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Arte estranha 
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O pintor russo Piotr Pavlenski foi hospitalizado neste domingo depois de ^ , 
pregar seus testículos, usando um martelo, nos paralelepipedos da Praça 
Vermelha de Moscou. A obra de arte. que ele chamou de "Fixação", era Jp - 
um protesto contra o governo de Vladimir Putin, coincidindo com o Dia da ' I ^ X 
Polícia Russa. Completamente nu e com suas partes intimas presas aos J . V 
paralelepipedos, Pavlenski ficou imóvel por mais de uma hora olhando f ^ 
seus testículos, numa ação que classificou como "metáfora da apatia, in- -fã? 
diferença política e fatalismo da sociedade russa atual". A temperatura em 
Moscou ontem era de 100C. O manifesto de Pavlenski dá mais explicações - 
sobre a motivação da obra de arte: "Não é a arbitrariedade dos cargos 
públicos que priva a sociedade de sua capacidade de agir, mas sua fixação 
em derrotas e perdas que nos prega com cada vez mais força aos paralelepipedos do Kremlin, convertendo as pessoas em estátuas que 
aguardam, resignadas, seu destino." O Kremlin é o histórico complexo de palácios onde vive o presidente da Federação Russa. Depois de 
uma hora e meia contemplando seus testículos em protesto contra a arbitrariedade. Pavlenski foi levado a um hospital de Moscou. Segundo 
a agência oficial RIA-Novosti, assim que for tratado ele será detido. A polícia classificou a intervenção artística como "algo normal para um 
doente psíquico". 

Horta pelo ex-namorado Por causa do Facebook 
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Uma mulher de 29 
anos foi morta quando 
chegava em casa, por 
volta das 3h da madru- 
gada de domingo (10), 
em Lages, na Serra de 
Santa Catarina. Rober- 
ta Aparecida Branco 
estava de aniversário 
no sábado (9) e tinha 
saído para comemorar. 
O ex-namorado teria 
seguido ela até em casa 
e a matado a facadas. 
O corpo foi encontrado 
nas escadas. A família 
afirmou que o ex-namo- 
rado já tinha feito ame- 
aças a mulher. "Ele era 
muito ciumento mesmo. 
Quando batia nela que- 

brava tudo dentro de casa", conta Jéssica Branco Arruda, prima da vitima. 
O corpo de Roberta foi enterrado nessa segunda-feira (11). Em março, 
Roberta registrou um boletim de ocorrência por causa de ameaças. No 
mesmo dia foi pedida uma medida protetiva. Na época, ele chegou a ser 
preso, mas foi solto logo depois. De acordo com o delegado João Roberto 
de Castro, da Delegacia da Mulher de Lages, o homem se apresentou á 
polícia nesse domingo, acompanhado de um advogado. Ele confessou o 
crime, mas vai responder em liberdade. 

V 

Uma menor de 15 anos foi agre- 
dida por uma colega de 17, na 
manhã dessa segunda-feira (11). 
dentro do Colégio Estadual José 
do Patrocínio, em Campos dos 
Goytacazes, no Norte Fluminen- 
se. De acordo com a policia, tudo 
aconteceu depois que a menina 
de 15 anos curtiu uma postagem 
da menor de 17 anos em uma 
rede social. A menina de 17 anos 

teria agredido a outra com uma lâmina de barbeador. Ela sofreu cortes na 
cabeça, no rosto e no tórax e foi levada para o Hospital Ferreira Machado. 
A menor de 17 anos foi encaminhada para a 134a Delegacia de Polícia, 
no centro da cidade, onde está prestando depoimento. Policiais informa- 
ram que a menina assumiu que levou o barbeador para a instituição de 
ensino com o intuito de agredir a menor de 15 anos. A vítima foi atendida 
no hospital e já está na delegacia aguardando para ser ouvida. Ambas 
são alunas do Colégio Estadual Liceu de Humanidades de Campos, que 
está com turmas do Ensino Médio funcionando temporariamente nas de- 
pendências do Colégio Estadual José do Patrocínio, enquanto aguarda o 
término de obras estruturais. De acordo com Adélio Arruda, pai da vítima 
e policial militar, ele sempre aconselhou a filha a não revidar provocações. 
"Minha filha é muito tranqüila. Ela só curtiu uma postagem e a menina 
teria dito que ela estava debochando", contou Arruda. Através de nota. 
a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) informou que a briga 
aconteceu no intervalo entre as aulas. Disse ainda que um professor e 
um inspetor separaram as jovens e encaminharam o caso à direção. O 
Conselho Tutelar será acionado. 

Anomalia? 

Quatro porcos com as patas em "formato de pés de galinha" chamaram a atenção do aposentado 
Afonso Carlos da Silva, morador de Vitória. Ele contou que foi até a propriedade de amigos no interior 
de Nova Venécia, município da região Noroeste do estado, nesse domingo (10). e ficou surpreso com 
os bichos, que têm as unhas alongadas. Nas imagens é possível ver quatro dedos alongados em cada 
pata dos animais, tanto nas dianteiras quanto nas traseiras. O aposentado não soube dizer se todos 
eram da mesma linhagem. A médica veterinária Luciana Caldas Zetun, da Seção de Epidemiologia e 
Análise de Risco do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espirito Santo (Idaf), analisou as 
fotos. Ela explicou que o crescimento parece ser das unhas. "O ambiente em que os animais vivem, 
seu manejo e alimentação podem propiciar a formação de deformações na pisadura ou deformações 
ortopédicas que propiciam o crescimento exacerbado das unhas", pontuou a veterinária. Ainda segun- 
do Luciana, o fato de ter mais animais com a mesma deformação pode indicar problemas hereditários. 

COLUNA DO SANCHES 
Edmilson Sanches 

...E O VERBO SE FEZ EMOÇÃO 

Parte do público ouvindo Edmilson Sanches. 
no Congresso de Economia. 

Eu sei que nem tudo se perde. Que fica alguma 
coisa do que escrevo em alguns suportes (jornais, 
livros, redes sociais, blogs, sites). Que fica algo do 
que falo em meu ide-e-pregai particular (ou quando 
convidado). 

Nâo é sem razão que no livro de João, na Bí- 
blia. escreve-se, logo de início: "No princípio era 
o Verbo". Nâo diz que no início era um saco de 
cimento, um pacote de dinheiro, uma cabeça de 
gado. Era o Verbo. "E o Verbo se fez carne". 

De certa forma, ao falar, o ser humano retorna 
novamente à sua condição de verbo. E aí, depen- 
dendo das verdades em que acredita, da sincerida- 
de e emoção com que fala, do brilho no olhar que 
emite, ai não há palavra do Poder que seja maior 

que o poder da Palavra. 
Na sexta-feira, 08/11/2013, a convite de uma 

faculdade (FEST), proferi a palestra "OS DESA- 
FIOS DE IMPERATRIZ EM BUSCA DO DESEN- 
VOLVIMENTO ECONÔMICO - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO", no encerramento do Congresso de 
Economia que se realizava. 

Debulhei em linguagem acessível dados e re- 
flexões acerca de vários aspectos da economia im- 
peratrizenses. São números desconhecidos, pou- 
co conhecidos e quase sempre nunca divulgados 
pelos "mass media" local (parte dos quais dedica- 
-se ao cômodo "jornalismo de cifrões", bancado in- 
diretamente pelo povo, pagador de impostos). 

O que normalmente nâo se espera em evento 
de tema da aridez desse é ver sua fala cortada ao 
meio por aplausos e frases de entusiasmo como 
tudo que eu ouvi durante minha palestra. 

Páginas de rede soda! já haviam antedpado 
manifestações de pessoas que sequer conheço 
dizendo que "por nada perderiam a minha pales- 
tra". O diretor do curso de Economia franqueou a 
entrada para alunos universitários e demais pes- 
soas interessadas de outras instituições de ensino 
superior. Professores e gestores também acompa- 
nharam atentamente o que eu ia falando, demons- 
trando, explicando, exemplificando... 

O DESENVOLVIMENTO em seus conceitos e 
práticas; O que é PROGRESSO; O que é CRESCI- 
MENTO; a ilusão, encenação e dissimulação que 
Poderes Públicos teimam engendrar para masca- 
rar sua incompetência administrativa; A Corrupção 
como fator de atraso do desenvolvimento; a (in) 

sustentabilidade dos parâmetros do comércio va- 
rejista e atacadista locais ante o crescimento dos 
mercados de municípios próximos ou na área de 
influência (Açailândia, Balsas. Araguaina, Ma- 
rabá, para citar alguns); a absoluta falta de von- 
tade. a negligência quase criminosa de gestores 
públicos e empresariais em relação a estudos de 
tendências, cenários e de Prospectiva, para traçar 
responsavelmente projeções acerca da realidade 
imperatrizense para daqui a alguns anos e a tábua 
de sugestões de soluções, planos "B", "C", "Z" etc. 

A qualidade dos empregos mais gerados em 
Imperatriz; as ações que se deveriam desenvolver 
para dar sustentabilidade à vida comercial e indus- 
trial local; o perfil do consumo imperatrizense; os 
números curiosos da economia local; os volumes 
financeiros imensos que são movimentados pelo 
consumo de produtos que se poderiam fabricar 
aqui mesmo mas que são importados; os países 
que exportam para Imperatriz e o volume de recur- 
sos que daqui levam; os riscos da "monocultura" 
econômica de um município (siderurgia básica em 
Açailândia: sojicultura em Balsas; celulose, no fu- 
turo, em Imperatriz); a espada de Dâmocles que 
é um município depender maximamente de em- 
preendimentos cujos produtos são "commodities" 
e o controle dos preços destas mercadorias pelo 
mercado internacional e a quase impotência do 
empresariado e dos Poderes públicos locais para 
alterar isso no momento de crise, de queda de im- 
portação. de baixa no preço, apesar da elevação 
dos custos de produção... (CONTINUAAMANHÃ) 

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

- E BRIGA? 
Ontem, segunda-feira (11), na reunião 
da Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara Municipal, dois vereadores 
quase foram aos tapas. O presidente 
da comissão, João Silva, e o vereador 
Carlos Hermes tiveram uma discussão 
feroz que, se não tivesse sido acalma- 
da pelos colegas, teria ido às vias de 
fato. O motivo da briga? A polêmica 
CPI da CAEMA. Eita assunto que já 
rendeu. 

- PÃO E CIRCO 
No último domingo (10/11), vários pe- 
quenos municípios maranhenses co- 
memoraram a data do aniversário de 
emancipação política do município. 
Foi festa para todo lado: teve prefeitu- 
ra contratando até a banda Aviões do 
Forró para cantar de graça para a po- 
pulação. Aviões do Forró é a banda de 
forró que cobra mais caro, seu cachê 
pode chegar a R$ 220 mil, dependen- 
do do tipo de evento. O pior é que a 
maioria desses municípios possui po- 
pulação com altos índices de pobreza, 
com falta de saúde, educação e sa- 
neamento básico. O dinheiro de uma 
banda desse nível seria mais bem 
empregado em obras de verdade para 
esse povo tão sofrido. 

- ARTE & CIDADANIA NAS ESCOLAS 
A caravana do projeto Arte & Cidada- 
nia nas Escolas foi recebida na tarde 
da última sexta-feira (8) por alunos e 
professores da Escola Estadual Bela 
Vista, localizada no distrito de Bela 
Vista, município de São Miguel do 
Tocantins. Criado há cerca de quatro 
anos. o projeto percorreu dezenas de 
escolas públicas da zona urbana e 
rural de Imperatriz. Com uma média de 
700 alunos em todos os turnos, o esta- 
belecimento de ensino atende alunos 
do 6° ano do ensino fundamental ao 3o 

do ensino médio. A escola é dirigida 
pelo professor Raimundo Rodrigues 
da Silveira e tem como coordenado- 
ras pedagógicas as professoras Valdi- 
néia Alves Costa, Zélia Moraes Lima 
e Maria Elza Lopes. Alunos e profes- 
sores receberam em suas respectivas 
salas de aula os comissários de me- 
nores, que trataram sobre ética e ci- 
dadania. orientando-os como viver em 
sociedade, apontando seus direitos e 
deveres como cidadão ou cidadã. Já 
no pátio da escola, todos foram unâ- 
nimes em admitir que colocarão em 
prática os ensinamentos. Ao se dirigir 
aos estudantes, Zeca Tocantins falou 
do projeto, bem como da necessidade 
que todos têm do conhecimento, que, 
segundo ele, só se adquire através 
da educação e do gosto pela leitura. 
Por sua vez, o juiz Delvan Tavares ob- 
servou que os alunos da Escola Bela 
Vista são privilegiados, pois possuem 
uma escola com ótima estrutura físi- 
ca e bons mestres. "A escola protege 
das drogas, da prostituição e propor- 
ciona aquilo que todo pai sonha para 
o filho, que é o ingresso na faculdade 
para que todos tenham uma profissão 
digna", observou Delvan Tavares. A 
professora Valdinéia Costa agradeceu 
aos comissários pela aula de cidada- 
nia, "mas de maneira especial agrade- 
cemos ao Zeca por nos proporcionar 
tudo isso". 

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
Os moradores do Parque das Palmei- 
ras, localizado na margem da Avenida 
Pedro Neiva de Santana, comemoram 
os serviços de drenagem e pavimen- 
tação asfáltica que estão sendo reali- 
zados pela Prefeitura de Imperatriz. A 
obra, que transforma o aspecto urba- 
nístico do bairro, é realizada em parce- 
ria com o Governo do Estado do Mara- 
nhão. De acordo com Francisca Rodri- 
gues da Silva, a comunidade aguardou 
21 anos pelo benefício de pavimenta- 
ção asfáltica das ruas do Parque das 
Palmeiras. "Nem eu tó acreditando 
que estejam asfaltando essas ruas", 
disse ela. 
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Duas mortes no trânsito em 26 horas 

Antônio Pinheiro 

Duas pessoas morreram, vítimas de aci- 
dentes de trânsito, num intervalo de 24 
horas, em Imperatriz. As duas pessoas 

pilotavam moto no momento dos acidentes. O 
primeiro caso aconteceu por volta das 15h de 
domingo (10), na BR-010, em frente ao Posto 
Vale do Sol (sentido Porto Franco). A vítima 
foi José Pereira de Sousa. Ele seguia senti- 
do Bananal quando chocou com outra moto e 
foi atropelado por uma carreta. A vítima ainda 
foi socorrida, mas não resistiu e morreu meia 
hora depois. José Pereira era morador do bair- 
ro Vila Nova. 

O segundo acidente aconteceu por vol- 
ta das 15h de ontem (11) no cruzamento da 
Avenida Bernardo Sayâo com Sousa Lima. 
Raimundo Nonato Monteira da Silva, 44 anos, 
morreu ao dar entrada no Socorrão Municipal 
após ser atropelado por um Gol prata. A vítima 
pilotava uma moto Bros vermelha. Seguindo 

pela rua Sousa Lima, ele teria avançado a pre- 
ferência, quando o Gol, que descia pela Aveni- 
da Bernardo Sayão, bateu na lateral da moto, 
jogando Raimundo e a Bros em uma parede. 

A vítima trabalhava na fábrica da Suzano 
como auxiliar técnico. Ele residia na rua Eu- 
clides da Cunha, entre Simplício Moreira e 
Coriolano Milhomem, bairro Bacuri. Segundo 
informações de uma pessoa que reconheceu a 
vítima, o motoqueiro estava retornando de um 
bar na rua Floriano Peixoto. 

Mais dois acidentes envolvendo motociclis- 
tas aconteceram por volta das 19h de ontem. 
Um deles ocorreu na BR-010. em frente ao 
Posto Vale do Sol. Uma caminhonete rodou na 
pista e um casal que estava na Bros colidiu na 
caminhonete. A mulher que estava na garupa 
foi levada para o Socorrão. O outro acidente 
aconteceu na rotatória: um veiculo colidiu com 
uma moto Titan. O motociclista perdeu o con- 
trole e bateu na traseira de uma carreta. A víti- 
ma também foi levada para o Socorrão. 

SSP anuncia mudança no comando a 

da Polícia Militar do Maranhão 

A Secretaria de Estado de Seguran- 
ça Pública (SSP) anunciou na noite des- 
sa segunda-feira (11) que o comando da 
Polícia Militar do Maranhão passará por 
mudança. O coronel Aldimar Zanoni Porto 
assume o comando, substituindo o coronel 
Franklin Pacheco Silva. O subcomandante 
da PM passa a ser o coronel João Alfredo 
Soares de Quadro Nepomuceno. O Poli- 
ciamento Metropolitano será comandado 
pelo tenente-coronel Marco Antônio Alves 
da Silva 

Leia a nota na íntegra: 
A Secretaria de Estado de Segurança 

Pública (SSP) comunica mudança no co- 
mando da Polícia Militar do Maranhão. O 
novo comandante da PM-MA é o coronel 
Aldimar Zanoni Porto, 46 anos de idade e 
27 de polícia. 

O coronel João Alfredo Soares de Qua- 
dro Nepomuceno, 44 anos, que respondia 
pelo comando do Policiamento Metropoli- 
tano, agora é subcomandante da Polícia 
Militar. 

Já o Policiamento Metropolitano tem 
agora no comando o tenente-coronel Mar- 
co Antônio Alves da Silva, 44 anos, que 
respondia pela Agência Central de Inteli- 
gência da PM-MA. 
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Inaugurada Biblioteca Comunitária 

no Povoado Coquelândia 
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Estajà é a segunda biblioteca comunitária Instalada pelo vereador, em parceria com a população 

No último domingo (10) foi inaugurada a Bi- 
blioteca Comunitária do Povoado Coquelândia, 
localizado na Estrada do Arroz. A inauguração 
foi comemorada com grande entusiasmo com a 
presença destacada de crianças moradoras do 
povoado. A cerimônia de abertura da primeira 
biblioteca da localidade contou com a presen- 
ça da Banda Marcial do Amaral Raposo, da 
animadora Jô Peteleco, que contou histórias 
e estórias alimentando o universo lúdico que a 
fantasia propiciada pela leitura cria. 

O idealizador do projeto, Vereador Marco 
Aurélio, narrou os desafios superados para 
que a realização da biblioteca fosse possível. 
Há mais de três anos o professor recebe do- 
ação de livros e revistas (novos e usados) de 
estudantes, pais de alunos, cidadãos, escolas 
e editoras. A biblioteca foi implantada com um 
acervo de mais de 10 mil livros e ainda com 
computadores, que também foram doados por 
uma empresa privada instalada em Imperatriz, 
os quais terão internet gratuita aos pesquisado- 
res. 

A biblioteca foi instalada na Casa Familiar 
Rural e será um importante apoio às comunida- 
des do seu entorno, pois conta com um acervo 
muito diversificado, desde livros didáticos do 
ensino infantil, fundamental, médio e até supe- 
rior, paradidáticos, literatura infantil, clássicos 
literários e uma obra que será cuidada de forma 
especial, que foi doação do advogado Edmilson 

Amorim, de titulo "O poder das idéias", de Car- 
los Lacerda, onde o mesmo adquiriu em 1964 
e está em perfeito estado de conservação. Este 
livro foi doado pelo advogado à biblioteca co- 
munitária, juntamente com um grande acervo 
de sua propriedade. 

A internet será fornecida gratuitamente por 
um empresário de Imperatriz, cuja família resi- 
de no povoado. Os computadores, em um total 
de 22, foram doados por uma empresa presta- 
dora de serviço da Suzano e serão essenciais à 
prática de pesquisa. 

O vereador Marco Aurélio comemorou: 
"Essa conquista é da comunidade, onde essa 
realização só foi possível porque muitas mãos 
se juntaram. Temos a certeza que essa bibliote- 
ca será de grande importância a essas crianças 
e jovens, pois a leitura propicia conhecimento, 
fortalecimento cultural e consequentemente in- 
clusão e cidadania". Reforçou ainda a citação 
de Monteiro Lobato que "Uma nação se faz com 
homens e livros". 

O presidente da Casa Familiar Rural. Edel- 
van Conrado, declarou que a biblioteca co- 
munitária é um sonho antigo da entidade e da 
comunidade. Afirmou ainda ter certeza que a 
biblioteca servirá como uma pilastra de fortale- 
cimento da dignidade. 

A biblioteca foi entregue e será gerida pela 
Casa Familiar Rural, mas pertence às comuni- 
dades da Estrada do Arroz. 
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Raimundo Nonato morreu ao dar entrada no socorrão 

PM apreende maconha, cocaína 

e armas em residência de casal 

Gomes já cumpriu prisão por tráfico de drogas 

Antônio Pinheiro 

No domingo (10) pela manhã, a Polícia Mili- 
tar fez a apreensão de dois tijolos de maconha 
prensada, 100 gramas de cocaína e dois revól- 
veres calibre 32 na residência do casal Raifran 
Gomes de Araújo e Icacyane Gonçalves Fon- 
tinelle. Uma parte da cocaína já estava emba- 
lada em sacos plásticos, pronta para a venda. 

A apreensão aconteceu no Parque Santa 
Lúcia. Raifran Gomes já cumpriu prisão por 
tráfico de drogas, estando agora na condicio- 
nal. Segundo a polícia, um irmão dele e mais 
os pais já teriam sido presos, também por tráfi- 
co de drogas. O casal foi apresentado no Plan- 

tão da Regional de Segurança. 
Raifran falou que a droga foi deixada por 

um primo seu em sua casa. Icacyane Gon- 
çalves disse que nem sabia que tinha droga 
guardada na sua residência. O delegado de 
plantão autuou Raifran em flagrante por tráfico 
de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A 
mulher dele foi arrolada apenas como teste- 
munha e depois liberada. 

Além da droga e das armas, foram encon- 
trados na residência seis projéteis calibre 38 
e 32, uma grande quantidade em dinheiro, 
quatro celulares e um playstation 2. Raifran 
encontra-se preso em uma cela da Regional 
de Segurança. 

Três Bros e uma Lander tomadas de assalto 

na semana passada são recuperadas pela PM 

■; 

Ãs motos foram localizadas em um qultlnete 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar recuperou no domingo (10) 
quatro motos que tinham sido tomadas de as- 
salto na semana passada. As motos foram uma 
Yamaha Lander, de cor azul. 250 cilindradas, e 
três Bros, sendo duas vermelhas e uma preta, 
tomadas de assalto na semana passada nos se- 
guintes locais: Avenida Jacob, Rodoviária Jack- 
son Lago e Vila Redenção. 

As motos foram localizadas em um quitinete, 
alugado pelos ladrões na rua Jabaquara, bairro 
Parque das Estrelas. O Serviço de Inteligência 
da PM localizou os veículos. Os policiais chega- 

ram ao local, mas não foi encontrado nenhum 
dos criminosos. A PM teve informação de que 
Amailton Victor Bezerra Júnior teria alugado o 
imóvel onde as motos estavam. Segundo a poli- 
cia, ele é suspeito de envolvimento de desman- 
che de carros na cidade de Davinópolis. 

Em uma semana, seis motos tinham sido to- 
madas de assalto. Falta recuperar a moto Biz to- 
mada de assalto na noite de sábado (09) e uma 
Bros vermelha roubada na noite de domingo (10) 
no bairro Bacuri. Das motos recuperadas, duas 
já foram entregues aos seus proprietários. Fal- 
tam ser entregues a Bros preta e a Lander. Elas 
estão na Delegacia Regional de Segurança. 
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►CADA VEZ MAIS CARO 
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Preço da gasolina deve aumentar até o fim do ano 
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Até o fim do ano, o preço do combustível deve sofrer reajuste de 5% 

Hyana Reis 

Os condutores podem se preparar para 
mais um aumento no preço da gasoli- 
na. pois a Petrobras anunciou que até 

o fim do ano deverá ser autorizada pela equipe 
econômica do governo Dilma Rousseff o rea- 
juste do preço dos combustíveis. Somente este 
ano. a gasolina já passou por dois reajustes no 
Maranhão. 

O aumento previsto, segundo o Ministério 
de Minas e Energia, é de 5% em todo o país. 
De janeiro a agosto já houve um aumento de 
2,15%. A justificativa para tantos aumentos é 
para alinhar o preço do combustível ao merca- 
do internacional. O Ministério ainda informa que 
o reajuste é programado, já que a Petrobras so- 
licitou um reajuste de 13% para todo o ano. 

Atualmente, em Imperatriz, o litro da gasoli- 
na custa, em média. R$ 2,959. de acordo com 
a pesquisa semanal de preços de combustíveis 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Combustível (ANP), realizada em 16 municí- 
pios do Maranhão, entre os dias 3 e 9 deste 
mês. Em Imperatriz, 21 postos foram pesquisa- 
dos. 

O litro da gasolina mais barato da cidade 
custa R$ 2,810 e pode ser encontrado em pos- 

tos dos bairros Vila Lobão e Entroncamento, de 
acordo com a pesquisa. Já o litro do combus- 
tível mais caro de Imperatriz custa R$ 2,999. 
Com relação ao preço dos outros combustíveis, 
o litro do etanol custa, em média. R$ 2,299. Já o 
diesel, no período pesquisado, teve valor médio 
de R$ 2,295. 

Antes do segundo aumento do combustível 
no ano, a gasolina custava em média R$ 2,79, 
o diesel e o álcool por sua vez R$ 2,33, ou seja, 
um aumento de 3%. Com o novo reajuste, o 
preço do combustível na cidade deve ficar, em 
média, acima dos R$ 3. 

Os condutores já reclamam do possível au- 
mento, pois afirmam que o preço da gasolina foi 
um dos que mais aumentou ao longo do ano. 
"O preço do combustível já está ultrapassando 
o limite. Foram muitos aumentos e isso está pe- 
sando muito no nosso bolso. Está ficando cada 
vez mais caro dirigir nessa cidade", reclama a 
professora Maria do Socorro Sousa. 

O taxista Pedro Gomes comenta que o au- 
mento prejudicará os negócios, e o consumidor 
é quem pode sofrer novamente. "Se aumenta o 
preço da gasolina, é preciso reajustar também 
o valor das corridas, então o consumidor que 
paga duas vezes. Isso é ruim para nós", explica 
o motorista. 

Defesa Civil realiza vistoria 

na Avenida Beira-Rio 
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Agentes da Defesa Civil vistoriam área da Beira-Rio a pedido do Ministério Público 

Em atendimento à solicitação do Ministé- 
rio Público do Maranhão, a Superintendência 
Municipal da Defesa Civil iniciou levantamen- 
to das atividades realizadas na Avenida João 
de Deus Fiquene, a Avenida Beira-rio, em Im- 
peratriz. "Existem reclamações de venda de 
bebidas alcóolicas a menores, prática de atos 
obscenos, uso de entorpecentes e badernas 
neste eixo da via pública", observou o superin- 
tendente Francisco das Chagas Silva, o Chico 
do Planalto. 

Ele entende que o problema culmina no 
afastamento das famílias que freqüentam, 
principalmente durante os finais de semana, 
a Avenida Beira-Rio. "Temos realizado essa 
vistoria praticamente durante toda semana, 
porém durante os finais de semana que o tra- 
balho é intensificado", argumenta. 

Chico do Planalto assinala que os obstá- 
culos (cadeiras e mesas) nas calçadas das 
laterais da lagoa e do rio Tocantins prejudicam 
o pedestre, impedindo-o de utilizar o passeio 
tendo que caminhar pela via em meio aos ve- 

ículos. "Um outro problema é a grande quanti- 
dade de lixo, fato detectado por meio fotográ- 
fico", reitera. 

O superintendente da Defesa Civil releva 
que o relatório, em processo de revisão, será 
protocolado nesta quinta-feira (14) na comarca 
do Ministério Público do Maranhão. "Nós ape- 
nas mostramos o que realmente está aconte- 
cendo nesse eixo da Beira-Rio, porém essas 
medidas deverão ser adotadas pelo promotor 
de Justiça, Dr. Jadilson Cerqueira, que deve- 
rá adotar medidas para eliminar o problema", 
afirma. 

Ele observa que o comércio ambulante 
na Beira-Rio começou com a venda de bebi- 
das alcóolicas, uma caixa de isopor, depois 
começaram a levar cadeiras e mesas, e hoje 
existem mais de 30 carros de som automotivo 
interligados em plena via pública. "É um es- 
trutura muito grande de sonorização, fato que 
tem causado transtornos à comunidade, bem 
como a degradação da mata ciliar próximo ao 
rio Tocantins", finaliza. (Ascom) 

"Mulheres Negras" é tema da XIII 

Semana Municipal da Consciência Negra 

Welbert Queiroz 

Com a palestra "Mulheres Negras: Prota- 
gonismo numa história de lutas, conquistas e 
desafios", a XIII Semana Municipal da Consci- 
ência Negra é aberta em Imperatriz. A palestra 
ocorreu nessa segunda-feira (11) na Escola 
Nascimento de Moraes, às 8h30 da manhã. 

A presidenta do Centro de Cultura Negra 
Negro Cosme, Doralice Mota, diz que a va- 
lorização da mulher negra, suas lutas e con- 
quistas é o que o evento tem a acrescentar na 
cultura da população. "O objetivo da semana 
é valorizar aspectos históricos da trajetória de 
lutas e conquistas das mulheres negras, refle- 
tindo também sobre os desafios a serem supe- 
rados", divulgou. 

De acordo com Doralice Mota, o evento 
ainda tem como foco conhecer a história de 
lutas das mulheres negras enquanto protago- 
nistas na busca de direitos e conquistas, além 
de refletir sobre os problemas sociais/desafios 
que envolvem as mulheres negras, como de- 
sigualdades de gênero e raça, preconceito e 
discriminação. 

A semana é aberta à participação do público 

Segundo a assessoria do evento, este tam- 
bém é um momento de proporcionar espaços 
para alunos de escolas públicas socializarem 
seus trabalhos e conhecimento a cerca dos 
conteúdos referentes à Lei 10.639/03 (História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana). 

Segundo a presidente, a iniciativa espera 
combater a discriminação racial, em especial 
contra as mulheres negras de Imperatriz e re- 
gião. e envolver a sociedade em eventos que 
valorizam a história e a cultura afro. (com in- 
formações de Delma Assunção/ Assessora de 
Imprensa do CCN Negro Cosme). 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

Dia 12/11/2013 
Seminário: II Seminário A África está em nós 
Local: Universidade Federal do Maranhâo- 
(UFMA) 
Horário; 19h 

Dia 13/11/2013 
Palestra; Mulheres Negras: Protagonismo numa 
história de lutas, conquistas e desafios 
Local: Universidade Estadual do Maranhão 
Horário; 19h 

Dia 14/11/2013 
Palestra: Exposição Afro 
Local; Tocantins Shopping 
Horário: 10h-22h 

Dia 18/11/2013 
Palestra: Mulheres Negras: Protagonismo numa 
história de lutas, conquistas e desafios 
Local; Secretaria Municipal da Mulher 
Horário: 19h 

Dia 19/11/2013 
Visita das escolas e comunidade ao Centro de 
Cultura Negra Negro Cosme de Imperatriz/MA; 
Manhã (das 08h às 11 h)e Tarde (das 14h às 17h). 

Dia 20/11/2013 
Manhã e tarde 
Amostra cultural; VI Exposição Afro-Brasileira 
(música, dança, teatro, poesia, artes visuais, ar- 
tesanato...) 
Responsáveis; Docentes e discentes das escolas 
estaduais e municipais de imperatriz 
Coordenação: Coordenação da Educação da 
Igualdade Racial de Imperatriz- CEIRI 
Local; Praça da Cultura 
Horário: 07h às 17h 

Dia 22 /11/2013 
Palestras: Mulheres Negras: Protagonismo numa 
história de lutas, conquistas e desafios 
Local: Assentamento João do Vale- Município de 
Acailandia/MA 
Horário: 14h 

Universidade Aberta do Brasil inicia curso de 

especialização em Saúde da Pessoa Idosa 

O Polo da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), em Imperatriz, realizou na semana pas- 
sada a aula inaugural da primeira turma do cur- 
so de especialização em Saúde da Pessoa Ido- 
sa, na modalidade de ensino à distância, pela 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

Francisca Noronha Lô, que coordena a 
UAB em Imperatriz, explica que o curso é des- 
tinado aos trabalhadores da saúde vinculados 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

"Os quarenta alunos matriculados no curso 
de especialização em Saúde da Pessoa Ido- 
sa participaram de uma webconferéncia com 
a Dra. Ana Emilia Figueiredo, que coordena o 
curso no estado do Maranhão através da Uni- 
versidade Federal do Maranhão (UFMA) em 
parceria com o Ministério da Saúde, através da 
Universidade Aberta do SUS (UNASUS)". 

Noronha explica ainda que o curso tem o 
objetivo de formar profissionais da área da saú- 
de que possuam vínculo com o Sistema Único 
de Saúde (SUS) na área de Saúde da Pessoa 
Idosa, especificamente no Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) e na Estratégia Saú- 
de da Família (ESF). 

Sobre a UAB 
O polo de apoio presencial da Universida- 

de Aberta do Brasil (UAB), na cidade, funciona 
desde 2009 sob responsabilidade da Prefeitura 
de Imperatriz, através da Secretaria Municipal 
de Educação (SEMED). Suas novas instala- 
ções foram inauguradas em março de 2012, 
e atende hoje mais de mil alunos divididos em 
20 cursos de graduação, extensão, aperfeiçoa- 
mento e especialização. Luana Barros-ASCOM 
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"Recentemente, a prefeitura esteve aqui fazendo umas obras, mas toda vez que chove, 
mesmo que seja pouco, a água empoça aí", conta T.S., estudante da instituição. 

a BroncaP 

A voz da comunidade 

m. 

/ 

Cratera com lama em frente àescolacausatranstomo 

Welbert Queiroz 

M 

oradores, estudantes e servidores 
reclamam de buraco com lama na 
porta da escola CE Adelina Lopes, 

localizada no bairro Santa Inês. Segundo os 
populares, a cratera causa transtornos tanto 
para os estudantes quanto para quem transita 
no local. 

Um servidor da instituição que optou por 
não se identificar afirma que as obras nas 
proximidades são freqüentes, mas que não 
entende o motivo da situação não ser resolvi- 
da. "O engraçado é que realmente têm obras 
direto, sempre têm umas máquinas aqui tra- 
balhando e tampando os buracos e abrindo 
o chão, mesmo assim a situação é essa que 
você está vendo aí, insiste o buraco. Não sei 
o que acontece", reflete. 

De acordo com um dos estudantes, o me- 
nor T.S., a rua faz parte da rota de ônibus e 
isso agrava a situação. "Tudo passa dentro 
desse buraco: é ônibus, carro, bicicleta, moto 
e muitos caminhões. O ruim mesmo é quando 
a gente tá chegando e se molha nessa égua", 
lamenta. 

Até mesmo a reportagem do Jornal Cor- 
reio Popular, enquanto fotografava a situação 
para ilustrar a matéria, foi acometida por um 
"banho de lama", por conta de um veículo que 
passou em alta velocidade pelo local. 

A reportagem tentou contato com a Secre- 
taria Municipal de Infraestrutura, Transportes 
e Serviços Públicos (SINFRA), mas, até o 
fechamento da matéria, o secretário Roberto 
Vasconcelos Alencar não foi encontrado para 
estipular um prazo para que o problema seja 
resolvido. 
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A cratera fica em frente ao portão de entrada da escola Veículos passam por dentro do buraco agravando a situação 
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Empresa aérea norte-americana deverá pagar indenização a passageira 

A companhia aérea American Airlines deverá pagar R$ 
24.441 por danos morais e materiais a uma passageira de 
Uberaba, D.S.Q., no triângulo mineiro, que teve sua bagagem 
extraviada. A decisão é da 12a Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG). 

Consta no processo que as amigas D.S.Q. e E.V.S.U. com- 
praram passagens de ida e volta para Nova York em outubro 
de 2011. As duas idealizaram a viagem para fazer compras de 
fim de ano. Deste modo, o tempo nos Estados Unidos foi para 
adquirir vários itens e presentes para os familiares. 

Devido ao grande volume de objetos que pretendiam tra- 
zer, precisaram comprar outras malas. Elas compraram duas 
malas idênticas para guardar a maioria dos presentes. No de- 
sembarque em solo brasileiro, dia 01 de novembro de 2011, no 
aeroporto de Guarulhos, as passageiras foram surpreendidas, 
pois uma das malas havia desaparecido. A mala etiquetada 
com nome de E. não havia chegado. 

Na busca por informações, elas descobriram que a mala 
tinha sido extraviada e não havia destino certo para o qual fora 
enviada. Ao retornarem para casa ficou constatado outro erro. 
Quando D. abriu sua mala, os objetos que estavam nela eram, 
na verdade, os pertences de E. Portanto, a mala extraviada 
era a de D. No momento do check-in, trocaram os nomes das 
duas amigas na etiqueta. 

Indignadas com a situação, as passageiras ingressaram 
com ação por danos morais e materiais contra a empresa na 
Ia Vara Cível da comarca de Uberaba. 

O juiz da Primeira Instância, Lúcio Eduardo de Brito, con- 
denou a empresa aérea a pagar R$ 5 mil para D. por danos 
materiais e R$ 19.441 por danos morais. Em relação à segun- 
da passageira, não houve indenização. 

A empresa e as passageiras recorreram ao Tribunal de 
Justiça. A American Airlines pedindo a redução do valor inde- 
nizatório, ou ainda, a extinção da pena. As mulheres pleitean- 

do o aumento da indenização para D. e, ainda, que E. fosse 
indenizada. 

O desembargador Saldanha da Fonseca, relator dos re- 
cursos, manteve os danos morais e materiais e não condenou 
a empresa aérea a pagar indenização a segunda passageira. 
"Estão caracterizados os elementos lastreadores da repara- 
ção civil imposta na origem, nada havendo que possa esvaziar 
a condenação deferida. Isso exatamente porque não nega a 
companhia aérea o extravio da bagagem", afirma o relator. 

"Conquanto na lista de pertences extraviados redigida pela 
passageira pareça um pouco exagerada, pois não é de senso 
comum que uma pessoa carregue em uma única mala que 
seria despachada todos os objetos adquiridos em uma viagem 
internacional", concluiu o magistrado. 

O relator manteve os valores da Primeira Instância e teve 
seu voto acompanhado pelos desembargadores Domingos 
Coelho e José Flávio de Almeida. 
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►CAPACITAÇÃO CONTINUADA 

Seduc treina professores em educação espedalizada 
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Treinamento de professores de atendimento em educação especializada 

A terceira etapa da capacitação continua- 
da para os professores de atendimento 
em educação especializada do Centro 

de Ensino de Apoio a Pessoas com Surdez 
Maria da Glória Costa Arcangeli (CAS) foi en- 
cerrada na sexta-feira (8). A capacitação foi re- 
alizada pela Secretaria de Educação (Seduc) 
visando à melhoria do nível da educação es- 
pecial aos alunos da rede estadual de ensino. 

Com carga horária de 20 horas, a terceira 
etapa teve como foco a deficiência intelectual 
e foi ministrada pela equipe de professores 
do Centro de Ensino de Educação Especial 
João Mohana. A capacitação foi orienta- 
da pela coordenadora de salas de recursos 

multifuncionais da supervisão de Educação 
Básica (Sueb), Emilia Seabra; e pelos técni- 
cos em educação especial Fernando Tajra e 
Rosário Silva. 

De acordo com Rosário Silva, durante 
a capacitação foi trabalhada a melhoria do 
atendimento especializado e definido o plane- 
jamento para a construção dos trabalhos prá- 
ticos em salas de aula. 

Para a professora e participante da for- 
mação, Maria Aparecida Frazão, a ação ofer- 
tada pela Seduc/Sueb possibilitou a aquisi- 
ção de novos conhecimentos para a melhoria 
do desempenho de todos os participantes em 
salas de aula. 

DPE empossa novo 

defensor público 
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Defensor geral do Estado, Aldy Mello Filho, assina ato de posse de Gustavo Leite Ferreira 

Foi empossado o defensor público Gusta- 
vo Leite Ferreira, aprovado no quarto concurso 
para ingresso na carreira. Natural de Salvador 
(BA), ele assumiu as funções na vaga até en- 
tão ocupada pelo defensor Edilson Santana 
Filho, que ingressou na carreira da Defensoria 
Pública da União (DPU). A solenidade, ocor- 
rida no gabinete da Defensoria Geral, contou 
com a presença do defensor geral do Estado, 
Aldy Mello Filho; da corregedora geral da DPE/ 
MA, Fabíola Almeida Barros; e da supervisora 
de Recursos Humanos do órgão, Lucy Maria 
Graçês. 

Ao dar posse ao novo defensor, Aldy Mello 
Filho ressaltou que o quadro de defensores 
públicos maranhenses, apesar de ter cresci- 
do 61% durante a sua gestão, ainda demanda 
mais profissionais no estado. "Com a elevação 
do número de membros de 47, em 2010, para 
120, em 2013, diminuímos a desproporção na 
relação número de defensores por habitante 
no Maranhão: de um defensor para 105 mil 
para um para 45 mil habitantes, deixando de 
ser a Defensoria estadual com a pior relação", 
disse. 

Aldy Mello Filho lembrou que uma de suas 
metas e compromissos era aumentar o nú- 
mero de defensores públicos e a cobertura 
geográfica, que também cresceu de 11 muni- 
cípios, em 2010, para 51, em 2013. Informou 
que em sua gestão foram criados 45 cargos 
de defensor público, o que não ocorria desde 
1994, quando foram criados os primeiros 85 
cargos de defensor público. 

Sobre o concurso realizado em 2011, Aldy 
Mello Filho destacou que o mesmo terá sua 
validade prorrogada por mais dois anos, e que 
será solicitada do Governo do Estado recurso 
orçamentário para garantir a nomeação, ainda 
no primeiro semestre de 2014, dos 10 cargos 
vagos na carreira. "Não há como realizar con- 

curso público para quadro de apoio enquanto 
houver essa deficiência no número de defen- 
sores. A atividade-fim é ainda emergencial. Na 
medida em que houver a estabilização do nú- 
mero de defensores, será possível, no médio 
prazo, encaminhar a realização de concurso 
para servidores", garantiu. 

Já a corregedora geral da DRE/MA, Fa- 
bíola Barros, destacou a importância em 
avançar com a política pública de acesso à 
Justiça para o interior do Maranhão. "Temos 
buscado o equilíbrio entre reforçar atuações 
já existentes e abrir novas frentes, priorizan- 
do, sobretudo, municípios cujo IDH (índice de 
desenvolvimento humano) apontam uma fragi- 
lidade na oferta de bens e serviços públicos à 
população. O ingresso da Defensoria nessas 
localidades significa esperança de dias melho- 
res para essa população. Ao instrumentalizar 
o exercício de direitos, a Defensoria cumpre 
o seu papel social no combate à pobreza e à 
marginalização", ressaltou. 

Segundo Fabíola Barros, a atual adminis- 
tração tem mantido coerência na condução da 
política institucional. "Os resultados que vimos 
alcançando são conseqüência de uma gestão 
responsável e austera na utilização dos recur- 
sos (humanos e materiais). Como eles são 
limitados, da direção exige-se uma postura 
permanentemente vigilante na otimização de 
tais recursos. Apesar das limitações orçamen- 
tárias, temos garantido condições de trabalho 
adequadas a membros e servidores". 

Na oportunidade, o defensor geral e a cor- 
regedora explicaram ao empossando as prin- 
cipais rotinas e demandas da instituição. Ele 
passará por duas semanas de treinamento, 
sendo uma delas na comarca onde exercerá 
suas funções, em Carolina. "Desejamos sor- 
te e muito sucesso em sua caminhada. Conte 
com o nosso apoio", finalizou Aldy Mello Filho. 

Secretario Luis Fernando prestigia inauguração 

de obras no aniversário de Sen. Alexandre Costa 

O secretário de Estado da Infraestrutura, 
Luis Fernando Silva, prestigiou, no domingo 
(10), a inauguração de obras na festa que mar- 
cou os 19 anos de emancipação do município 
de Senador Alexandre Costa, no Centro-Leste 
Maranhense, a 403 km de São Luis. Os mora- 
dores da cidade receberam três novas obras: 
a Praça Cisnandes, construída pela prefeitura 
em parceria com o Governo do Estado, um 
posto de saúde e a escola Antônio Rodrigues 
dos Santos, na zona rural. 

Ao lado do prefeito José Carneiro Filho, o 
"Carneirinho", Luis Fernando Silva parabeni- 
zou a população do município por comemorar 
seu aniversário com a inauguração das obras 
e anunciou mais benefícios do Estado para a 
cidade. "Para continuar melhorando o Mara- 
nhão, é preciso melhorar a vida das pessoas, 
atendendo às principais demandas da popula- 
ção. E é isso que estamos fazendo, construin- 
do parcerias com as prefeituras e ajudando os 
prefeitos a mudar a realidade dos municípios, 
porque esse é o papel do Estado", destacou o 
secretário. 

Também prestigiaram as comemorações 
os deputados Hélio Soares (estadual) e Clé- 
ber Verde (federal), lideranças do município e 
prefeitos de municípios vizinhos, a exemplo de 
Sérgio Miranda (Bom Lugar), Paulo Veloso (Pio 
XII), Maria Daluz (Governador Eugênio Bar- 
ros), Francisco Feitosa (Governador Luiz Ro- 
cha), Dr. Chico (Santa Filomena do Maranhão) 
e Luiza Rocha (São João do Sóter). 

O secretário Luis Fernando informou que 
neste mês será iniciada a obra de restauração 
dos 7,2 km do trecho que liga o município ao 
entroncamento da BR-226. Também garantiu 
a pavimentação de 3 km de vias urbanas na 
sede do município. 

Luis Fernando lembrou, ainda, que a cons- 
trução da Praça Cisnandes, fruto de convênio 

Secretário Luis Fernando anunciou mais obras para o município 
com o Governo do Estado, por meio da Se- 
cretaria de Infraestrutura (Sinfra), é uma de- 
monstração do resultado desse trabalho de 
valorização dos municípios com vistas ao de- 
senvolvimento. "Com o esforço da administra- 
ção municipal e com os recursos do Governo 
do Estado, sendo aplicados com responsabili- 
dade, estamos promovendo a mudança que as 
pessoas de fato precisam", disse o secretário. 

O deputado federal Cleber Verde concordou 
com as afirmações do secretário Luis Fernan- 
do. "Com o empenho da governadora Roseana 
Sarney de contribuir com as administrações 
municipais e com a competência do secretário 
Luis Fernando, os municípios maranhenses de 
fato estão vivendo uma transformação em to- 
das as áreas. E, além de estarem mais bonitos 
com a construção de estradas, de praças e de 
pavimentação de vias urbanas, estão garantin- 
do mais qualidade de vida para a população". 

O prefeito Carneirinho agradeceu bastante 
a parceria do Governo do Estado. "Hoje, esta- 
mos entregando uma bonita praça, um posto 
de saúde da família e uma escola na zona ru- 
ral. E com a colaboração do governo estadual 
vamos continuar fazendo muito mais pela po- 
pulação do município", pontuou o prefeito. 

da Artiparc 
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Dia 23 de novembro de 2013, às 21h 

na boate Executiva Hall 

Venha curtir momentos agradáveis ao som da 

Banda Talismã, colaborando também com 

nossos trabalhos sociais. 
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Duas em cada três mulheres se queixam de cansaço no dia a dia 

Sinais Mulheres 

isii 

m 
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Dor no corpo e desâhimo são sinais claros de que o seu 
corpo e sua mente estão no limite. Uma pesquisa mostrou 
que a imensa maioria dos brasileiros reclama exatamente 
disso. Participaram da pesquisa 1.499 pessoas, 98% delas 
responderam que estão cansadas. É quase todo mundo e 
os motivos principais: o estresse e a correria do dia a dia. 

Teste 

E você sabe quem está reclamando mais? São as mulheres. Sim, logo 
elas, tão valentes e dispostas diante do trabalho. Enquanto 54% dos marman- 
jos disseram estar muito cansados, 66% das mulheres, ou seja, duas em cada 
três, reclamaram muito, se queixaram de muito cansaço no dia a dia. E se 
a gente olhar de perto a rotina de uma trabalhadora como a dona Débora, a 
gente entende fácil o porquê. Ela é responsável pela limpeza em um prédio 
comercial. Dona Débora. 45 anos, acorda às 5 da manhã todo dia, pega dois 
ônibus e sai do trabalho às 15h, 

A psicóloga Ana Maria Rossi elaborou o questionário 
que testa o nível de cansaço. "É uma bola de neve. À me- 
dida que ela vai deixando com que esse cansaço controle 
a sua vida, ela vai se sentindo cada vez mais cansada". No 
mesmo prédio da dona Débora, trabalha Vanessa, 32 anos, 
coordenadora de importação. 

"Qualquer erro pode gerar uma multa, demora na en- 
trega das mercadorias para os hospitais, laboratórios", diz 
Vanessa Oliveira, coordenadora de importação. E depois do 
trabalho no escritório, começa a segunda jornada. A missão; 
cuidar da filha Giovana, de um ano e nove meses. "Além de 
ser mãe. dona de casa, ainda sou esposa e tem a jornada 
profissional", diz Vanessa. 

Cansaço 

Vanessa apresenta um nivel excessivo de cansaço. "É importante que a 
pessoa dê uma parada, reavalie o seu dia a dia, mude o que ela puder mudar", 
afirma a psicóloga. "Uma pessoa que para atividades pequenas, como subir 
uma escada, começar a sentir cansaço, falta de ar; é necessário que procure 
um médico, porque possivelmente tem algum problema físico que está provo- 
cando isso", explica Paulo Olzon, médico. Lembra da dona Débora, que cuida 
da limpeza de um prédio inteiro? O resultado dela foi um pouco melhor que o 
da Vanessa, mesmo com serviços tão diferentes. Nível excessivo de cansaço, 
que está comprometendo a qualidade de vida. Também é um trabalhão que a 
Dona Débora tem em casa: são oito filhos para cuidar. Para vencer o cansaço, 
só mesmo um coração de mãe. "Eu amo muito meus filhos. Essa é a razão da 
minha vida. Eu falo assim: 'Não, mas vai dar certo. Nós vamos lutar daqui, nós 
vamos lutar dali. A mãe tá cansada, mas nós vamos vencer, a vida é assim 
mesmo'. Sempre eu tô passando isso para eles". 

Dois estudantes e o Movimento Mães da Cinelândia vencem prêmio de direitos humanos 

Vencedores Prêmio 
Dois estudantes, Daniel Rodrigues Thomazelli e Sandy Maria Alves Nu- 

nes, além do Movimento Mães da Cinelândia. venceram a segunda edição do 
Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos, promovido pela Associação 
dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj). A cerimônia de entre- 
ga do prêmio, na última sexta-feira (8), teve apresentações especiais dos jo- 
vens da Orquestra Maré do Amanhã, um projeto social desenvolvido no Com- 
plexo da Maré. subúrbio do Rio; do Afrolata, um dos grupos de percussão do 
AfroReggae; do grupo Mangueira do Amanhã, um dos projetos que compõem 
o Programa Social da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira: e da 
Escola de Dança Maria Olenewa. 

Condenação 
O Terceiro Tribunal do Júri de Niterói condenou, em 4 de dezembro de 

2012, o cabo Sérgio Costa Júnior a 21 anos de reclusão, em regime inicial- 
mente fechado. Ele foi considerado culpado pela prática de homicídio tripla- 
mente qualificado - torpeza, assegurar a impunidade de outros crimes e em- 
boscada - e por formação de quadrilha. O policial foi beneficiado com redução 
de pena, por ter feito acordo de delação premiada. No dia 30 de janeiro de 
2013, o Tribunal do Júri condenou três policiais militares pela morte da juiza: 
Jefferson de Araújo Miranda recebeu pena de 26 anos de reclusão; Jovanis 
Falcão Júnior, de 25 anos e seis meses de reclusão; e Júnior Cezar de Medei- 
ros, de 22 anos e seis meses de reclusão. Em 16 de abril, o tribunal condenou 
o policial militar Carlos Adilio Maciel Santos á pena de 15 anos de reclusão 
por homicídio triplamente qualificado e a quatro anos e seis meses pelo crime 
de quadrilha armada. Os outros aguardam julgamento presos. 

Criado em 2012, pela Amaerj, com o apoio do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o prêmio homenageia 
a magistrada da 4a Vara Criminal de São Gonçalo, na região 
metropolitana do Rio, assassinada quando chegava em casa 
em Piratininga, Niterói, em 11 de agosto de 2011, depois de 
deixar o fórum e ser seguida até a porta de seu condomí- 
nio, quando foi executada com 21 tiros. De acordo com as 
investigações, o crime foi cometido por policiais militares in- 
satisfeitos com a atuação da juíza em relação a um grupo de 
agentes que atuava na cidade de São Gonçalo, praticando 
homicídios e extorsões. No total, 11 policiais são acusados de 
envolvimento, incluindo o então comandante do T Batalhão 
de Policia Militar, com sede em São Gonçalo, tenente-coronel 
Cláudio Luiz Silva. 

Propósito 
O Prêmio Juiza Patrícia Acioli prioriza as causas huma- 

nitárias e tem o propósito de demonstrar a necessidade de 
um trabalho preventivo de segurança dos magistrados. Este 
ano, a premiação contou com três categorias; Redação do 
Ensino Fundamental, Trabalhos Acadêmicos e Práticas Hu- 
manisticas. Os três melhores trabalhos de cada categoria fo- 
ram premiados. Além disso, todos os concorrentes receberam 
certificado de participação e será concedida menção honrosa 
aos que se destacaram. 

Mercado financeiro prevê inflação maior e menos crescimento em 2014 

Inflação 
Mais inflação e menos crescimento econômico em 2014. Essa foi 

a previsão dos economistas do mercado financeiro feita na semana 
passada e divulgada nessa segunda-feira (11) pelo Banco Central, 
por meio do relatório de mercado, também conhecido como boletim 
Focus. O documento é fruto de pesquisa com mais de 100 instituições 
financeiras. Para o comportamento do PIB neste ano, o mercado fi- 
nanceiro manteve sua previsão de uma alta de 2,50%. 

Taxa de juros 
A maior parte dos analistas do mercado financeiro segue acre- 

ditando que os juros básicos da economia, atualmente em 9,5% ao 
ano após cinco elevações consecutivas por parte do Banco Central, 
avançarão para 10% ao ano na última reunião do Comitê de Política 
Monetária do Banco Central deste ano - marcada para o fim de no- 
vembro. Para o fim de 2014, a estimativa do mercado para a taxa de 
juros também ficou estável na semana passada, em 10,25% ao ano. 

índice 
Para o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

de 2013, a previsão do mercado financeiro permaneceu estável 
em 5,85% na última semana. Já para 2014, a previsão do mercado 
avançou de 5,92% para 5,93%. Caso a expectativa do mercado se 
confirme, a inflação deste ano ficará acima do valor registrado em 
2012 (5,84%). O presidente do BC, Alexandre Tombini, tem prometido 
queda da inflação neste ano frente ao patamar registrado em 2012 
(5,84%) e com um novo recuo no ano de 2014. 

Produto Interno Bruto 
Para o comportamento do PIB neste ano, o mercado financeiro 

manteve sua previsão de uma alta de 2,50%, em linha com as esti- 
mativas tanto o Banco Central quanto o Ministério da Fazenda. Para 
2014, a estimativa dos analistas para o crescimento da economia caiu 
de 2,13% para 2,11%. 

Projeção 
Câmbio, balança comercial e investimentos estrangeiros. 
Nesta edição do relatório Focus. a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2013 permaneceu em R$ 2,25 por dólar. 

Para o fechamento de 2014, a estimativa dos analistas dos bancos para o dólar ficou estável em R$ 2,40. A projeção dos economistas do mer- 
cado financeiro para o superávit da balança comercial (exportações menos importações) em 2013 caiu de US$ 1,90 bilhão para US$ 1,55 bilhão 
na semana passada. Para 2014, a previsão de superávit comercial avançou de US$ 9,25 bilhões para US$ 10 bilhões na última semana. Para 
2013, a projeção de entrada de investimentos no Brasil ficou inalterada em US$ 60 bilhões. Para 2014, a estimativa dos analistas para o aporte 
de investimentos estrangeiros continuou em US$ 60 bilhões na última semana. 
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Bem-Estar 

NOVO TESTE IDENTIFICA RISCO DE 
ATAQUE CARDÍACO 

Cientistas escoceses desenvol- 
veram uma nova forma de escanear 
o coração, que pode ajudar a iden- 
tificar o risco de ataques cardíacos. 
A técnica detecta a formação de pla- 
cas nas artérias que levam sangue 
ao coração. Se uma dessas placas 
de gordura se rompe, a artéria pode 
ficar obstruída, bloqueando o fluxo 
do sangue e provocando o ataque 
cardíaco. 

O estudo de cientistas da Univer- 
sidade de Edimburgo, na Escócia, 
foi publicado na revista científica de 
medicina "Lancet". Eles usaram um 
marcador radiativo - uma substân- 
cia química que ajuda a detectar as 
placas. Os cientistas conseguem vi- 
sualizar essas placas com imagens 
de alta resolução do coração e das 
veias. 

Assim, eles conseguem obter um 
retrato detalhado do coração, com 
as zonas de perigo claramente iden- 
tificadas. Uma técnica semelhante é 
usada para detectar o local exato de 
tumores em pacientes com câncer. 

Os primeiros testes foram feitos 
com 40 pacientes que haviam sofri- 
do ataques cardíacos recentes. Com 
a técnica, os pesquisadores conse- 
guiram localizar as zonas de perigo 
nas artérias em 37 deles. 

Esta é a primeira vez que se con- 
segue localizar as placas usando 
agentes químicos. O desafio agora, 
segundo os cientistas, é achar as zo- 
nas de perigo antes - e não depois 
- do ataque cardíaco. 

"Eu acredito que nem todas as 
placas detectadas causarão ata- 
ques cardíacos, mas isso pode ser 
útil para identificar pacientes de alto 
risco que precisam de terapias mais 
agressivas", disse à BBC o cardiolo- 
gista Marc Dweck, um dos autores 
do estudo. 

A técnica será usada agora em 
pacientes de alto risco de ataques 
cardíacos, entre eles alguns que es- 
tão prestes a passar por cirurgias. 
Ele afirma que, caso a tecnologia se 
mostre eficaz nesses casos, isso po- 
derá fazer uma "diferença enorme" 
na vida dos pacientes. 

"Ataques cardíacos são a princi- 
pal causa de morte no mundo ociden- 
tal, e não há aviso prévio - a primeira 
vez que as pessoas ficam sabendo 
de doença cardíaca é quando elas 
têm um ataque cardíaco", explica o 
cardiologista. 

"Se nós pudemos tratar e esta- 
bilizar as placas, poderemos pre- 
venir ataques cardíacos e impedir 
as pessoas de morrer". O diretor da 
Fundação Cardíaca Britânica. Reter 
Weissberg, que não participou da 
pesquisa, disse que os cientistas 
conseguiram fazer algo que os exa- 
mes cardíacos convencionais não 
conseguem. 

"Agora precisamos confirmar es- 
ses resultados e entender como usar 
novos testes desse tipo em benefício 
dos pacientes cardíacos", conclui. 
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"TENHO QUE PENSAR" 
ai 

Tite não garante volta de Pato ao time titular 

"Quem quer ser campeão não escolhe 

adversário" afirmam jogadores do Sampaio 

Tite (ao fundo) ainda não sabe se colocará Alexandre Pato (frente) no time titular 

O atacante Alexandre Pato marcou um 
gol de pênalti contra o Fluminense, 
tirou a camisa, correu com a mão na 

orelha para escutar parte da torcida do Corin- 
thians voltar a idolatrá-lo e foi o jogador mais 
festejado pela vitória por 1 x 0 de domingo 
(10). em Araraquara. Mas poderá continuar 
como reserva. 

"Tenho que pensaç", desconversou o téc- 
nico Tite, que nâo quis garantir a escalaçâo 
de Pato contra o Coritiba, no compromisso de 
quarta-feira (13). no Couto Pereira. Para fu- 
gir do assunto, ele até lembrou que os meias 
Douglas e Renato Augusto sentiram dores 
diante do Fluminense. "Conheço os meus atle- 
tas", sorriu. 

Renato Augusto foi improvisado como cen- 
troavante nos últimos jogos do Corinthians, 
função que caberia a Alexandre Pato (o perua- 
no Guerrero, titular do setor, está lesionado). O 
jogador mais caro já contratado por um clube 

brasileiro, contudo, caiu em desgraça depois 
de desperdiçar um pênalti com uma "cavadi- 
nha" contra o Grêmio, na Copa do Brasil. 

Após amenizar a pressão por converter a 
sua cobrança diante do Fluminense, Pato de- 
sabafou ao dizer que sempre marca gols (ele 
exagerou no cálculo) quando atua como titular. 
De qualquer forma, sua postura em campo foi 
diferente. Ele bateu o pênalti com força e vi- 
brou raivosamente em seguida - sem cruzar os 
dedos no rosto, como gostava de fazer. 

O gol marcado por Alexandre Pato ainda 
permitiu que o Corinthians alimentasse a es- 
perança de ingressar na zona de classificação 
á Copa Libertadores da América, pelo Campe- 
onato Brasileiro. "Talvez a gente tenha entrado 
em um ponto de segurança em relação ao re- 
baixamento. Só não sei se matematicamente. 
A partir daí. dá para estabelecer metas. A pon- 
tuação poderá nos permitir brigar por alguma 
coisa a mais", comentou Tite. 

A quase totalidade dos jogadores do 
Sampaio Corrêa não tem preferência por 
adversário na final da Série C do Campeo- 
nato Brasileiro. O discurso dos bolivianos é 
quase unânime: "Quem quer ser campeão 
não escolhe adversário". Para os tricolo- 
res, tanto faz o adversário ser o Santa Cruz 
como o Luverdense, que é a mesma coisa. 
O lateral direito Tote, autor do gol que deu 
a vitória e colocou o Sampaio na final, logo 
depois do jogo contra o Vila Nova, ainda no 
Estádio Castelão, na noite desse sábado 
(09). disse que qualquer que seja o adver- 
sário na final, o Sampaio está preparado. 

Declarações idênticas foram dadas pelo 
centroavante Lerandro Kivel e pelo meia 
Eloir (este fez o primeiro gol do jogo Sam- 
paio 2 x 1 Vila Nova). Kivel frisou que os 
dois times - Santa Cruz e Luverdense - são 
de qualidade, mas assegura que o Sampaio 
está pronto para decidir. 

Paredão torce pelo Nordeste 
O único jogador da Bolívia Querida que 

apontou o adversário de sua preferência foi 
o goleiro Rodrigo Ramos. "Vou torcer para 
que o Santa Cruz vença o Luverdense para 
enfrentar o Sampaio na final", declarou. 

O paredão justificou sua preferência. 

m! •1 

m 

Rodrigo quer decisão nordestina 

"Não se trata de ser o mais forte ou o mais 
fraco. Minha torcida é para que o título da 
Série C fique aqui no Nordeste, para mos- 
trar que a região cresceu muito em matéria 
de futebol", explicou. 

Principais Jogos da Semana 
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PAYSANDU PALMEIRAS 

Série B 
Ter. 12/11 às21h50 
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GRÊMIO VASCO 
Brasíleirão 

Qua, 13/11 às 19h30 
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SAO PAULO FLAMENGO 
Brasíleirão 

Qua, 13/11 às 21h50 
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BOTAFOGO PORTUGUESA 

Brasíleirão 
Qua. 13/11 às 21h00 
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VENHA MORAR NO QUE E SEU! 
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ÁGUA. ENERGIA, GALERIAS PLUVIAIS 
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