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Ataque das vespas gigantes 

Pelo menos 28 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em uma recente onda de 
ataques de vespas gigantes na China. As vítimas descrevem que foram perseguidas por 
centenas de metros pelas criaturas - que as teriam picado até 200 vezes antes de inter- 
romper os ataques. A maior parte dos feridos foi registrada nos últimos três meses em 
áreas rurais remotas ao sul da província de Shaanxi, de acordo com jornais locais. Espe- 
cialistas acreditam que o calor, possivelmente causado pelas mudanças climáticas, pode 
estar contribuindo para a multiplicação do número de insetos. As informações são do The 
Guardian. As picadas desses insetos são altamente tóxicas e podem levar a choque ana- 
filático e insuficiência renal. Um funcionário de controle de doenças da cidade de Ankang, 
onde 18 pessoas morreram, pediu à população que procure ajuda médica para qualquer 
pessoa que tenha sido alvo de mais de 10 picadas, e advertiu que tratamento emergencial 
seria necessário para aqueles que receberam mais de 30 picadas. Os ataques de vespas 
gigantes são um problema recorrente na área no período entre maio e o final de novem- 
bro. De acordo com a polícia de Ankang. 36 pessoas morreram na cidade e 715 foram feri- 
das pelas criaturas entre 2002 e 2005. Os ataques têm sido particularmente severos neste 
ano. porém, possivelmente devido às mudanças climáticas, segundo as autoridades. 
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Extrema pobreza Preconceito 

A desigualdade de renda registrou queda em 2012, apesar de o de- 
sempenho da economia ter sido considerado fraco. O Produto Interno 
Bruto (PIB) aumentou 0,9% no ano passado, enquanto a renda per 
capita das famílias cresceu, em média, 7,9%. As famílias mais pobres, 
em especial, conseguiram evolução na renda maior do que a média, 
14%, entre os 10% mais pobres da população. Os dados são do Insti- 
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no estudo Duas Décadas 
de Desigualdade e Pobreza no Brasil Medidas pela Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgado ontem. A população ex- 
tremamente pobre (que vive com menos de US$ 1 dólar por dia) caiu 
de 7,6 milhões de pessoas para 6,5 milhões. A população pobre (que 
vive com renda entre US$ 1 e US$ 2 dólares por dia) caiu de 19,1 mi- 
lhões de pessoas para 15,7 milhões. "Três milhões e meio de pessoas 
saíram da pobreza em 2012 e 1 milhão da extrema pobreza, em um 
ano em que o PIB cresceu pouco. Para a pobreza, o fundamental é o 
que acontece na base - cuja renda cresceu a ritmo chinês. O bolo au- 
mentou com mais fermento para os mais pobres, especialmente para 
os mais pobres dos pobres", disse o presidente do Ipea, Marcelo Neri. 
Os principais indicadores do crescimento dos rendimentos da popula- 
ção são a posse de bens duráveis - como televisão, fogão, telefone, 
geladeira e máquina de lavar - e o acesso a serviços públicos essen- 
ciais - como energia elétrica, coleta de lixo, esgotamento sanitário e 
acesso à rede de água. 

É esperado que um vigilante tenha postura firme, coragem e saiba se 
impor. Essas características não faltam a Milena Sara Sandim. Ela dei- 
xou de ser André aos 14 anos e hoje, aos 28, é a primeira travesti for- 
mada vigilante no país. A coragem de assumir a orientação sexual, que 
marcou a vida pessoal, no entanto, parece atrapalhar a profissional. 
"Quando passei a morar com o Alessandro (seu marido), me interessei 
pela atividade dele. que é vigilante há anos", conta ela, que se formou 
no curso em maio e. desde então, tenta sem sucesso entrar no mercado 
de trabalho. No curso de vigilante, Milena recebeu menção honrosa. 
Foi nota 10 em prevenção e combate a incêndio e conquistou média 
8,51, com aprovação sem ressalvas em armamento em tiro e primeiros 
socorros. Quando se candidata a uma vaga de trabalho, Milena precisa 
se identificar como André, com a observação de que é travesti. Nunca 
foi chamada para uma entrevista sequer. "A sociedade me cobra uma 
profissão que ela considere digna. Me qualifiquei naquilo que gosto e 
agora a mesma sociedade me fecha as portas e me inclina novamente 
para as ruas. Entrei para um curso de formação, aprendi a abordar, 
imobilizar, atirar. Me joguei no chão, rastejei, mas o difícil mesmo é ficar 
aqui cinco meses, tendo me candidatado a todas as vagas de Barra 
Mansa e Volta Redonda, e não ter recebido um retorno sequer. Em São 
Paulo, fiz ponto e consegui ganhar até R$ 4 mil por mês. Já me prostituí 
quando foi preciso e estou me esforçando para ter uma vida diferente. 
Travesti não pode ficar restrito à rua ou ao salão de beleza. 

COLUNA DO SANCHES 

OUTUBRO ROSA, 16 ANOS Bem vindo, Outubro Rosa. 

Por que homens covardes batem em indefesas 
mulheres? 

MASCULINO - O GÊNERO COVARDE 

Neste outubro de 2013 completa 16 anos o 
movimento Outubro Rosa, surgido em 1997, nos 
Estados Unidos, para auxiliar na conscientização da 
detecção precoce do câncer de mama. No Brasil, 
a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições 
Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) completa 
61 anos. 

Além do simbolismo das datas, a mesma rea- 
lidade de propósito: a luta contra uma doença que 
aflige mulheres no mundo inteiro e que é a que mais 
atinge as brasileiras. Unissex, a doença também 
atinge homens - em menor percentual, mas está 
presente no universo masculino. 

Mais que uma glândula, mais que símbolo de 
desejo, de fetiche, de sensualidade, a mama deve 
ser objeto de cuidados. Pois daqui a pouco, daqui 
a 10 minutos, mais uma mulher brasileira entrará 
nas estatísticas de portadoras de câncer de mama. 
Serão seis a cada hora e, ao final deste ano. 52 mil 
novos casos. 

Depois do "Setembro Negro" que vitimou espor- 
tistas olímpicos, ainda bem que temos um "Outubro 
Rosa", para levar sobretudo as mulheres à corrida 
contra o câncer e à chegada ao pódium da saúde. 

É 1o de outubro de 2013. Começo o último 
trimestre do ano vendo mais uma violência contra 
a mulher e anoiteço, adormeço e amanheço com a 
indiganaçáo ante tanta brutalidade física e humilha- 
ção. Tudo mostrado em rede nacional de televisão. 

Um homem, um monstro, um "Hulk" sem a cor 
verde, prevalecendo-se de sua enormidade física e 
de sua ignorância verbal, entra em uma revenda de 
automóveis e, na frente de funcionários e clientes, 
desfere socos no rosto, tapas na cara da ex-mulher, 
pega-a pelos cabelos e pescoço, faz ela rodopiar 
até, ante a força e agressividade masculina, a 
mulher cair no chão, não sem antes ela chocar-se 
violentamente contra a parede. 

E as câmaras de segurança filmando tudo... 
O homem-Hulk aponta para um funcionário ner- 

voso, os dedos e mâo em riste, como a dizer, agres- 
siva e ameaçadoramente:" - Não te mete, não!" 

E a mulher apanhando... apanhando... sendo 

Edmilson Sanches 

socada, esmurrada... 
E mais a humilhação -- que é a agressão sem 

mãos, mas que fere e fica tanto ou mais que as 
pancadas físicas. 

Em algumas das cenas, a mulher, impotente, 
coloca os braços em cruz frente ao rosto, tenta 
proteger as faces, os seios... inútil. Os socos são 
violentos, varam as tentativas de autoproteção, ultra- 
passam a nervosa barreira dos braços e a atingem 
em cheio, com dor, sem dó.,. 

E o monstro ali, presente, forte, grosseiro, man- 
dão. Esmurra a mulher a quem, um dia, prometeu 
amar. Covarde. Ele já surrou, ele já brutalizou tantas 
vezes a mulher que não se sabe como ainda perma- 
nece viva. 

A mulher caminha, oscilante, trôpega, trêmula. 
Tenta escorar-se à parede. A mulher quer amparo. 

A mulher caminha, frágil, fragilizada. Busca um 
canto - que não existe. Ela quer proteção. 

A mulher geme. Chora. Clama. Grita. Ela quer 
ser ouvida. 

Alguém escuta? 

de verdade 

não bate <3ir 
Mulher. 
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Uma audiência pública foi realizada na 
manhã da última segunda-feira (30), na 
Câmara Municipal, para prestação de 
contas e gastos da Prefeitura. Faltou 
apenas o público para tornar a audi- 
ência "pública", já que poucas pessoas 
ficaram sabendo do acontecimento. 
Apenas alguns profissionais da impren- 
sa foram avisados. No local, um peque- 
no grupo de pessoas acompanhou a 
prestação de contas e até mesmo os 
vereadores estavam em pouquíssimo 
número, pois a maioria afirma que não 
sabia da audiência, bem como promo- 
tores de algumas varas da Promotoria 
de Justiça de Imperatriz que não com- 
pareceram à audiência por não saber 
que esta estava sendo realizada. E 
assim fica a questão: foi apenas uma 
falha de comunicação ou uma ação es- 
tratégica? 

- ENTRADA GRATUITA 
Nessa quarta-feira (2), foi apresentado 
na Câmara de Vereadores o Projeto de 
Lei n0 027/13, que assegura aos agen- 
tes de trânsito o benefício da gratuida- 
de de ingressos nos eventos de caráter 
cultural, de lazer, educacional e esporti- 
vo. De acordo com o autor do projeto, o 
vereador Rildo Amaral, estes profissio- 
nais terão acesso gratuito a cinemas, 
shows, estádio, danceterias e outros. 
Para isso, os agentes terão uma cartei- 
ra funcional emitida pela Secretaria Mu- 
nicipal de Trânsito (Setran). Conforme 
o projeto, o benefício se aplica a todas 
e quaisquer promoções, portanto, não 
deverá haver restrição de assento ou 
localização dentro do estabelecimen- 
to. O vereador Rildo Amaral também 
solicitou por meio de indicação ao co- 
mandante do 3o BPM, ten.cel Edeilson 
Carvalho, que seja disponibilizado um 
policial militar, em plantão permanente, 
para o Hospital Regional Materno In- 
fantil (HRMI), a fim de garantir a segu- 
rança do mencionado local. 

- FALANDO NELE 
Rildo Amaral, que tinha pretensões de 
sair pré-candidato a deputado federal 
para as próximas eleições, agora que 
mudou de partido poderá disputar a 
eleição como deputado estadual. O 
partido Solidariedade deve lançar dois 
candidatos estaduais em Imperatriz, um 
deles é Rildo e o outro é o Manelzinho 
garimpeiro (ex-PRB). Com a entrada de 
Rildo Amaral para deputado estadual, a 
Câmara Municipal terá três vereadores 
tentando vaga no legislativo estadual: 
Rildo, Roma e Marco Aurélio. 

-SEM ACESSIBILIDADE 
Até na hora de registrar uma queixa 
policial, os cidadãos de Imperatriz per- 
cebem as diferenças existentes. Em 
tempos em que a questão da acessibi- 
lidade anda tão bem discutida pela so- 
ciedade, é inadmissível que um órgão 
público como a Delegacia Regional de 
Segurança não possua rampa de aces- 
so para cadeirantes. Nesta semana, 
dois cadeirantes precisaram registrar 
ocorrência na Regional e foi aquele su- 
foco para conseguir adentrar no prédio. 
Observem que irônico: um dos cadei- 
rantes foi registrar queixa por discrimi- 
nação e, ao chegar na delegacia, não 
encontra entrada adequada. Atenção, 
autoridades: isso também é discrimina- 
ção! 
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PM fecha boca de fumo no bairro Leandra 

Antônio Pinheiro 

Policiais do GOE e Força Tática fecharam 
ao meio-dia de ontem (02) uma boca de 
fumo no bairro Leandra. A PM tinha in- 

formações, através do Serviço de Inteligência 
da Polícia, que em uma residência funcionava 
uma boca de fumo. Os policiais abordaram o 
proprietário da casa e também outro rapaz que 
estava na calçada. Ao entrarem na residência, 
foram encontradas 20 cabeças de crack em- 
baladas (para serem comercializadas) e outra 
quantidade pesando 31 gramas. 

Além da droga, foram encontrados na resi- 
dência vários documentos de Identidade de ou- 
tras pessoas. A droga estava escondida dentro 
de uma caixa pequena de madeira. Junto com o 
crack havia dezenas de relógios, uma balança 
de precisão e eletroeletrônicos. Os dois rapa- 

zes presos foram Deuzivan Vale Lima, de 20 
anos, e o proprietário da casa, Roberto Ricardo 
Duarte Soares, que disse que a sua casa esta- 
va alugada para um homem chamado Raimun- 
do e teria ido à residência receber o dinheiro do 
aluguel. 

Uma menor de 13 anos, namorada de Deu- 
sivan, também foi conduzida pela polícia. A sus- 
peita é de que na casa da menor estaria um 
notebook, que não foi encontrado. Segundo a 
polícia, os dois rapazes são suspeitos de terem 
participado de um assalto na tarde de terça-fei- 
ra (01) a um escritório de advocacia próximo ao 
Fórum. As vítimas irão comparecer à delegacia 
para fazer o reconhecimento dos suspeitos. 

Os dois rapazes foram apresentados na De- 
legacia de Entorpecentes e foram ouvidos pelo 
delegado Fagundes, onde serão feitos os pro- 
cedimentos legais. 

Blítz divulga campanha 

Outubro Rosa em Imperatriz 

m 

A ação ocorreu durante toda a manhã 

Welbert Queiroz 

As ações de conscientização para a luta 
e prevenção contra o câncer de mama são o 
foco principal da campanha internacional "Ou- 
tubro Rosa". Em Imperatriz, o Poder Público 
e órgãos que lutam contra o câncer estiveram 
reunidos em uma blitz durante a manhã dessa 
quarta-feira (03), na Avenida Getúlio Vargas, 
distribuindo informações para a população. 

"Se sabe que esse movimento é interna- 
cional, em prol do diagnóstico precoce do cân- 
cer de mama. A importância está relacionada 
à informação. Quanto mais você divulga para 
a população, melhor. Por isso, hoje, estamos 
realizando essa blitz em frente ao Centro de 
Atenção Básica do município para conscien- 
tização e distribuição do laço rosa, que é o 
símbolo desta campanha", afirma a Dra. Gra- 
ça Dantas, coordenadora do Outubro Rosa em 
Imperatriz. 

A blitz educativa é uma iniciativa da Prefei- 
tura, por partes dos órgãos de saúde que fa- 
zem parte da campanha Outubro Rosa. Neste 
mês, a campanha alerta as pessoas sobre o 
problema que, segundo o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), é a quarta causa de morte de 
mulheres no Brasil. 

"Essa campanha ajuda a salvar vidas. O 
câncer de mama e qualquer outro câncer têm 
que ser detectados no inicio, para que tenha a 
possibilidade de 80% de chance de cura. En- 
tão as pessoas precisam descobrir cedo que 
estão com o câncer de mama. Por exemplo, 
uma jovem de 18 anos, caso detecte um nó- 
dulo no seio, ela deve imediatamente procurar 
o médico e fazer uma investigação para que 
seja diagnosticado", garante Maria das Graças 

Cortez Moreira, atual presidente da Associa- 
ção de Amparo aos Pacientes de Câncer da 
Região Tocantina. 

Segundo a coordenadora da campanha, 
Imperatriz possui duas mastologistas na rede 
SUS e mamografia para que seja feita a pre- 
venção de câncer. A Guarda Municipal tam- 
bém esteve presente na manhã, no intuído de 
organizar o trânsito, fornecendo segurança e 
contribuindo para a iniciativa de conscientiza- 
ção social. "Os principais monumentos do país 
estão iluminados de rosa e aqui, em Impera- 
triz, fizemos essa iluminação na Praça de Fá- 
tima, Secretaria de Saúde, Prefeitura e Igreja 
Santa Tereza. Essa é uma linguagem visual. 
O mundo inteiro está reunido nesta ação de 
identificação do Outubro Rosa", garantiu a co- 
ordenadora. 

Dança do Ventre 
Dançar é um estímulo para o tratamento do 

câncer, é o que garante a Dra. Graça Dantas, 
que ressalta os benefícios do projeto de dan- 
ça que vem sendo realizado na Academia de 
Saúde de Imperatriz. "Nós estamos com um 
projeto maravilhoso, que é a dança do ventre 
para mulheres que estão lutando contra o cân- 
cer. Todo o sábado, na Academia de Saúde no 
Beira-Rio, a partir das 08h, estamos realizan- 
do esse trabalho. Já estão participando umas 
10 mulheres que estão melhorando com essa 
atividade, que tem como instrutor de dança o 
dançarino Flávio Amoêdo", concluiu. 

Abertura 
A solenidade de abertura oficial da campa- 

nha acontece hoje. quinta-feira (03), na Câma- 
ra Municipal de Imperatriz, a partir das 09h. 
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Os dois rapazes foram apresentados na Delegacia de Entorpecentes 

Polícia ainda não localizou duas 

motos que foram roubadas na terça 

9 
Cleuder oferece recompensa em troca de Informações sobre sua moto 

Antônio Pinheiro 

As Polícias Militar e Civil não consegui- 
ram localizar as duas motos levadas por cri- 
minosos nessa terça-feira (1o). Uma moto Biz 
foi furtada em frente ao Socorrão Municipal, 
pela manhã, e uma moto Titan preta foi to- 
mada de assalto na noite de terça, no bairro 
Vila Cafeteira. 

Mesmo com barreiras nas saídas da cida- 
de, a Polícia Militar não tem conseguido dimi- 
nuir o roubo de motos. Em média, uma moto 
por dia tem sido roubada ou furtada. Às 21h de 
terça-feira, na Avenida Brasil, bairro Vila Cafe- 
teira, Cleuder Pereira de Oliveira, proprietário 
de uma Titan preta, de placa OIT-2008. teve a 

moto tomada de assalto por dois homens que 
estavam em outra moto. 

A vitima falou que o assaltante que estava 
na garupa do veiculo desceu de arma em pu- 
nho e se aproximou dele, que estava sentado 
na calçada, e disse: "Passa a chave da moto, 
vagabundo, se não eu te atiro". Populares que 
estavam próximos saíram correndo, e a víti- 
ma entregou a chave. Os elementos saíram 
sentido Pedro Neiva de Santana, pela Aveni- 
da da Liberdade. De acordo com Cleuder, o 
criminoso que fugiu na moto era moreno, alto, 
magro e estava de calça jeans e camisa preta. 
A vítima está oferecendo uma boa recompen- 
sa para quem der alguma informação sobre a 
moto. O número de Cleuder é 9186-1713. 

Maranhão registra 67 casos de trabalho 

escravo apenas neste ano 

Um total de 67 trabalhadores foram retira- 
dos de condições análogas à escravidão no 
Maranhão em 2012. Na maioria dos casos, os 
trabalhadores foram vítimas de servidão por 
dívida, modelo também conhecido por "truck 
system", que tem início com a ação dos arre- 
gimentadores de mão de obra, que aliciam os 
trabalhadores com promessas de empregos 
em outros estados com bons salários, alimen- 
tação e moradia. Os dados fazem parte de re- 
latório divulgado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). 

O esquema costuma envolver agências de 
turismo, que transportam os trabalhadores e 
até donos de hotéis, que oferecem alojamen- 
to e alimentação, informa o relatório. No local 
de trabalho, são obrigados a pagar preços su- 
perfaturados por tudo que consomem, e, para 
tentar saldar a dívida, oferecem a própria mão 

de obra como forma de pagamento. 
"Há enorme dificuldade em identificar es- 

ses casos porque as relações de trabalho 
são informais. Muitas vezes, o empregado 
nem sabe para quem trabalha", assinalou a 
procuradora do Trabalho Virgínia de Azevedo 
Neves, explicando a dificuldade de fiscalizar 
casos de servidão por divida. 

Entre 2003 e 2011, o Maranhão registrou 
244 denúncias de trabalhadores em regime 
de escravidão, o que o coloca em 3° lugar no 
ranking dos estados com o maior número de 
casos, de acordo com dados do MTE. 

O aliciamento de trabalhadores no ob- 
jetivo de levá-los para outra localidade do 
território nacional constitui crime, com pena 
que inclui detenção de um a três anos além 
de multa, de acordo com o artigo 207 do Có- 
digo Penal. 

No "sapatinho" bandidos assaltam Banco do Brasil de Buriticupu 

Aproximadamente nove bandidos assalta- 
ram a agência do Banco do Brasil de Buriticu- 
pu, na manhã dessa quarta-feira (2), utilizan- 
do a modalidade de assalto conhecida como 
"sapatinho". 

Segundo a polícia, o Sr. Ricardo Paroline, 
gerente da agência do Banco do Brasil daque- 
la cidade, em companhia da esposa Lucilene 
Martins de Oliveira, a sobrinha Camila Martins 

e a filha de 9 meses, chegavam em casa, por 
volta das 21 h dessa terça-feira (Io). quando 
foram abordado pelos criminosos. 

Ainda segundo a polícia, sob a mira de ar- 
mas pesadas, o gerente com a família ficou 
até as 3h45 da madrugada dessa quarta-feira 
(2) no interior de sua residência, em poder dos 
assaltantes. 

Quando já amanhecia o dia, o bando se 

dividiu. Parte levou a família do gerente para 
um cativeiro, enquanto outros ficaram monito- 
rando o mesmo. 

Por volta das 10h, quando a agência abriu, 
Ricardo (gerente) foi até a agência, onde pe- 
gou e entregou a quantia exigida pelos bandi- 
dos para liberarem sua família. A quantia leva- 
da não foi divulgada. 

Os assaltantes fugiram no carro do geren- 

te até a cidade de Santa Inês, onde foi deixado 
pelos bandidos. 

Desde as primeiras horas dessa quarta-fei- 
ra, uma equipe da Superintendênda Estadual 
de Investigação Criminal (SEIC) se encontra 
na região realizando diligências no sentido de 
prender a quadrilha. Segundo o delegado da 
cidade, a polícia já tem nomes e é apenas uma 
questão de tempo para prendê-los. 
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Greve dos bancários continua 

Câmara Municipal discute a 

desobstrução do Calcadão 

Bancários reivindicam 22% de reajuste salarial (Foto: Do Minuto) 

Janaina Amorim 

A greve dos bancários já dura 13 dias e 
até agora não há previsão de término. 
De acordo com o diretor regional do 

Sindicato dos Bancários do Maranhão (SEEB- 
-MA), Cássio Valdenor Paz, não há nem reu- 
niões marcadas para negociação. "Não houve 
avanço. Estamos aguardando a Fenaban [Fe- 
deração Nacional dos Bancos]", informou. 

Das 20 agências bancárias de Imperatriz, 
11 deixaram de funcionar: uma do Banco da 
Amazônia, uma do Banco do Nordeste do Bra- 
sil, quatro da Caixa Econômica Federal e cinco 
do Banco do Brasil. Apenas os bancos particu- 
lares estão atendendo ao público. Até agora, 
só houve uma contraposta da Fenaban: 6,1% 
de reajuste salarial. No entanto, os bancários 
rejeitaram, pois o valor está abaixo da inflação. 

Além do aumento salarial de 22%, os 
bancários querem o cumprimento da Lei das 

Filas. Para Valdenor, esse item é importante 
para toda a população devido à geração de 
emprego e renda. "Se os bancos forem obri- 
gados a cumprir a Lei das Filas, terão que 
contratar mais bancários", afirmou. Partici- 
pação nos lucros, metas abusivas impostas 
aos funcionários e assédio moral também fa- 
zem parte da pauta de reivindicação do mo- 
vimento grevista. 

Enquanto o impasse não é resolvido, a 
população se sente prejudicada. O assistente 
administrativo Natalino Lucena conta que pre- 
cisou fazer um depósito e não havia nem en- 
velope na agência bancária. Outra reclamação 
é que não há dinheiro nos caixas eletrônicos. 
Cássio orienta a população a procurar corres- 
pondentes bancários, loterias ou correios para 
pagamentos de contas. Caso os consumido- 
res se sintam afetados, o caminho é procurar 
órgãos de defesa, como o Procon e o Ministé- 
rio Público. 

Deputado Léo Cunha participa de reunião 

entre lideranças políticas da região 

No último sábado (28), o deputado Léo 
Cunha (PSC) participou na cidade de Estreito 
de uma reunião entre várias lideranças políti- 
cas da região e os secretários estaduais Hildo 
Rocha (Cidades e Desenvolvimento Urbano), 
Luís Fernando (Infraestrutura) e Cláudio Trin- 
chão (Fazenda). 

Na ocasião, os secretários apresentaram 
várias ações que o Governo do Estado vem 
desenvolvendo na Região Tocantina e reafir- 
maram o compromisso da governadora Ro- 
seana Sarney (PMDB) na execução de várias 
obras nessas cidades. "A governadora está 
empenhada na execução de obras aqui para 
essa região, esse tem sido o nosso compro- 
misso", afirmou Hildo Rocha. 

Ao fazer um balanço da reunião, o depu- 
tado Léo Cunha ressaltou ter sido muito pro- 
veitosa, pois foi uma oportunidade para que 
se discutissem vários assuntos pertinentes e 
também para que os secretários fizessem um 
balanço do trabalho que está sendo realizado 
pela equipe do governo. 

"Foi uma reunião muito positiva, pois cons- 
tatamos, mais uma vez, o empenho com que 
tanto a governadora quanto os secretários 
vêm trabalhando em prol dos municípios aqui 
da nossa região, e isso nos deixa bastante sa- 
tisfeitos e confiantes", disse o deputado Léo 
Cunha. 

O deputado também enalteceu a adminis- 
tração que o prefeito Cícero Neco vem reali- 
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zando em Estreito. "A cidade de Estreito está 
se desenvolvendo graças ao belo trabalho que 
o prefeito Cicin vem fazendo aqui, por onde a 
gente o povo confirma o esforço e a serieda- 
de com que ele vem administrando a cidade", 
ressaltou. 

Entre as lideranças que prestigiaram a 
reunião, estão os prefeitos Sebastião Madei- 
ra (Imperatriz), João Piquiá (Sítio Novo), Luiza 
Coutinho (São Pedro dos Crentes) e Zé Aldo 
(São João do Paraíso), além de vários verea- 
dores e lideranças da cidade e do município de 
Porto Franco, que foram acompanhados pelo 
ex-candidato a prefeito, Dr. Nelson Horácio. 
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Relatório técnico apontou a necessidade da desobstrução 

Hyana Reis 

A polêmica questão da desobstrução do 
Calçadão de Imperatriz tornou a ser discutida 
na Câmara Municipal na sessão dessa quarta- 
-feira (02). O vereador Marco Aurélio fez uma 
indicação solicitando a retirada de árvores e 
bancos para garantir o livre acesso das viatu- 
ras dos bombeiros, policia e ambulância em 
caso de emergência. 

A indicação causou discussão entre os 
parlamentares. O autor da indicação defendeu 
a desobstrução, afirmando que é necessário 
garantir acesso livre ao local, assim como ins- 
talação de hidrantes para evitar acidentes e 
combater incêndios. 

"Essa necessidade de desobstrução já 
foi alertada pelo Corpo de Bombeiros e já foi 
discutida no Ministério Público com a Defesa 
Civil. Pois, atualmente, a disposição do Cal- 
çadão não permite que o carro de bombeiros, 
policia ou ambulância transitem. Isso oferece 
um grande perigo". 

Corpo de Bombeiros, Câmara de Dirigen- 
tes Lojistas (CDL), Caema, Secretaria do Meio 
Ambiente, Superintendência da Defesa Civil e 

demais representantes de órgãos competen- 
tes chegaram a se reunir para discutir a ques- 
tão. Uma vistoria foi realizada no Calçadão, e 
o relatório técnico apontou a necessidade da 
desobstrução. 

Alguns vereadores se posicionaram contra 
a indicação. "O Calçadão é um grande cartão 
postal de Imperatriz, e a desobstrução acaba- 
ria com a beleza do lugar. Não podemos tirar 
as árvores daquele local", argumentou o vere- 
ador Hamilton Miranda. 

Porém, o vereador Marco Aurélio informou 
que o objetivo é revitalizar o Calçadão e re- 
pensar o paisagismo. Acrescentou ainda que 
inclusive já existem projetos nesse sentido. A 
indicação foi aprovada pela maioria dos parla- 
mentares e a indicação segue para avaliação 
do Poder Executivo. 

Outras indicações- O vereador Rildo de 
Oliveira Amaral solicitou ao comandante do 3o 

Batalhão de Polícia Militar (3o BPM), Edeilson 
Carvalho, a disponibilização de um policial mi- 
litar, em plantão permanente, para o Hospital 
Regional Materno Infantil. 

O vereador Antônio José indicou ao secre- 
tário municipal de Infraestrutura, Roberto Vas- 
concelos Alencar, a pavimentação asfáltica da 
rua Projetada B2, entre as ruas General Gur- 
jão e Osvaldo Cruz, e da rua 01, da General 
Gurjão até o final, ambas no bairro Bacuri. 

Buzuca solicitou a coleta de lixo, uma vez 
por semana, no povoado Embiral. O vereador 
Richard Wagner Silva de Mercedes indicou ao 
diretor da Viação Branca do Leste - VBL, a ex- 
tensão do itinerário do transporte coletivo da li- 
nha Centro Novo até as Vilas Chico do Rádio e 
São João, bem como estudo do preço da pas- 
sagem nas linhas Km 1.700 e Vila conceição, a 
fim de adequar ao mesmo valor das linhas dos 
bairros da cidade. 

Madeira vistoria 

obras de infraestrutura 

■- -■; 

Prefeito Madeira e o secretário Roberto Alencar vistoriam obras de revitalização da Avenida Beira-Rio 

(99) 3525-7215 / 3154-3237 / 9157-0544 

www. ceniralalarme. com. br / centralalarme@hotmail. com 

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

O prefeito Sebastião Madeira, acompa- 
nhado dos secretários Roberto Alencar (In- 
fraestrutura) e J. Ribamar (Trânsito), vistoriou 
nesta semana várias obras que estão sendo 
executadas pelo município em parceria com 
os governos estadual e federal. 

Na Avenida João de Deus Fiquene, a 
Beira-Rio, Madeira inspecionou o andamento 
das obras de revitalização, principalmente a 
contenção de erosões com o rebaixamento e 
colocação de sacos de areia e a construção 
de uma pista na lateral das lagoas. 

Ele verificou a qualidade dos serviços e 
destacou a importância da obra que moder- 
nizará o cartão postal de Imperatriz. "Essa 
é a maior área pública de lazer da cidade, 
onde estão sendo construídos novos espa- 
ços", enfatiza. 

O prefeito assinalou que o primeiro equi- 
pamento entregue à comunidade, ainda no 
mês passado, foi a inauguração da Academia 
da Saúde, resultado de emenda parlamentar 
do deputado federal Davi Júnior (PR-MA). 

Drenagem - Acompanhado do secretário 
Roberto Alencar, o prefeito Madeira também 
vistoriou o andamento das obras de drenagem 
profunda da rua Amazonas, que começou no 
cruzamento das ruas Sousa Lima e Bom Fu- 

turo, no Centro. O objetivo é resolver, em de- 
finitivo, o problema de alagamento registrado 
durante o período invernoso nos cruzamentos 
das ruas Amazonas com Dorgival Pinheiro e 
João Lisboa. 

"Toda vez que chove forte, tenho que mu- 
dar a rota nesse trecho da Avenida Dorgival 
Pinheiro e da rua João Lisboa", diz o motoci- 
clista José Viana de Abreu, que parabenizou o 
prefeito Madeira pelo início das obras de dre- 
nagem que deverá solucionar esses pontos 
de alagamento no centro de Imperatriz. 

Outra importante obra de drenagem que 
está sendo executada pela Prefeitura Munici- 
pal é na rua Raimundo de Morais, no grande 
Santa Rita. "Temos verificado semanalmente 
o andamento das obras na cidade, pois sabe- 
mos que resultam na melhoria da qualidade 
de vida da população", ressalta o prefeito. 

O prefeito Madeira, acompanhado dos 
secretários Roberto Alencar e J. Ribamar, 
também inspecionou os serviços de cons- 
trução da ponte em concreto armado da rua 
Rio Grande do Norte, no bairro Santa Rita. 
"Após a conclusão das obras de infraestrutu- 
ra, será mais uma importante via que ajudará 
a desafogar o trânsito", conclui o secretário 
cabo J. Ribamar. 
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Festejo de Santa Teresa começa no próximo dia i 
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UFMA realiza reunião para discutir o acesso e 

permanência de indígenas no Ensino Superior 

Procissão 6 um dos pontos mais marcantes das comemorações em homenagem a Santa Teresa 

Janaina Amorím 

0161° festejo da padroeira de Impera- 
triz, Santa Teresa D'Ávila, começa no 
próximo domingo (6) e vai até o dia 

15. Durante os dez dias de evento, serão re- 
alizados novenas, missas, leilões e shows de 
música sacra e popular. O tema de 2013 é 
"Santa Tereza; 161 anos evangelizando e for- 
mando comunidades". 

Segundo Graça Cortez, uma das respon- 
sáveis pela divulgação do evento, a progra- 
mação começa às 6h30 com a missa dirigida 
pelo bispo da Diocese de Imperatriz, Dom 
Gilberto Pastana. Como 15 de outubro é o 
dia dedicado à santa, na data acontece um 
dos pontos mais marcantes do festejo: a pro- 
cissão terrestre e fluvial. Durante a caminha- 
da, os fiéis carregam a imagem de uma das 
maiores personalidades da Igreja Católica. 
"Santa Tereza foi uma mulher que sempre vi- 

veu á frente do seu tempo", diz Cortez. 
Por volta das 10h, após a missa dos pro- 

fessores (dos quais Santa Teresa também é 
patrona), a procissão tem início. As principais 
ruas da cidade são percorridas até o Náutico 
Clube. De lá, às 17h, a procissão pelo rio To- 
cantins começa e atraca no Porto da Balsa. 
O percurso pela água é em memória à che- 
gada de Frei Manoel Procópio, fundador da 
cidade. Em seguida, a imagem é levada de 
volta para a catedral, onde é feito o encerra- 
mento com uma missa. 

O objetivo da festa, para Cortez, "é levar 
as pessoas para Deus" e promover um mo- 
mento de confraternização entre elas. "Muita 
gente só se encontra no festejo. Então é um 
momento de família, de amigos", conta. Com 
o dinheiro arrecadado com as atividades do 
evento, a capela da ressureição, os espaços 
da catequese e da própria igreja serão me- 
lhorados. 

Para ampliar a discussão em torno do aces- 
so e permanência dos quotistas ao Ensino Supe- 
rior, especialmente dos indígenas, foi realizado 
durante a semana na Universidade Federal - 
campus Imperatriz, uma reunião com represen- 
tantes de comunidades indígenas, movimentos 
quilombolas, sociedade civil organizada, profes- 
sores e alunos da UFMA. O objetivo da ação é 
criar uma comissão interdisciplinar para discutir 
as novas regras de acesso à Universidade. 

Edilson Krikati, tesoureiro da Coordenação 
de Articulação de Povos Indígenas do Maranhão 
(COAPIMA), destacou que, apesar das conquis- 
tas empreendidas neste universo de acesso ao 
Ensino Superior, é necessário avançar mais. 

A bolsa permanência, por exemplo, criada 
pelo Governo Federal, é uma medida importan- 
te nesse processo, mas, segundo ele, embora 
auxilie no custeio das despesas de seus benefi- 
ciários. não é suficiente para suprir as necessi- 
dades de quem dele usufrui. 

"Daí, a importância em discutir e pensar 
mecanismos que possibilitem a inclusão e per- 
manência de indígenas, negros e população 
de baixa renda na universidade pública", des- 
taca a professora da UFMA, Maria da Glória 
Feitosa Freitas. 

A acadêmica do curso de Pedagogia, Mi- 
chele Guajajara, ao falar de sua experiência en- 
quanto aluna desta instituição, ressalta que uma 
das principais dificuldades enfrentadas pelos in- 
dígenas e que pode comprometer a permanên- 
cia destes alunos na universidade é o déficit de 
aprendizagem, tendo em vista que. segundo ela, 

a 

0 objetivo é possibilitar a continuação dos cotistas na Universidade 

a qualidade do ensino nas aldeias é inferior ao 
das cidades. 

Edilson Krikati acrescentou, ainda, que a 
questão do acesso e permanência dos indíge- 
nas na universidade pública depende do esforço 
constante dos diferentes setores da sociedade, 
especialmente aqueles que lutam pela causa 
dos povos indígenas. "O indígena precisa rece- 
ber o suporte necessário para sua permanência 
no ensino superior. Embora o incentivo ao aces- 
so seja importante, é necessário também instru- 
mentos que possibilitem a sua permanência até 
a conclusão do curso". 

Como um dos frutos desta reunião, foram es- 
colhidos os nomes de possíveis representantes 
da comissão que está sendo criada para repre- 
sentar as demandas dos indígenas do Campus 
da UFMA de Imperatriz. 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas discute sexualidade no contexto escolar 

Profissionais da educação e saúde que 
atuam na rede pública municipal participaram 
essa semana de mais uma etapa do Projeto 
Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE). Du- 
rante dois dias, professores e trabalhadores 
da saúde discutiram as questões que envol- 
vem a sexualidade no ambiente escolar. 

O encontro, promovido pela Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED), por meio 
do programa Saúde e Prevenção das Esco- 
las (SPE), foi realizado nas instalações da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e reuniu 
mais de 100 profissionais, que juntos discu- 
tiram as demandas e traçaram metas para o 
trabalho na orientação de crianças e jovens 

atendidos na Rede Municipal de ensino. 
Maria Elinete Pereira, que coordena o 

SPE, explica que o tema "Sexualidade: uma 
reflexão necessária no contexto escolar" foi 
escolhido devido às vivências trazidas pelos 
alunos para o espaço escolar. 

"Pela natureza das experiências pelas 
quais grande parte de nossos alunos presen- 
ciam ou são curiosos em descobrir, achamos 
importante discutir o tema com profissionais 
não só da área educacional e convidamos 
os seguintes palestrantes e orientadores de 
oficinas; Dr. Pedro Mário Lemos da Silva, Fe- 
lype Hanns, Maria Edileuza da Silva, Rosyja- 
ne Paula Pinto, Valdina Aguiar, Sharanahdya 

de Sousa, o Promotor Dr. Marcelo Trovão, 
Arianer Sales e a sexóloga Ana Cristina Cos- 
ta". 

A coordenadora ressalta ainda a impor- 
tância do projeto. "O Projeto Saúde e Pre- 
venção nas Escolas (SPE) é um dos campos 
do Programa Saúde na Escola. Para mim, 
é uma satisfação trabalhar com esse proje- 
to, pois através de suas ações percebemos 
a mudança de comportamento e de atitude 
dos adolescentes, professores e profissio- 
nais da saúde". 

Para o médico, Dr. Pedro Mário Lemos 
da Silva, que integra a equipe de atuação do 
projeto, as reflexões sobre sexualidade são 

imprescindíveis ao ser humano nos diversos 
campos de sua existência. "O que é sexuali- 
dade? Qual sua relação com a saúde e com 
a escola? Estas são algumas das reflexões 
imprescindíveis. Precisamos entender sobre 
sexualidade e seus diversos aspectos para 
saber o que fazer em situações de vulnera- 
bilidade, nos adequado a cada ambiente em 
que estamos. A sexualidade é inerente ao 
ser humano, não há como se desvincular, faz 
parte do ser de cada um, da sua estrutura". 

Maria Elinete ressalta que a programação 
permeou dois dias com realização de mesas- 
redondas, plenária, produções em dupla e 
palestra. 
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Maria das Graças Cortez Moreira: engajada na luta contra o câncer 

"Ser solidário ao próximo, quer seja rico ou pobre, é uma característica de nossa família." 

Welbert Queiroz 
Maria das Graças Cortez Moreira é hoje a atual presidente 

da Associação de Amparo aos Pacientes de Câncer da Região 
Tocantina (Ampare). Há pelo menos 9 anos, ela é uma militan- 
te das causas sociais em Imperatriz com um foco direcionado 
ao tratamento do câncer. Segundo ela, sem distinções de gê- 
nero, cor ou classe social. 

A filha de Simplício Moreira, imperatrizense de família tra- 
dicional, garante que ajudar ao próximo é um legado que her- 
dou de sua família. "Antes de nascer, eu já era imperatrizen- 
se. Nasci imperatrizense e vou partir imperatrizense também. 
Minha família é da cidade, meus pais e meus 15 irmãos, que 
hoje somos 11. Todos nós trabalhamos nas causas sociais, 
pois nossos pais sempre foram pessoas solidárias e a gente 
absorveu isso de nossos pais". 

Outro fator que Maria Cortez Moreira destaca é o fato de 
que os homens também podem adquirir o câncer de mama. 
"Há 8 anos atrás, nos procurou um rapaz com 21 anos de ida- 
de com câncer de mama". Ela também deixa um recado para 
as mulheres quanto ao preconceito em fazer a mamografia. 
"As mulheres não devem ter medo de fazer a mamografia, o 
exame não dói, o que dói é o câncer. Vamos desmistificar e 
entender que o exame trás benefícios e que aquela 'dor' repre- 
senta a cura para a mulher". 

Maria ainda comenta sobre o serviço, que é gratuito em 

Imperatriz, e que este é um direito de todos. "Já trabalho com- 
batendo o câncer há nove anos, no dia 8 de março, Essa foi a 
época em que foi fundada a AMPARE, que veio de uma neces- 
sidade do tratamento de câncer no estado e no município que 
não existia. O desafio foi lançado após diversas reuniões com 
o Poder. Público, e o Hospital São Rafael abraçou essa causa 
e, em 60 dias, construiu a unidade de oncologia que hoje ajuda 
a salvar muitas vidas. Este serviço é gratuito". 

Perspectivas 
"Estamos buscando agora credenciamento para a Onco- 

radium, pois existem pessoas que precisam de radioterapia e 
existe esse tratamento aqui, e não podemos deixar pessoas 
morrerem por não poder fazer uso desse serviço", afirma Maria 
das Graças Cortez Moreira. 

"Falta muita informação no Brasil inteiro", garante Maria e 
diz que este fato não é diferente em Imperatriz. "Falta prin- 
cipalmente disponibilização dos exames em qualquer dia do 
mês. Às vezes, as mulheres não fazem a mamografia porque 
vão marcar a data e marca para 15 dias e depois remarcam. 
Essa prorrogação de datas também, às vezes, desestimulam 
muitas mulheres a fazer o exame. Temos que cobrar que esses 
exames estejam disponíveis todos os dias úteis". 

"A partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer a mamo- 
grafia, a ultrassom de mama e a ultrassom de abdômen total, 

pois outros tipos de câncer podem acontecer, tanto na mulher 
quanto no homem. Todos nós, aos 40 anos, devemos fazer 
uma investigação completa sobre como está o nosso organis- 
mo", conclui e deixa a dica de prevenção para a população. 
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As roupas com franjas estão muito em alta. As grandes marcas trazem muitos modelos 

onde as franjas aparecem em várias partes, como nas mangas, costas, decotes, ombros, 

frente e na barra, sendo que os modelos que contam com franjas mais procurados são 

as blusas simples, sofisticadas, as estilo camisa, camiseta e as que possuem uma 

modelagem solta. 

Eu confesso para vocês que sempre fui bem "pé atrás" com essa moda de franjas, então 

estou preferindo ir aos poucos com elas (e está funcionando, porque já estou 

gostando e usando!). Aposto nos detalhes, bolsas com franjas e peças assim, mais 

"leves", como essas que trouxe aqui hoje! 
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DROGARIA EXTRA FARMA (AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1594 - CENTRO) 
DROGARIA MINERVA (RUA DUQUE DE CAXIAS, 337 - VILA LOBÃO) 

DROGARIA BEM ESTAR (RUA BETA, 1756-A - BACURI) 

CMZADINHft 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Só Mais Uma Plástica 

— Minha senhora, é impossível esticar a sua pele ainda mais, já lhe operei 17 vezes. Não 
tem mais o que puxar! 

— Desta vez só quero que você tire esta covinha do queixo. 

— Isso não é uma covinha. É o seu umbigo! 

www.coquetel.com.br/íogos 

QfiQA-PftLAWAS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Sofia se surpreende ao encontrar Ben prati- 
cando yoga, e Anita respira aliviada. Abelardo vê Caetano dar 
presentes a uma criança ao lado de uma mulher e supõe que 
seja sua outra família. Anita e Ben decidem arrumar um novo 
esconderijo para namorar. Bernardete convida Abelardo para 
acompanhá-la no jantar. João Luiz pede que Micaela filme sua 
aula cantada, e os alunos aprovam. Flaviana questiona Sofia 
sobre Meg, e avisa que a menina ainda pode dar trabalho. 
João Luiz se emociona ao falar sobre o amor. As meninas do 
projeto MICA conseguem tornar Micaela uma garota popular. 
Clara deixa seu celular na mochila de Giovana. Vitor convida 
Clara para assistir a um amistoso de seu time. Vera desa- 
prova o comportamento distraído de Micaela. Guilherme tenta 
conversar com João Luiz sobre sua mãe. Júnior e Sidney de- 
cidem divulgar o vídeo de João Luiz emocionado na internet. 
Clara se irrita com a torcida de Luana por Vitor. Ben estranha 
uma chamada em seu celular e pensa ser Hernandez, mas 
Anita o tranqüiliza. Vera conversa sobre Micaela com Paulino. 
Abelardo decide fazer uma revelação a Bernardete. Cai um 

temporal, e Ben e Anita ficam impedidos de sair do bosque. 

Joia Rara 
Globo. 18h15 - Franz não aceita a imposição de Sílvia e deci- 
de levar Pérola para ver Amélia. Sílvia diz a Manfred que in- 
centivará a discórdia entre Viktor e o irmão. Franz estranha ao 
ver que o desenho de Pérola é parecido com uma foto que ele 
tirou com os monges. Miquelina e Arlindo se preocupam com 
a situação financeira do cabaré e resolvem fechá-lo. Vences- 
lau descobre que Manfred e Sílvia desviam dinheiro da fábrica 
e exige participar do desfalque. Sílvia se atira da escada para 
evitar que Franz veja Amélia saindo da cadeia. Ernest usa sua 
influência para manter Mundo preso. Amélia ganha a liberda- 
de e é recebida por Pérola e Franz na porta do presídio. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Natan beija Verônica. Vinny discute com Éri- 
co. Maurício se enfurece com a possibilidade de Malu o estar 
usando para esquecer Bento. Nelson e Verônica se divertem 
no Cantai. Fabinho beija Giane e se declara para ela. Giane 

faz fotos para uma campanha da Crash Mídia. Amora não se 
conforma com a falta de interesse de Bento. Chariene convida 
Renata para trabalhar na Para Sempre. Giane ajuda Fabinho 
a conseguir um novo emprego. Érico não aceita que Gilson 
coloque Fabinho para trabalhar no Cantai, Malu e Giane con- 
solam Fabinho. Tina vê Bárbara roubando e a denuncia. So- 
corro confessa a Malu que trocou os exames de DNA a mando 
de Amora. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Paulinha discute com Bruno por causa de Ni- 
nho. Perséfone e Daniel contam para Patrícia, Guto, Michel 
e Silvia que vão se casar. César manda Eron transferir uma 
de suas propriedades para o nome de Jonathan. Carlito pede 
Valdirene em casamento. Eudóxia não aceita que Ignácio leve 
Valdirene e Márcia para morar com eles. Amarilys se desespe- 
ra quando Niko leva Fabrício para o restaurante. César coloca 
no nome de Edith as propriedades que seriam para Jonathan. 
Aline decide ir à reunião marcada pelo marido na casa de Pi- 
lar. César exige que Paloma seja a representante de Pilar no 
hospital e divida a presidência cora ele. 
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^ Áries 21-03/19-04 
Sua criatividade é intensificada peia passagem da 
Lua por sua sexta casa. e pela harmonia com Vê- 
nus, que aguça seu lado lúdico. Procure descansar 
um pouco, retomando o fôlego para o que vem pela 
frente. Renove as energias! 

b Touro 20-04/20-05 
Você se sente alegre e satisfeita, pois Lua e Vênus 
se harmonizam entre suas quinta e sétima casas. 
Suas relações são favorecidas pela sua maior afe- 
tividade. Reserve um tempo para descansar e se 
divertir com os amigos! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Você tem seu foco em problemas do lar, mas Lua e 
Vênus se harmonizam, lhe deixando mais positiva 
em reiaçâo à vida. Faça tudo com bom humor, pois 
isso é positivo para você e para os outros. Deixe seu 
lar mais acolhedor! 

55 Câncer 22-06/22-07 
Que tal buscar atividades de lazer intelectualmente 
estimulantes? Lua e Vênus em harmonia associam 
lazer e estudos, então abra-se para novos conheci- 
mentos. Faça contatos, pois eles podem lhe trazer 
boas oportunidades! 

SL Leão 23-07 / 22-08 
Que tal colocar a vida em ordem? Ao passar por 
sua área material, a Lua forma sêxtil com Vênus, 
lhe deixando confiante para mudar seu cotidiano, 
deixando-o mais agradável. Ainda que em pequenas 
ações, invista no bem estar! 

TR? Virgem 23-08/22-09 
Sua espontaneidade e comunicação são ressalta- 
das pelo sêxtil Lua-Vênus entre suas primeira e ter- 
ceira casas. Que tal começar novos estudos e proje- 
tos pessoais? As pessoas de confiança poderão lhe 
dar bons conselhos! 

dGb Libra 23-09/22-10 
Suas áreas de crise e material são harmonizadas 
pelo sêxtil Lua-Vênus, que lhe incentiva a colocar 
as finanças em ordem e a resolver pendências. Use 
seu jogo de cintura para resolver seus problemas e 
ajudar aos outros! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Busque companhias alegres e interessantes, pois a 
Lua passa por sua área de amizades e se harmoniza 
com Vênus, renovando suas relações. Novas amiza- 
des podem brotar e os amigos tendem a lhe ajudar 
de diversas formas! 

Sagitário 22-11/21-12 
Suas atividades ganham um brilho especial, pois ao 
passar por sua área profissional, a Lua forma sêxtil 
com Vênus, trazendo-lhe originalidade. Supere de- 
safios e resolva divergências no trabalho, mostran- 
do-se aberta e positiva! 

tá Capricórnio 22-12 /19-01 
O sêxtil Lua-Vênus intensifica seu espírito de gru- 
po e incentiva as ações doadoras. Curta momentos 
agradáveis junto aos amigos e mostre-se aberta 
para ajudar os mais próximos, mesmo que apenas 
ouvindo-as e apoiando-as! 

^Aquário 20-01/18-02 
Momento de amadurecimento e abertura profissio- 
nal. Ao formarem sêxtil entre suas oitava e décima 
casas, Lua e Vênus lhe estimulam a fazer aquilo que 
lhe realiza, mas mantendo-se aberta também a no- 
vas possibilidades! 

K Peixes 19-02/20-03 
O bom entendimento nas relações é garantido pelo 
trânsito da Lua no circuito e pelo sêxtil com Vênus. 
Realize novas parcerias ou fortaleça as antigas re- 
lações afetivas. Bom momento para fazer pianos 
quanto a outras parcerias! 



T^J^jWf§\ Imperatriz-MA 
■ümhbs Quinta-feira, 03 de outubro de 2013 

09 

"No centro da cidade tem diversos pontos com duas paradas cobertas, enquanto nos bairros ainda 
sofremos no sol quente e em pé, sem nenhum conforto. A prioridade das novas paradas deveria ser 
de locais sem parada nenhuma, ao invés de locais que já tem uma", reclama a passageira Inailde 
Ferreira. 

MHRÜMi 

êBíaamÊ 

A voz da comunidade 

Paradas de ônibus: uns com 

tanto, outros com tão pouco 

Hyana Reis 

Recentemente, a Secretaria Municipal de 
Trânsito (Setran) começou a instalar novas 
paradas de ônibus em diversos pontos de Im- 
peratriz. Mas os passageiros reclamam que a 
maioria foi colocada no centro da cidade, em 
locais que já possuíam paradas. Enquanto 
isso, nos bairros periféricos quase nenhuma 
foi instalada e os passageiros ainda sofrem 
com a falta de estrutura. 

Em alguns pontos, como a Universidade 
Federal do Maranhão (Ufma) e a escola San- 
ta Terezinha, é possível ver que apesar de já 
ter uma parada de ônibus com acentos, outra 
nova foi montada ao lado da antiga. Enquan- 
to que em bairros, como o Santa Rita, poucos 
pontos receberam um novo abrigo. 

A passageira Inailde Ferreira reclama que 
a prioridade da instalação das novas paradas 
de ônibus deveria ser nos bairros periféricos. 
"No centro da cidade tem diversos pontos 
com duas paradas cobertas, enquanto nos 
bairros ainda sofremos no sol quente e em 
pé, sem nenhum conforto. A prioridade das 
novas paradas deveria ser de locais sem pa- 
rada nenhuma, ao invés de locais que já tem 
uma". 

Ela conta que em diversos pontos do 
bairro onde mora, na região do grande Santa 
Rita, sequer há uma placa indicando que há 
uma parada de ônibus. "A gente vai apren- 
dendo e adivinhando onde são as paradas 
de ônibus, pois não tem nem uma placa para 
indicar que ali é uma parada". 

Inailde Ferreira ainda reclama que os mo- 
radores não contam com a menor estrutura 
na hora de esperar o coletivo. "Se tiver uma 
calçada para a gente sentar ou uma sombra, 
já é o céu. Pois, no geral, a gente fica em pé 
no sol quente por horas a fio, porque para 
piorar os ônibus demoram demais para pas- 
sar". A reportagem do Correio Popular tentou 
entrar em contato com o secretário de Trân- 
sito, cabo J. Ribamar, mas não foi atendida. 

Abrigos 
Inicialmente, foram instalados 25 abrigos 

de ônibus em pontos de Imperatriz. Mas a 
previsão é que um segundo lote seja entre- 
gue e instalado ainda este mês. A meta é 
que na primeira quinzena do mês de outubro 
seja feita a instalação dos primeiros 50 abri- 
gos. A Prefeitura de Imperatriz anunciou que 
no total serão entregues 150 novos abrigos 
de ônibus até o final do ano. 

-r-i 

-vi.... 
Em alguns pontos do centro da cidade há locais com duas paradas de ônibus 
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Na região do grande Santa Rita, poucos pontos receberam um novo abrigo Nos bairros periféricos, os moradores ainda sofrem com a falta de estrutura nas paradas de ônibus 
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Bagagem violada e chocolates furtados geram indenização 

Uma passageira que teve sua bagagem violada deve receber 
mais de R$ 9 mil de indenização das companhias aéreas TAM 
e Pantanal por danos morais e materiais. O incidente ocorreu 
na viagem de volta da Suíça para o Brasil, e os chocolates que 
ela trazia para presentear a família foram furtados. A decisão 
é da 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG). 

Segundo o processo, ao desembarcar no aeroporto de Juiz 
de Fora, N.M.J. constatou que sua bolsa estava violada e os cho- 
colates suíços haviam desaparecido. Na mesma hora, N. cha- 
mou um funcionário da Pantanal Linhas Aéreas para registrar o 
acontecido, mas ele não se responsabilizou e os dois acabaram 
discutindo. A passageira registrou então um boletim de ocorrên- 
cia. 

A vítima alega ter perdido R$ 810 em diversos tipos de choco- 
lates. N. afirma que sofreu dano moral, pois quase toda a sua fa- 
mília estava ansiosa para receber os doces. Ela havia mandado 
mensagens confirmando que estava levando os chocolates para 
os familiares e, depois do ocorrido, teve de explicar o que acon- 

tecera toda vez que um familiar lhe perguntava sobre os doces. 
Inconformada com a situação, a mulher ajuizou ação por 

danos morais e materiais contra a TAM, responsável pelo voo, 
e contra a Pantanal, operadora do trajeto entre o aeroporto de 
Guarulhos e o de Juiz de Fora, no qual ocorreu o incidente. 

A juíza da 7a Vara Cível de Juiz de Fora, Maria Cabral Ca- 
ruso, condenou as empresas aéreas a pagar solidariamente R$ 
1.060 por danos materiais e R$ 8 mil por danos morais à vítima. 
As empresas e a passageira não concordaram com a decisão e 
recorreram ao Tribunal de Justiça. 

ATAM alega que o voo foi operado pela Pantanal, sendo esta 
a única culpada pelo ocorrido, e em relação ao valor da indeni- 
zação, analisa que é excessivo e pretende diminuí-lo. A Pantanal 
afirma que os fatos não foram comprovados, sendo assim, re- 
quer que a pena seja extinta. A passageira, por sua vez, alega 
que o valor dos danos morais é "infame", portanto, deseja a ma- 
joração para, no mínimo, R$ 15 mil. 

O desembargador relator Alvimar de Ávila afirma "que a res- 
ponsabilidade pelo transporte da bagagem despachada pelo 

passageiro, até o local de destino, é da empresa aérea, que deve 
agir com zelo e vigilância". 

O magistrado caracterizou como inquestionável a ocorrência 
de dano moral no presente caso, "haja vista a intensidade do 
impacto e o sentimento de desconforto do passageiro diante da 
situação humilhante e vexatória de chegar ao local de destino 
e verificar que houve a violação de sua bagagem, com furto de 
seus produtos comprados no exterior para presentear amigos e 
familiares". 

Em relação ao valor dos danos morais, o relator explica que 
cada caso é único, e a conclusão do valor indenizatório deve ser 
criteriosa. "Sua decisão deve levar em conta o estado de quem o 
recebe e as condições de quem paga". Afirma ainda que a quan- 
tia indenizatória deve ser "sempre o meio termo justo e razoável 
para a indenização, já que esse valor não depende de critério de 
pedido de parte". 

Sendo assim, o relator manteve a decisão de Primeira Ins- 
tância, tendo seu voto acompanhado pelos desembargadores 
Saldanha da Fonseca e Domingos Coelho. 
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Inidado curso de formação de soldado PH e bombeiro 

A última etapa do concurso público para 
o preenchimento dos cargos de sol- 
dado da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Maranhão foi iniciada 
pelo Governo do Estado nessa quarta-feira 
(2). Nesta fase, os candidatos participam do 
curso de formação para o cargo. A cerimônia 
que marcou oficialmente o início do curso foi 
realizada no Centro de Convenções Pedro 
Neiva de Santana, com a presença dos se- 
cretários Aluisio Mendes (Segurança Públi- 
ca) e Fábio Gondim (Gestão e Previdência). 

"Este é um reforço na segurança pública, 
e é com grande alegria que estamos inician- 
do hoje a última etapa do processo seletivo, 
que é o curso de formação de policial. Espe- 
ramos em breve estarmos nomeando esses 
policiais para que eles possam entrar em ati- 
vidade", disse o secretário Aluisio Mendes, 
lembrando que foi iniciado, no dia 16 de se- 
tembro, o curso de formação da Polícia Civil. 

"Na Civil, são 500 candidatos que já es- 
tão em formação e que em breve também 
irão colaborar com o sistema de seguran- 
ça pública e proporcionar à sociedade mais 
segurança", completou Aluisio Mendes. Os 
treinamentos desses candidatos terão dura- 
ção de três meses com término previsto para 
o dia 9 de novembro. 

O curso, iniciado nesta quarta-feira (2), 
só será finalizado em março, mas segundo 
o secretário, a partir de dezembro, os par- 
ticipantes já entram no estágio operacional, 
onde já desenvolverão atividades na rua, no 
policiamento da cidade. 

A aula inaugural do curso contou ainda 
com as presenças do deputado federal e 
membro da Comissão de Segurança da Câ- 
mara Federal em Brasília, Lourival Mendes; 
do juiz federal José Vieira da Silva; dos se- 
cretários adjuntos de Inteligência, Laércio 
Costa, e de Articulação e Desenvolvimento 
Institucional, Antônio Roberto dos Santos 
Silva; do comandante geral da PMMA, coro- 
nel Franklin Pacheco; e do subcomandante 

Secretário Aluisio Mendes, ao lado de Fábio Gondim e demais autoridades, destacou a Importância do curso de formação 

do Corpo de Bombeiros, coronel José Hen- 
rique Pessoa; comandantes de unidades da 
capital e do interior, chefes de seções, repre- 
sentantes das associações e sindicatos dos 
militares e familiares dos alunos. 

Como mensagem, aos candidatos, o se- 
cretário Fábio Gondim declarou que eles 
passam a integrar um seleto e respeitado 
grupo. "Todos devem ter compromisso não 
somente com a instituição Governo do Mara- 
nhão, mas com toda a sociedade maranhen- 
se". 

Formação 
Entre os candidatos que participam do 

curso, estão 683 da PM em São Luís; e 84 
do Corpo de Bombeiros (48 de São Luís e 
36 de Caxias). Cada curso é constituído por 
uma média de 25 disciplinas, no qual os alu- 
nos serão submetidos a avaliações teóricas 
e práticas, sendo todas de caráter eliminató- 

rio e classificatório. 
O comandante Franklin Pacheco lembrou 

que este é o maior concurso da história da 
polícia do Maranhão, com oferta de 2 mil va- 
gas. "É um reforço significativo que, com cer- 
teza, vai representar mais segurança para a 
sociedade", disse o coronel, revelando ainda 
que uma nova chamada de candidatos deve 
acontecer para que sejam preenchidas as 
vagas que ainda existem. "Dada a serieda- 
de da instituição que promoveu o concurso e 
da rigidez dos requisitos, não conseguimos 
preencher as duas mil vagas, mas apenas 
1.653", contou. 

As aulas da PM acontecerão nas instala- 
ções do Centro de Formação e Aperfeiçoa- 
mento de Praças (CFAP) e as do Corpo de 
Bombeiros, na Seção Contra Incêndio, no 
Aeroporto Marechal Cunha Machado, em 
São Luís; e também em Caxias, no 5o Gru- 
pamento Bombeiro Militar (GBM). Durante a 

realização do curso os candidatos recebem 
uma bolsa como ajuda de custo no valor de 
R$ 540,05. 

O subcomandante do Corpo de Bombei- 
ros, coronel José Henrique Pessoa, informou 
que os soldados que concorrem às vagas da 
instituição vão atuar em São Luís, Imperatriz 
e Caxias. "Este é um reforço importante para 
o trabalho que já vem sendo realizado pelo 
Corpo de Bombeiros", disse. 

A expectativa dos candidatos é concluir 
o curso para já atuar no sistema de seguran- 
ça do estado. "Espero melhorar a segurança 
do estado e garantir mais tranqüilidade para 
a população", disse Fabiano Henrique Men- 
des. que concorre à vaga de soldado da PM. 

"Com o curso, vamos ganhar preparo e 
segurança para desenvolver de forma mais 
eficiente nossas atividades", completou 
Joyce Rodrigues, que concorre a uma vaga 
no Corpo de Bombeiros. 
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José Márcio Leite toma posse no 

Conselho Regional de Medicina 
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Subsecretário de Saúde, José Márcio Leite, parabenizou a nova diretoria 

GILBERTO GUIMARÃES A 

iwiEI] 72.3593 / 8138.636!) 184021232 

O subsecretário de Estado da Saúde e pre- 
sidente da Academia Maranhense de Medicina 
(CRM), José Márcio Leite, tomou posse como 
membro do Conselho Regional de Medicina 
(CRM/MA) em solenidade realizada na noite 
de terça-feira (1o), na sede da entidade. Na 
ocasião, foram empossados 40 conselheiros, 
sendo 20 titulares e 20 suplentes, e a nova di- 
retoria que conduzirá os trabalhos durante os 
próximos cinco anos (2013-2018). 

"Nossa eleição é fruto do reconhecimen- 
to de toda uma classe do estado e de uma 
intensa luta que travamos para conquistar o 
respeito e a credibilidade dos colegas e da 
população", afirmou José Márcio Leite. "A Se- 
cretaria de Estado da Saúde tem trabalhado 
de forma integrada com as entidades para a 
melhoria da saúde e a nossa rede de serviços 
vem trabalhando dentro da maior segurança 
profissional e zelo pela qualidade dos servi- 
ços", completou. 

José Márcio Leite parabenizou a nova 
gestão composta por Abdon José Murad Neto 
(presidente), José Carlos Figueiredo Fernan- 
des (vice-presidente), Antônio de Pádua Silva 
Souza (1o secretário), José Bonifácio Barbo- 
sa (2o secretário) e Francisco Amazonas de 
Assis Mello (tesoureiro). "Temos certeza que 
esta diretoria vai conduzir os trabalhos em 
harmonia com as instituições públicas porque 
fomos formados para cuidar da saúde e da 
vida", disse ele. 

O subsecretário explicou que o conselho 
do CRM/MA tem o papel de fiscalizar o exer- 
cício profissional e atua na promoção do de- 
senvolvimento das ações médicas. "Trabalha- 
mos integrados com o Sindicato dos Médicos, 
Associação Médica Maranhense e Academia 
Maranhense de Medicina (AMM) no sentido 
de termos médicos comprometidos com a va- 
lorização do exercício da profissão", justificou 
José Márcio. 
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Estudo Levantamento 
Um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil, divulgado nessa terça- 

-feira (1o), mostra que a lenta velocidade nos avanços nas áreas de 
saneamento compromete a possibilidade de o país atingir a universa- 
lização de água tratada e coleta e tratamento de esgoto nos próximos 
20 anos, prazo contido no Plano Nacional de Saneamento Básico do 
Governo Federal (Plansab). A pesquisa é baseada em dados de 2011, 
os mais atuais, do Sistema Nacional de Informações sobre Sanea- 
mento (Snis) do Ministério das Cidades. 

Esgoto 
Em relação ao volume de esgotos tratados, o índice nas 100 maio- 

res cidades chegou a 38,5%, muito similar aos 37,5%, a média do 
país. "É o serviço mais distante da universalização no saneamento. 
Em 2030, a se manter esse ritmo de avanços, estaremos longe de ter 
todo o esgoto tratado nas 100 maiores cidades", ressalta a pesquisa. 
As perdas financeiras pelo mau uso da água em 2011 foram maiores 
nas grandes cidades. Nesses municípios, o índice foi 40,08%, pior que 
a média do país (38%). Apenas quatro cidades apresentaram perdas 
menores que 15%; 22 delas tiveram índices entre 15 e 30%. "Isso sig- 
nifica que 74% das cidades apresentaram perdas maiores que 30%, 
sendo que 14 delas com perdas acima de 60%". 

De acordo com o levantamento, a oferta de água tratada em 2011, 
nas 100 maiores cidades, melhorou em comparação a 2010. Em 2011, 
o serviço teve crescimento de 0,9 ponto percentual - passou a atingir 
92,2% da população, número bem superior à média do país (82.4%). 
Já a coleta de esgoto chegou nessas cidades a 61,40% da população 
(a média no país é 48,1%), um crescimento de 2,3 pontos percentuais 
em 2011 ante 2010. "Quase metade das maiores cidades [47], no en- 
tanto, tem índices abaixo de 60%, o que toma muito difícil alcançarem 
a universalização até 2030, a se manter este ritmo de crescimento", 
destaca o estudo. 

Saneamento 

Entre as 100 maiores cidades brasileiras, o município de Uberlân- 
dia (MG) é o que oferece à população o melhor serviço de saneamen- 
to básico. A cidade mineira é seguida por Jundiaí (SP), Maringá (PR), 
Limeira (SP). Sorocaba (SP), Franca (SP), São José dos Campos 
(SP), Santos (SP). Ribeirão Preto (SP) e Curitiba (PR). Já a cidade 
que oferece o pior serviço, dentre as 100 maiores, é Ananindeua (PA), 
seguida por Santarém (PA), Macapá (AP), Jaboatão dos Guararapes 
(PE), Belém (PA), Porto Velho (RO), Duque de Caxias (RJ), São Luís 
(MA), Teresina (PI) e Aparecida de Goiânia (GO). 
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Into lança projeto que conscientiza a criança sobre prevenção de doenças 

Profissionais Saúde 
Cerca de 100 profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros, 

se reuniram na tarde de terça-feira (1) no Instituto Nacional de Trau- 
matologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) em São Cristóvão, zona 
norte do Rio. para o lançamento do projeto Fortalecer. A iniciativa tem 
o objetivo de ensinar crianças sobre a importância da prevenção de 
doenças crônicas e ortopédicas na infância. O humorista Renato Ara- 
gão, padrinho do projeto, que há 22 anos atua como embaixador da 
Fundação das Nações Unidas para a Infância (Unicef), participou da 
cerimônia de lançamento do projeto. Ele também é representante do 
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

Idéia 
"Foi na pediatria que surgiu a idéia do projeto. Tentamos utilizar 

esse tempo vago da criança em algo construtivo para sua saúde. 
Pensamos em mascotes para dar cara ao projeto, que chamamos de 
Turma do Valente, e a partir deles elaboramos várias cartilhas, vídeos, 
peças de teatro com fantoches e até um site interativo para ensinar as 
crianças como ter uma vida saudável em dez etapas", explicou. 

De acordo com a pediatra Germana Bahr, idealizadora do Forta- 
lecer, 94 crianças estão na fila por uma cirurgia ortopédica no Into. O 
tempo médio de espera é três anos, o que agrava o quadro de saúde 
do paciente. No ápice da doença, a criança necessita ficar aproxima- 
damente 21 dias internada para a recuperação, e foi nesse tempo 
ocioso que a equipe encontrou um espaço que poderia ser usado para 
o ensino de uma melhor qualidade de vida. 

Programa 
Nesse primeiro momento, o Programa Fortalecer atuará apenas 

no Into, mas a pediatra garantiu que pretende expandi-lo a outros lo- 
cais. "O site está disponível a todos, e não somente aos pacientes do 
Into. Temos a intenção de distribuir, futuramente, essas cartilhas em 
escolas públicas municipais, fazer corridas em prol da saúde infantil, 
treinar pediatras para lidarem com a verificação óssea das crianças, 
mas antes estamos buscando parceiros que apoiem o programa", dis- 
se. 

Greve dos Correios será julgada pelo TST na próxima terça-feira 

Greve Reivindicações 
O fim da greve dos Correios poderá ser determinado na próxima 

terça-feira (8), quando está marcado o julgamento do dissídio no Tri- 
bunal Superior do Trabalho (TST). O relator será o ministro Fernando 
Eizo Ono, que irá decidir se os trabalhadores deverão retomar as ati- 
vidades, qual será o reajuste aplicado aos salários e como deverá ser 
a reposição dos dias parados. A greve dos funcionários dos Correios 
será julgada pelo TST porque a empresa e os trabalhadores não che- 
garam a um acordo em relação às condições de reajuste salarial. A 
empresa ofereceu um reajuste de 8% nos salários e 6,27% a mais nos 
benefícios, além de vale-extra de R$ 650 em dezembro e vale-cultura 
dentro das regras do programa do governo federal. 

Atendimento 
A empresa informa que a rede dé atendimento está aberta em todo 

Brasil e todos os serviços, inclusive o Sedex e o Banco Postal, estão 
disponíveis - com exceção da postagem, entrega e coleta de enco- 
mendas com hora marcada nos locais com paralisação deflagrada. 
Nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bauru/SP e nos estados 
do Rio Grande do Norte, de Rondônia, do Amapá e Tocantins não há 
paralisação. 

Entre as reivindicações da Federação Nacional dos Trabalhadores 
em Empresas de Correios. Telégrafos e Similares (Fentect) estão au- 
mento real de 15% e aumento linear de R$ 200, além da entrega de 
correspondências pela manhã em todo o pais e jornada de seis horas 
para os atendentes. Na semana passada, alguns sindicatos enviaram 
uma contraproposta, que não foi aceita pelos Correios. Segundo os 
Correios, na terça-feira (1o), 93,35% dos empregados (116.191) estão 
trabalhando normalmente. A empresa informou que vai descontar os 
dias parados dos trabalhadores que continuam em greve. Na próxima 
quinta-feira (3) a empresa vai pagar a diferença do reajuste de 8% re- 
ferentes aos meses de agosto e setembro para cerca de 40 mil traba- 
lhadores dos sindicatos que assinaram o acordo coletivo de trabalho 
e não estão em greve. 

Convocação 
A Fentect está convocando os trabalhadores para um ato público 

na próxima quinta-feira (3) em frente à sede da empresa, em Brasília. 
Segundo a entidade, está confirmada a vinda de ônibus de diversos 
estados para a mobilização. Os sindicalistas estão sendo convocados 
para trazer faixas e material de divulgação da greve, além de barracas 
e infraestrutura para permanecer em Brasília pelo menos até a próxi- 
ma semana. 

Empresas estatais investiram 59,1% dos recursos orçamentários até agosto 

Empresas índice 
As empresas estatais federais investiram R$ 65,7 bilhões de ja- 

neiro a agosto deste ano, o equivalente a 59,1% dos R$ 111,1 bilhões 
de recursos orçamentários para 2013, de acordo com números do 
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop). Os números 
foram divulgados na edição de segunda-feira (30) do Diário Oficial da 
União. 

Ainda falta a execução de 40,9% (R$ 45,4 bilhões) no ano. mas o 
índice é o mais alto de 2000 para cá e representa evolução de 13,4% 
em relação aos R$ 57,9 bilhões de investimentos em igual período do 
ano passado, conforme quadro demonstrativo do Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest) do Minis- 
tério do Planejamento. 
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ACESSO DE MULHERES 
ENTRE SOE 69 ANOS AO 

EXAME DE MAMOGRAFIA 

PELO SUS AUMENTA 37% 

O acesso de mulheres entre 50 e 
69 anos ao exame de mamografia pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) au- 
mentou 37% entre 2010 e 2012. Este 
público é considerado prioritário pelo 
Ministério da Saúde, pois depois dos 
35, a incidência do câncer de mama 
.aumenta progressivamente. 

A mamografia é o instrumento que 
permite a detecção precoce do cân- 
cer, pois mostra lesões em fase inicial, 
ainda muito pequenas, medindo mi- 
límetros. O Instituto de Câncer (Inca) 
recomenda que o exame seja feito a 
cada dois anos por mulheres entre 50 
e 69 anos, ou segundo recomendação 
médica. 

Segundo o Inca, o câncer de mama 
é o segundo tipo de câncer mais fre- 
qüente no mundo e o mais comum 
entre as mulheres, respondendo por 
22% dos casos novos a cada ano. Se 
diagnosticado e tratado precocemente, 
os resultados são razoavelmente bons. 

No total, foram feitos 4,4 milhões de 
mamografias pelo SUS, representando 
um crescimento de 26% em relação a 
2010. Em 2012, o Ministério da Saúde 
investiu R$ 92,3 milhões para aumen- 
tar o acesso ao exame. 

No Brasil, as taxas de mortalidade 
por câncer de mama são altas, segun- 
do o Inca, muito provavelmente porque 
a doença ainda é diagnosticada em es- 
tágios avançados. No Brasil, este cân- 
cer é a segunda maior causa de morte 
de mulheres. 

Antes dos 35 anos, a doença é 
relativamente rara. Acima desta faixa 
etária sua incidência cresce rápida e 
progressivamente. Em 2010, morre- 
ram 12.705 mulheres e 147 homens 
em decorrência do câncer de mama. 
Em 2011, foram 13.225 mortes pela 
doença. 

Segundo o Inca, evitar a obesida- 
de, por meio de dieta equilibrada e prá- 
tica regular de exercícios físicos, são 
recomendações básica para prevenir 
o câncer de mama, pois o excesso de 
peso aumenta o risco de desenvolver a 
doença. Segundo o instituto, a inges- 
tão de álcool, mesmo em quantidade 
moderada, é contra-indicada, pois é fa- 
tor de risco para esse tipo de tumor, as- 
sim como a exposição a radiações ioni- 
zantes em idade inferior aos 35 anos. 

Como sintomas, o Inca alerta que 
podem surgir alterações na pele que 
recobre o seio, como abaulamentos ou 
retrações, inclusive no mamilo, ou as- 
pecto semelhante à casca de laranja. 
Secreção no mamilo também é um si- 
nal de alerta. O sintoma do câncer pal- 
pável é o caroço no seio, que pode ser 
acompanhado ou não de dor. Podem 
também surgir nódulos perceptíveis na 
axila. 

Embora a hereditariedade seja res- 
ponsável por apenas 10% do total de 
casos, mulheres com história familiar 
de câncer de mama, especialmente se 
uma ou mais parentes de primeiro grau 
(mãe ou irmãs) tiveram a doença antes 
dos 50 anos, apresentam maior risco 
de desenvolver o câncer. A recomen- 
dação do Inca é que esse grupo deve 
ser acompanhado por médico a partir 
dos 35 anos. 

m 
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MELHORES DO MUNDO 
i1 

Nepar e Daniel Alves estarão entre os 23 

eymar deve ertrar em lista de 23 melhores do mundo pelo segundo ano 

Neymar e Daniel Alves serão os represen- 
tantes brasileiros na lista de 23 nomes 
que disputarão o troféu Bola de Ouro 

da Fifa. A premiação, organizada também pela 
revista France Football, divulga a relação com- 
pleta no final de outubro, mas o jornal Mundo 
Deportivo, da Espanha, já arriscou alguns no- 
mes, obtidos em conversas com membros da 
comissão responsável pelo prêmio. 

Além dos dois brasileiros, outros seis jo- 
gadores do Barcelona devem estar nesta lis- 
ta: Messi, Iniesta, Busquets, Mascherano, Piqué 
e Cesc Fábregas. Cristiano Ronaldo e Sérgio 

Ramos, do Real Madrid, também devem estar 
entre os 23 nomes. Até o alemão Mesut õzil, 
que recentemente trocou o Real pelo Arsenal, 
deve estar na lista, segundo a apuração do diá- 
rio espanhol. 

Porém, os favoritos à disputa jogam na Ale- 
manha. Franck Ribery e Aijen Robben, do atual 
campeão europeu Bayern de Munique, são no- 
mes fortes na disputa, de acordo com o Mundo 
Deportivo. 

A divulgação oficial da lista será no dia 29 de 
outubro. Depois, em dezembro, três atletas vão 
para a final. A entrega do troféu será em janeiro. 

Contra o Copenhagen, CR7 completa o 

100° jogo por competições européias 

Quando pisou no gramado do Santiago Ber- 
nabéu, nessa quarta-feira (02), contra o Cope- 
nhagen, Cristiano Ronaldo atingiu uma marca 
centenária. 

Foi a 100a aparição do craque português em 
um jogo de interclubes europeu. A saga de CR7 
teve inicio em 14 de agosto de 2002, quando 
ainda defendia o Sporting Lisboa, em duelo con- 
tra a Inter de Milão, válido pela fase preliminar 
da Champions. 

Deste montante, somente duas partidas são 
válidas pela já extinta Copa da Uefa, ambas 
pelo Sporting. onde despontou. Quatro delas 
valem por estágios preliminares da Champions 
e o restante se enquadra em fases de grupo do 
principal interclubes da Europa. 

Somando as passagens por Manchester 

onal 03/ tem lano l gols com ampions 

Corinthians tem seu pior mês 

de setembro neste século 
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Contra a Portuguesa, Corinthians teve sua quinta derrota nesse més de setembro isiSiig 

United e Real Madrid, Cristiano Ronaldo regis- 
tra 54 gols, 38 deles com a camisa merengue. 

Desde que se iniciou o século XXI, em 
2001, o time do Corinthians nunca teve um 
mês de setembro altamente positivo. O mês 
de aniversário do clube (01/09) traz resulta- 
dos muito negativos para o clube. Em seis 
dos 13 anos deste século, o clube conquis- 
tou menos de 50% dos pontos disputados 
em setembro. No entanto, nesse ano de 
2013, o clube piorou. Neste mês, o clube 
conquistou apenas 22,2% dos pontos dispu- 
tados, em seu pior mês de setembro desde 
2001. 

A marca atual superou 2003, quando o 
clube teve apenas 25% dos pontos conquis- 
tados em jogos oficiais. Em quatro jogos, 
apenas uma vitória e a pior derrota até en- 
tão nesse século: 6x1 para o Juventude, 
que culminou na demissão do treinador Ge- 
ninho. 

Em 2007, ano da queda do clube para a 
série B, o clube teve um desempenho pífio, 
mas superior ao atual. Foram duas vitórias 

em sete jogos, e aproveitamento de 28,6% 
dos pontos disputados. 

Por outro lado, o melhor desempenho no 
mês de setembro aconteceu em 2008. Com 
um mês invicto, o Timão obteve 77,8% dos 
pontos. Contudo, naquele ano, o clube dis- 
putava a série B do Campeonato Brasileiro. 

O segundo melhor ano foi o de 2002. Em 
oito jogos, o Timão venceu cinco, obtendo 
70,8% dos pontos disputados no més. Mes- 
mo assim, a mácula de setembro atingiu o 
clube, com uma das piores goleadas sofri- 
das nesse século: Grêmio 4x0 Corinthians. 

Em 2013, o mês de setembro começou 
positivo e cheio de esperanças para o tor- 
cedor corintiano. Goleada de 4 x 0 sobre o 
Flamengo logo no primeiro dia do més, dia 
do aniversário do clube, e confirmação de 
que o clube disputaria o titulo. No entanto, 
após mais oito partidas, o time encerra o 
mês a seis pontos da zona de rebaixamento 
e cheio de incertezas. 


