o motorista freou brusca- 

mente por conta de um quebra-molas. A passageira caiu, 
sofrendo fratura bilateral em osso do calcanhar. 

A mulher precisou passar por uma cirurgia e, posterior- 
mente, por sessões de fisioterapia para se reabilitar. De- 
vido ao ocorrido, a passageira ingressou com uma ação 
contra a empresa, por danos morais e materiais, na 9a Vara 
Cível de Belo Horizonte. 

Na Primeira Instância, o pedido foi julgado parcialmente 
procedente e a passageira ganhou o direito de receber R$ 
5 mil a título de danos morais e R$ 203 por danos materiais. 

Entretanto, a passageira recorreu ao Tribunal, pedindo 

o aumento do valor de indenização. 
O desembargador Newton Teixeira de Carvalho, relator 

do recurso, aceitou o pedido e alterou em parte a decisão 
de Primeira Instância. "Levando-se em consideração as 
condições econômicas e financeiras das partes, a gravi- 
dade objetiva do dano e a extensão de seu efeito lesivo, 
aliados à necessidade de se fixar uma indenização que não 
constitua enriquecimento do recorrido, entendo como justa 
a fixação do valor de R$ 10 mil, a título de danos morais", 
afirmou o magistrado. No restante, a decisão da Primeira 
Instância foi mantida. 
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►PROGRAMA MARANHÃO PROFISSIONAL 

Sectec inscreve para cursos de qualificação 

O Governo do Maranhão, por intermédio 
da Universidade Virtual do Maranhão 
(Univima), órgão vinculado à Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sec- 
tec), informa que estão abertas as inscrições 
para os Cursos de Qualificação do Programa 
Maranhão Profissional, presencial, mediados 
por tecnologia. 

Os cursos serão ministrados no período de 
sexta-feira (18/11) a 18 de fevereiro de 2014, de 
forma presencial, fazendo uso de tecnologias da 
informação e comunicação. Serão ofertados os 
cursos de Auxiliar em Gestão de Pessoas, Au- 
xiliar de Administração, Auxiliar de Panificação, 
Auxiliar em Marketing e Vendas, Auxiliar em Me- 
cânica de Motocicletas e Cuidador de Idoso. 

As aulas serão ministradas nos 11 Cen- 
tros de Capacitação Tecnológica do Maranhão 
(Cetecmas), 1 Centro de Vocação Tecnológica 
Estaleiro Escola, 4 unidades vinculadas à Se- 

cretaria de Trabalho e Economia Solidária do 
Maranhão (Setres), 1 Organização Associativa 
e em escolas públicas da Rede Estadual de En- 
sino, de acordo com as demandas profissionais 
do setor produtivo, mapeadas pelo Programa 
Maranhão Profissional. 

Objetivos do Programa Maranhão Profis- 
sional 

O programa Maranhão Profissional tem 
como objetivo Incentivar a qualificação profis- 
sional de jovens e de trabalhadores, articulada 
com as demandas dos setores produtivos, local 
e regional, elevando a qualificação técnica dos 
trabalhadores engajados no mundo do trabalho, 
através da demanda de cursos de qualificação 
profissional de acordo com as tendências tecno- 
lógicas dos setores produtivos, tendo em vista o 
desenvolvimento pessoal, profissional e conse- 
quentemente do Estado. 

DPE registra mais de 8 mil 

atendimentos nas unidades prisionais 

O Núcleo de Execução Penal (NEP). da 
Defensoria Pública do Estado (DPE/MA), rea- 
lizou 8.148 atuações no Sistema Penitenciário 
do Maranhão, em 2013. Os dados foram re- 
gistrados pelo Sistema de Acompanhamento 
de Presos Provisórios e Definitivos (Siapd), da 
DPE/MA, de janeiro a 15 de outubro deste ano. 

Os sete defensores públicos que com- 
põem o NEP e atuam nas unidades prisionais 
do Complexo Penitenciário de Pedrinhas reali- 
zam regularmente atendimentos a custodiados 
e familiares, audiências, acompanhamentos 
processuais, além de palestras, capacitações 
e atividades voltadas à ressocializaçâo. Além 
da atuação nas duas varas de execução penal 
da capital, a instituição desenvolve atividades 
nos estabelecimentos penais e delegacias do 
interior do estado, nos municípios que contam 
com a presença de núcleos regionais da DPE. 

De acordo com o defensor Heider Silva 
Santos, um dos titulares do Núcleo de Execu- 
ção Penal, a atuação da Defensoria é funda- 
mental dentro dos estabelecimentos penais, 
na medida em que contribui para o enfrenta- 
mento da superlotação no sistema carcerário 
e para reduzir os níveis de tensão dentro dos 
presídios. "Atualmente, o sistema carcerário 

maranhense mantém mais de cinco mil apena- 
dos e faltam vagas. Grande parte desse con- 
tingente é formado por pessoas que não têm 
condições financeiras para contratar um advo- 
gado. Sem o trabalho de assistência jurídica 
que vem sendo realizado regularmente pela 
Defensoria, a situação estaria mais grave", 
assegurou, destacando que a atuação perma- 
nente da DPE no sistema penitenciário tem 
garantido regularidade no acompanhamento 
dos processos. 

Nos últimos dois anos a DPE fortaleceu 
sua atuação na área de execução penal, au- 
mentando de 2 para 7 o número de defenso- 
res em atividade dentro dos presídios. Com 
um espaço próprio para atendimento, dotado 
de condições operacionais, a instituição vem 
garantindo maior agilidade na análise dos pro- 
cessos e no pedido de benefícios. "Para o de- 
tento, a presença da Defensoria nos presídios 
é a garantia de que seu processo será anali- 
sado, e caso tenha direito a algum beneficio, 
o mesmo será solicitado pelo defensor. No en- 
tanto, o deferimento dos pedidos não depende 
apenas da Defensoria, mas da análise conjun- 
ta do Ministério Público e do Poder Judiciário", 
disse Heider Santos. 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE MONTES ALTOS 
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SÍTIO NOVO-MA 

EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO 

RENATO MADEIRA REIS - Oficial de Registros Públicos do Registro de Imóveis 
de Sítio Novo-MA, na forma da Lei, etc... 

FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do An. 
2o c/c com o art 19 da Lei Federal 6.766 del9/12/1979 que o proprietário; H.M.N. 
FERREIRA -ME, estabelecida à rua Leôncio Pires Dourado, n^SS, Sâo José do 
Egito - Imperatriz-MA, inscrita no CNPJ/MF n" 00.662.196/0001-80, 
depositou, neste Cartório, sob protocolo n0 7.336, requerimento, memorial, planta e 
os documentos necessários exigidos pelo Art. 18 da Lei 6.766/79 para o Registro do 
Loteamento urbano denominado "Parque Leontino Nascimenfo", oriundo do 
parcelamento do solo do lote de terras sob a matrícula n0 2.033, às fls. 85, do livro de 
Registro de Imóveis n^-M, do Cartório de Registro de Imóveis de Sítio Novo-MA, 
perfazendo uma área total de 221.595,25mJ, compreendendo 4.351,60m3 de extensão 
das ruas, 45.308,43m1 de área das ruas, com 35 quadras e 362 lotes, conforme ato de 
aprovação da Prefeitura Municipal desta cidade. Ás exigências, dispensas proibições e 
ressalvas, inclusive a indicação para cada lote contidas no memorial, ficarfio fazendo 
parte integrante do registro e serão lançadas no seu respectivo campo. Eventuais 
impugnaçôcs deverão ser apresentadas neste Registro, durante o expediente, dentro do 
prazo de quinze dias, contados da terceira e última publicação deste; transcorrido o 
prazo será feito o imediato registro. Sítio Novo, 10 de outubro de 2013. RENATO 
MADEIRA REIS, Oficial de Registros Públicos. 
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Secretário Hildo Rocha se reúne com prefeita de 

Açailândia e comunidade de Piquiá de Baixo 

3" 
vs: 

Secretário Hildo Rocha, prefeita de Açailândia, Gleide Santos, e representantes de Piquiá de Baixo discutiram remanejamento de famílias 

O secretário de Estado das Cidades e De- 
senvolvimento Urbano, Hildo Rocha, reuniu-se 
nesta terça-feira (15) com a prefeita de Açailân- 
dia, Gleide Lima Santos, e representantes de 
movimentos populares para discutir o remaneja- 
mento de 312 famílias que residem na localidade 
Piquiá de Baixo, área do município comprometi- 
da pela instalação de indústrias de ferro gusa. 

Hildo Rocha declarou que, para o Governo 
do Maranhão, a remoção das famílias é prioritá- 
ria. "A questão de Piquiá de Baixo só será resol- 
vida de forma satisfatória com a união das três 
esferas de governo (federal, estadual e munici- 
pal). Por isso, estamos empenhados, contribuin- 
do com os debates, buscando uma solução para 
o caso", afirmou o secretário. 

Participaram do encontro: o subsecretário 
de Estado de Assuntos Políticos, Júnior Marre- 
ca; secretário adjunto de Habitação, Artur Bou- 
eres; representante da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcus 
Muniz de Sousa; deputado estadual Hélio Soa- 
res; representantes da Central de Movimentos 
Populares, Carlito Reis; da União Estadual por 
Moradia Popular, Creusamar de Pinho e José 

Raimundo Trindade; do Movimento Sem Terra 
(MST), Maria Inês Pinheiro; além de assessores 
da Prefeitura de Açailândia. 

A prefeita Gleide Lima Santos também des- 
tacou o esforço feito para se chegar a um con- 
senso. "Nós temos pressa em resolver essa 
questão que tanto afeta os moradores de Piquiá 
de Baixo", declarou. Ela complementou o racio- 
cínio dizendo ser "necessário que cada um pos- 
sa ceder um pouco para que finalmente possa- 
mos fazer as obras de infraestrutura e remanejar 
as famílias para um local melhor de se viver". 

O deputado estadual Hélio Soares fez uma 
avaliação positiva do encontro. "Fiquei bastante 
satisfeito. A presença dos representantes das 
entidades, da prefeita, do secretário Hildo Rocha 
e do adjunto Artur Boueres é uma demonstra- 
ção de que todos nós comungamos do mesmo 
sentimento: queremos resolver o caso. Agora 
estamos no trilho da solução", declarou o parla- 
mentar. 

No próximo mês haverá nova rodada de ne- 
gociações que será realizada em Açailândia com 
a presença de todas as instituições interessadas 
no caso. 
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a jornalistas cresceram 166% nos últimos 12 meses, aponta Abert 

Agressões Casos 
O número de agressões a jornalistas e de vandalismo a veículos 

pertencentes a empresas de comunicação mais do que dobrou nos 
últimos 12 meses no Brasil. Desde outubro do ano passado, foram 
registradas 136 violações contra a imprensa, contra 51 casos entre 
outubro de 2011 e outubro de 2012, com crescimento de aproximada- 
mente 166,6%. Os dados fazem parte do Relatório para a Liberdade 
de Imprensa 2012-2013, lançado pela Associação Brasileira de Emis- 
soras de Rádio e Televisão (Abert) durante a 43a Assembléia Geral 
da Associação Internacional de Radiodifusão (AIR), que começou na 
última segunda-feira (14), no Rio de Janeiro. O documento informa 
ainda que, nos últimos 12 meses, cinco jornalistas foram assassina- 
dos no país. 

O presidente da Abert, Daniel Slaviero, ressaltou que os casos de 
agressão a jornalistas se acentuaram desde a eclosão dos protes- 
tos no país e vieram tanto dos manifestantes quanto da policia. "O 
aumento exponencial está atrelado aos protestos que começaram a 
partir de junho. As agressões vieram de ambos os lados. De uma mi- 
noria que se misturou a uma multidão pacífica que estava protestando 
e começou a depredar bens públicos e privados e atingir os veículos 
e profissionais de imprensa. Mas também veio da repressão policial, 
o que nos obriga a uma reflexão sobre o Estado como garantidor de 
uma das principais liberdades e um dos pilares da democracia brasi- 
leira." 
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Números 

Relatório 

O jornalista considerou que os números indicam retrocesso na li- 
berdade de imprensa no país, "No ano passado, foram 51 violações, 
entre agressões, intimidações e atos de vandalismo. Este ano, foram 
136, sendo que quase 90 ocorreram de junho para cá. Só no dia 7 de 
setembro, foram mais de 20 notificações no Brasil inteiro, de agres- 
sões contra profissionais e veículos de comunicação. Mais do que 
dobrou o número de violações. Isto mostra que 2013 será marcado 
pelo regresso da liberdade de expressão em nosso país", declarou 
Slaviero. 

Para o presidente da Abert, o relatório mostra que é preciso manter 
a vigilância e a defesa da liberdade de expressão, mesmo em tempos 
democráticos. "Temos dois fatos importantes no relatório. Primeiro, o 
crescimento explosivo das violações contra jornalistas e empresas de 
comunicação, seja por agressões, intimidações ou atos de vandalismo 
contra veículos e infraestrutura dessas emissoras. E, segundo, isso 
mostra que, no ano em que completamos 25 anos da Constituição, a 
liberdade de expressão ainda é um bem em consolidação em nosso 
país. Na medida em que o trabalho da imprensa tem sofrido restrições 
e ela deixa de informar à população, quem mais perde é a sociedade 
brasileira". A íntegra do relatório pode ser acessada na página da Abert. 

Governo diz que 237 estrangeiros do Mais Médicos aguardam registro para trabalhar 

Levantamento Profissionais 

Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que 237 
médicos com diploma estrangeiro do Programa Mais Médicos 
aguardam a emissão do registro provisório. Sem o documen- 
to, esses profissionais não podem trabalhar no país. O regis- 
tro provisório é emitido pelos conselhos regionais de Medicina 
(CRMs). Já se a Medida Provisória 621, que cria o Mais Médi- 
cos, for aprovada no Senado, a competência passará a ser do 
Ministério da Saúde. 

De acordo com o ministério, os profissionais que não têm registro pro- 
visório receberam a bolsa de R$ 10 mil, prevista no programa. O minis- 
tério divulgou ainda que 1.020 médicos do programa estão trabalhando. 
Eles foram contratados na primeira etapa. Do total, 577 são formados no 
Brasil e 443 têm diploma estrangeiro. Conforme o levantamento, 40% es- 
tão trabalhando no Nordeste, com destaque para os estados da Bahia e 
do Ceará que, juntos, reúnem 205 profissionais. De acordo com cálculos 
do ministério. 3,5 milhões de pessoas estão sendo atendidas, sendo que 
61% vivem no Norte e Nordeste do país. 

índia apoia Brasil na proposta de marco civil internacional para internet 

Proposta 
O Brasil defende o marco regulatório desde que vieram à tona 

denúncias de espionagem de empresas e governos pela Agência de 
Segurança Nacional norte-americana (NSA, na sigla em inglês). A pre- 
sidenta Dilma Rousseff quer enviar proposta para um marco regulató- 
rio internacional à Organização das Nações Unidas (ONU) depois de 
o marco civil brasileiro ser aprovado no Congresso Nacional. Segundo 
Figueiredo, a conversa com a índia sobre o tema foi "ótima" e os paí- 
ses permanecerão em contato sobre o assunto. 

Apoio 
O ministro dos Negócios Estrangeiros da índia, Salman Khurshid, 

disse que o país apoia o Brasil na criação de um marco civil internacio- 
nal para a internet. O assunto é um dos temas tratados em encontro 
de Khurshid com o ministro das Relgções Exteriores brasileiro, Luiz Al- 
berto Figueiredo. "É uma área de grande preocupação. Esforços estão 
sendo feitos para encontrar um meio de prover segurança cibernética 
e prevenir qualquer tipo de invasão", disse o indiano. 

Aproximação 

Cúpula 

Os chanceleres do Brasil e da índia participaram na terça-feira da 
6° Reunião da Comissão Mista Ministerial de Cooperação Política, 
Econômica, Científica, Tecnológica e Cultural Brasil-índia. Os países 
têm aproximação comercial e política. O Brasil e a índia têm um acor- 
do de preferência tarifária firmado por meio do Mercosul, cuja amplia- 
ção está em debate. O intercâmbio comercial somou mais de US$ 
10 bilhões em 2012. O chanceler da índia declarou à imprensa que 
há interesse do setor público indiano em que empresas daquele pais 
participem da exploração do pré-sal. 

Ambos defendem,^ainda, temas em comum em fóruns multilaterais 
como o G4 (grupo do*s países que apoiam as propostas um do outro 
para assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU) e Brics 
(grupo formado pelas economias emergentes do Brasil, da Rússia, da 
índia, da China e da África do Sul). Segundo Luiz Alberto Figueiredo, as 
negociações para implantação do Banco do Brics estão avançadas. "Es- 
peramos que na próxima cúpula do Brics [em 2014] possamos consolidar 
o banco e o contingente de reserva", disse. Entre os resultados práticos 
da reunião estão a atualização de um acordo bilateral, firmado por meio 
da Receita Federal, para evitar a dupla tributação e a evasão de divisas. 
Além disso, foi assinado um acordo de assistência jurídica mútua. 

Ministra aponta redução das desigualdades entre campo e cidade 

Crescimento Esforço 
A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o ministro do 

Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, participaram da 2a Con- 
ferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e So- 
lidário. em Brasília. No painel com o tema "Planejando o Brasil 
Sustentável", Miriam Belchior destacou o crescimento econômico 
e a redução das desigualdades entre o meio rural e o meio ur- 
bano. 

Reforma Agrária 

De acordo com Miriam Belchior, o país tem uma década de esforços 
na implementação de um novo modelo de desenvolvimento. "Esse modelo 
se constitui, fundamentalmente, na busca do crescimento econômico com 
redução das desigualdades, seja elas sociais ou regionais. O Brasil regis- 
trou crescimento econômico, pela primeira vez, em função da redução da 
desigualdade, que caiu em todo o país", disse a ministra. Ainda segundo 
Miriam Belchior, "há um conjunto de ações, como o Brasil sem Miséria, 
com uma estratégia específica para o campo, exatamente para ir buscar 
aquele cidadão brasileiro que ainda se encontra na invisibilidade. Estamos 
trazendo-o para a luz, dando a ele seus direitos de cidadão", completou. 

Para o ministro Pepe Vargas, "buscar o aumento da agricultura 
familiar, ampliar a participação dessa agricultura, é o primeiro desafio". 
Segundo ele, o governo vai iniciar a elaboração do 3° Plano Nacional 
de Reforma Agrária, voltado também para diversidades de cada re- 
gião. "Temos que ter uma reforma agrária para as diversidades, para 
a juventude. Melhorar a infraestrutura em áreas rurais, e para isso 
precisamos do povo empurrando o governo e discutindo suas neces- 
sidades. Precisamos de uma reforma política", disse o ministro. 

Conferência 

A 2a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 
e Solidário vai até esta quinta-feira (17) e reúne gestores governamen- 
tais e representantes de povos tradicionais e comunidades do campo. 
Eles vão elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sus- 
tentável e Solidário (PNDRSS), que servirá de base para as políticas 
públicas de desenvolvimento do setor. 
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PROGRAMA DE INCLUSÃO 
SOCIAL DIMINUI EM ATÉ 90% 

INTERNAÇÕES EM HOSPITAIS 

Pesquisa recente da universidade 
norte-americana de Georgetown mos- 
trou que um programa brasileiro vol- 
tado para famílias carentes com filhos 
com doenças crônicas contribuiu para 
a redução em mais de 90% do tempo 
de internação dessas crianças em hos- 
pitais públicos no Rio. 

Durante três anos, os pesquisado- 
res acompanharam 299 famílias ca- 
rentes do estado com crianças nessa 
situação, sendo que 127 haviam tido 
acesso ao programa desenvolvido 
pela organização não governamental 
(ONG) Associação Saúde Criança. Foi 
constatado que o tempo de internação 
caiu de 62 para nove dias para aquelas 
que fizeram parte do programa. Além 
disso, as crianças ficaram 11% menos 
propensas a cirurgias ou a tratamen- 
tos clínicos do que as que não tiveram 
acesso ao programa. Entre os casos 
crônicos registrados havia doenças in- 
fecciosas, câncer, cardiopatia e anemia 
falciforme. 

A metodologia do programa, utili- 
zado há mais dez anos pela ONG, in- 
clui um plano de ação familiar de cor- 
responsabilidade que atende às áreas 
de saúde, geração de renda, moradia, 
educação e cidadania. A fundadora da 
associação, a médica Vera Cordeiro, 
explicou que o programa abrange toda 
a família e além de amparar a criança, 
ajuda os parentes a superarem a po- 
breza extrema. 

"Grande parte das doenças é con- 
seqüência das más condições em que 
vivem essas famílias. Então, como a 
pobreza é multidimensional, se não 
atacarmos o problema de maneira mul- 
tidisciplinar não diminuímos as reinter- 
nações", comentou Vera. 

A equipe do programa inclui advo- 
gados, psicólogos, assistentes sociais, 
arquitetos, nutricionistas, pedagogos, 
médicos, entre outros. "Muitas vezes, 
reformamos a casa da criança, que era 
o motivo da asma, providenciamos edu- 
cação para os irmãos", exemplificou. 

O parente compromete-se a com- 
parecer mensalmente ao local de aten- 
dimento para acompanhar o plano de 
ação. "Há uma série de contrapartidas. 
Se a mãe parar de fazer sua parte, ela 
é desligada do projeto", disse a médica, 
ao lembrar a geração de renda, matrí- 
cula e freqüência dos filhos na escola 
como contrapartidas. "Medicina e direi- 
tos humanos devem caminhar juntos", 
argumentou. 

O estudo mostrou ainda que a ren- 
da das famílias atendidas pelo progra- 
ma quase dobrou e houve um aumento 
substancial no percentual de adultos 
empregados, de 54% para 70%. O per- 
centual de freqüência na escola passou 
de 10% para 92%. Os adultos das famí- 
lias que sofreram impacto da metodolo- 
gia tinham 12% mais chance de estar 
empregados do que outras pessoas na 
mesma área geográfica, após três anos 
no programa. O índice de famílias com 
casa própria também aumentou, pas- 
sando de 25% para 50%, além daque- 
las com acesso a programas de trans- 
ferência de renda. 

"A pesquisa mostrou que o progra- 
ma é efetivo na quebra do ciclo vicioso 
de miséria, reintemação e morte", disse 
Vera. Segundo ela, o objetivo da ONG, 
criada há 22 anos e que atua em seis 
estados, é que o programa auxilie to- 
dos os hospitais públicos do Brasil por 
meio de parcerias. 

Os recursos vêm da iniciativa pri- 
vada e patrocinam atendimentos em 
11 unidades nos estados do Rio, Rio 
Grande do Sul, de Pernambuco, Goi- 
ás, São Paulo e Santa Catarina. A me- 
todologia também é replicada por fran- 
quias sociais em mais seis estados e 
foi adotada como política pública em 
Belo Horizonte. 
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RANKING DA FIFA 

Brasil cairá e Itália pode não ser cabeça-de-chave na Copa 

No novo ranking da Fifa, que será divulga- 
do nesta quinta-feira (17), o Brasil deve 
perder três posições e será a 11a melhor 

seleção do mundo no novo ranking. A novidade 
será a ascensão da Suíça. O time deverá ga- 
nhar sete posições, entrar no sétimo posto no 
ranking e se tornar um dos cabeças-de-chave 
da Copa. 

Caso o novo ranking seja confirmado, Itália, 
Holanda e Inglaterra deverão entrar no pote eu- 
ropeu durante o sorteio para a próxima Copa do 
Mundo, podendo cair no grupo do Brasil. Itália 
e Holanda aparecerão empatadas em oitavo lu- 
gar no próximo ranking, e só serão cabeças-de- 
-chave caso o Uruguai, oue enfrenta a Jordânia 
no playoff mundial, não se classifique para a 
Copa do Mundo. 

A Espanha segue líder no ranking e também 
será cabeça-de-chave no Mundial. AAIemanha, 
segunda colocada no novo ranking, também 
será cabeça-de-chave. Os outros serão: Argen- 
tina (3a), Colômbia (4a), Bélgica (5a) e Uruguai 
(6a), caso essa se classifique para o Mundial. 
O Brasil, por ser país-sede, também tem vaga 
garantida como cabeça de um dos grupos. 

Pos. Seleção 

Espanha 

Pontuação 

1513 

Balotelli torce contra o Uruguai para ser cabeça-de-chave na Copa 

O novo ranking da Fifa também definirá os 
cabeças-de-chave do sorteio para os playoffs 
europeus nas Eliminatórias para a Copa. Me- 
lhores ranqueados, Portugal, Grécia. Ucrânia 
e Croácia deverão ser os cabeças-de-chave. 
enquanto França, Suécia, Romênia e Islândia 
estarão no pote 2. 

Tecnologia que ajudou Cássio 

contra Ceni vira referência no Timão 

Com um simples pendrive, a derrota para 
o São Paulo - o que faria o rival ultrapassar o 
Corinthians na tabela - foi evitada. Após aju- 
dar Cássio a defender a cobrança de pênalti 
de Rogério Ceni no fim do clássico do último 
domingo, o Departamento de Tecnologia Es- 
portiva do Timão quer mais. 

Para isso, os seis funcionários que tra- 
balham dia e noite no DTE deixaram dados, 
estatísticas e detalhes sobre o Grêmio com 
os jogadores corintianos antes da viagem. O 
quartel general do sexteto no CT conta com 
espaço para palestras, computadores e lou- 
sas táticas para posicionar esquemas dos ad- 
versários. 

Fernando Lázaro, Rui Henrique, Leonar- 
do Baldo, Luis Felipe Marinho, Raoni Tadeu e 

Equipe responsável pelo monitoramento de jogadores adversários 

Bruno Baquete são responsáveis pelo monito- 
ramento de jogadores adversários. 

2° tl Alemanha 1311 

3o *1 Argentina 1266 

4o tl Colômbia 1178 

5o tl Bélgica 1175 

6o tl Uruguai 1164 

7o #7 Suíça 1138 

8o *4 Itália 1136 

9o ■I Holanda 1136 

10° t7 Inglaterra 1080 

11° *3 Brasil 1078 

12° #4 Chile 1051 

13° as Estados Unidos 1040 

14° #3 Portugal 1036 

15° *3 . Grécia M A - , . 'n 983 

16° t2 
*2? /'" % ; ^v- ' ê" f '' ' 1 

Bósnía e Herzegovína 925 

17° 12 Costa do Marfim 917 

18° 48 Croácia 901 

19° *4 Rússia 874 

20° te Ucrânia 871 

21° t4 França 870 

22° *2 Equador 862 

23° tl Gana 860 

24° 43 México 854 

25° 43 Suécia 850 
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