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Depoimento de um amigo 

Um amigo de Marcelo Bovo Pesseghini, o estudante de 13 anos suspeito de matar 
quatro familiares e se suicidar na semana passada, disse à Polícia Civil que foi convi- 
dado a participar da chacina. Conforme o relato desse jovem, Marcelo ligou para ele 
no dia 4 de agosto, véspera do crime, e relatou que colocaria em prática seu plano. 
Como o estudante já havia dito várias vezes que um dia mataria os pais e fugiria, o 
amigo não acreditou que isso aconteceria de fato. Segundo relatos de quem acompa- 
nhou o depoimento, a testemunha reforçou a tese da policia de que foi Marcelo quem 
matou os pais, a avó e uma tia-avó. 
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Após foto, suspeito é preso Militar agride cão 
""V Os policiais da 81a DP (Itaipu) 

prenderam na noite de terça- 
-feira (13) Johnson Luiz Ale- 
mobnge Coelho Guimarães, 
em Itaboraí, Região Metropo- 
litana do Rio. O suspeito, de 
31 anos, foi investigado atra- 
vés do Facebook, por postar 
fotos exibindo diversas notas 
de dinheiro e por intercepta- 
ções telefônicas. Jonhson, 
segundo investigações, é 

suspeito de ser líder de uma quadri- lha especializada em roubos 
a residência e veículos em diversos municípios. Ele é apontado como 
autor de um roubo a residência na Região Oceânica de Niterói, pratica- 
do no mês de junho, crime considerado por investigadores como atípi- 
co, devido a grande violência na execução. "Começamos a investiga- 
ção porque ele assaltou uma residência na Região Oceânica e torturou 
muito a família. Deu coronhada na cabeça do dono da casa, arrancou 
um dente dele e cortou os cabelos do filho", contou o inspetor Hamilton 
Yubi. De acordo com a polícia, Jonhson atuava roubando veículos na 
cidade, sendo que seu alvo principal eram os bairros da Barra da Tijuca 
e o Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ainda segundo 
policiais, o suspeito é o segundo na hierarquia do tráfico de drogas em 
Itaboraí e já foi gerente do tráfico na Cidade de Deus, no Andaraí e no 
Conjunto de Favelas do Alemão antes da instalação das Unidades de 
Polícia Pacificadora (UPPs). 

Uma mulher flagrou e conseguiu fotografar um militar agredindo um 
cachorro em Joinville, cidade de Santa Catarina, na última quarta-feira 
(14). O policial pertence ao 62° Batalhão de Infantaria e aparece carre- 
gando o animal suspenso pela coleira. Ele alegou que estava segurando 
o cão dessa forma porque ele estava muito sujo. A Comunicação Social 
do Batalhão informou que o caso será investigado. A foto foi postada em 
redes sociais e algumas instituições de proteção a animais já se pronun- 
ciaram, além de internautas revoltados. 

Confrontos no Egito 

O número de mortos na repressão policial a militantes islamitas no Cairo elevou-se a 
638, com 3.994 feridos, informou nessa quinta-feira (15) o Ministério da Saúde do país 
em crise. Balanço anterior falava em 525 mortos. O Egito enfrenta uma grave crise 
política, que piorou após forças de segurança terem matado centenas de islamitas e 
deixado milhares de feridos em uma operação para desmontar dois acampamentos 
no Cairo. A Irmandade Muçulmana, principal grupo islamita do país, fala que os núme- 
ros de vítimas são ainda maiores que os divulgados pelo governo. Os islamitas pedem 
a recondução ao poder do presidente Mohamed Morsi, ligado à Irmandade Muçulma- 
na, e deposto no início de julho pelos militares, apoiados por parte da população. O 
exército prometeu a recondução do país à democracia, com a revisão da constituição 
e o chamado de novas eleições, mas o que ocorreu desde então foi o acirramento das 

divisões internas. A comunidade internacional condenou fortemente os ataques contra os islamitas. Os EUA pediram o fim imediato do estado de 
emergência imposto na véspera pelos militares e aconselharam seus cidadãos a deixarem o Egito e evitarem viagens ao pais. 

COLUNA DO SANCHES 

PROJETO GONÇALVES DIAS: ESPECIA- 
LISTAS ESTRANGEIROS NO MARANHÃO 

O Projeto Gonçalves 
Dias, que se encer- 
rou terça-feira, 13 de 
agosto, em Guimarães 
(MA), após comemora- 
ções iniciadas em São 
Luís e prosseguidas em 
Caxias, foi uma iniciati- 
va do Instituto Histórico 

e Geográfico do Maranhão, em conjunto com 
a Federação das Academias de Letras do Ma- 
ranhão e a Sociedade de Cultura Latina, do 
Brasil e do Maranhão, além do apoio e partici- 
pação da Academia Caxiense de Letras. Uni- 
versidade Federal do Maranhão, Universidade 
Estadual do Maranhão, Prefeituras de Caxias 
e Guimarães, Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Caxias e outros. O Projeto comemorou os 
190 anos de nascimento de Antônio Gonçal- 
ves Dias, ocorrido em Caxias (MA), em 10 de 
agosto de 1823. 

PAÍSES - A grandiosidade do Projeto foi con- 
firmada pela pre- 
sença de mais de 
200 representantes 
de vários países, 
que estão presen- 
tes na obra em três 
volumes lançadas 
peto Projeto. Além 
do Brasil, Argenti- 

na, Chile, Bolívia, Equador, Peru, Venezuela, 
Uruguai, Portugal. Moçambique, México, 
Canadá, Panamá, Estados Unidos, Espanha, 
França, Bélgica, Áustria e Japão disseram 
sim. Dezenas desses representantes do Bra- 
sil e do exterior vieram até o Maranhão. 

ESTADOS - Do Brasil estiveram reoresenta- 

Edmilson Sanches 

páginas, para o milésimo poema, de autoria 
do maranhense Alberico Carneiro; e o terceiro 
volume, de estudos e pesquisas de autoria de 
especialistas sobre a vida e a obra de Gonçal- 
ves Dias. 

Leoooldo Vaz 
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CARTA - CONVITE 
MIL FORMAS PARA GONÇALVES DIAS 

dos os seguintes estados brasileiros: Rio de 
Janeiro, São Paulo, Bahia. Paraíba, Goiás, 
Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Pernambuco. Distrito Federal, Paraná, Piauí, 
Sergipe, Alagoas, Santa Catarina, Mato 
Grosso, Rondônia, Pará, Espirito Santo e Rio 
Grande do Norte. 
MARANHÃO - Além de São Luís, pelo menos 
89 escritores de 29 municípios estão repre- 
sentados. Três cidades sediaram os eventos: 
São Luís, Caxias e Guimarães. 

LIVROS - Foram lança- 
dos três livros; a antolo- 
gia "1000 poemas para 
Gonçalves Dias", com- 
posta de dois volumes: o 
primeiro (foto) com 999 
poemas em homenagem 
ao Poeta caxiense e o 
segundo volume, de 188 

Os livros foram organi- 
zados pelos professores 
Dilercy Adler e Leopoldo 
G. D. Vaz (foto). 

Weberson Grízoste 
DEBATE - De Impe- 
ratriz foi convidado 
o jornalista Edmilson 
Sanches, a quem foi 
outorgada a Comen- 
da "Gonçalves Dias", 
entregue dia 10 de 
agosto em solenida- 
de no Palácio Cristo 

Rei, da Universidade Federal do Maranhão, 
em São Luís. Sanches foi o debatedor do 
tema "Vida e Obra de Gonçalves Dias", junto 
com o especialista em estudos gonçalvinos 
Weberson Fernandes Grizoste, expositor do 
tema. Grizoste defende em dezembro tese 
de doutorado sobre o poeta maranhense na 
Universidade de Coimbra (Portugal). 

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

- MANTENHA DISTANCIA 
Ontem (15) nos deparamos com um 
dos maiores incêndios já registrados 
em nossa cidade. Talvez o mais peri- 
goso, devido a sua origem ter sido num 
posto de combustível. Não estou aqui 
para discutir as causas do acidente ou 
tentar encontrar culpados (se é que 
houve um), e sim para falar do risco 
que centenas e talvez milhares de pes- 
soas correram ao tentar chegar o mais 
perto possível do incêndio. Sabemos 
que o ser humano é movido muitas 
vezes pelo impulso e a curiosidade, 
que nos fazem perder os limites de vez 
em quando. Todo mundo de posse do 
seu aparelho de celular ou câmera di- 
gital. querendo registrar cada cena da 
melhor maneira possível. Mas havia 
risco, o perigo era iminente e sabe-se 
lá por que esse triste acidente não se 
transformou em uma terrível tragédia. 
Afinal, segundo as palavras de mili- 
tares do Corpo de Bombeiros que re- 
alizaram o procedimento de conter as 
chamas, os riscos de o fogo atingir os 
tanques que reservam combustível na 
parte subterrânea do posto não foram 
descartados. Nesse caso, uma grande 
explosão poderia levar até dois quar- 
teirões inteiros pelos ares. O risco de 
um grande número de vítimas poderia 
aumentar caso a explosão atingisse os 
outros dois postos localizados do outro 
lado da BR-010. Arrisco-me a dizer que 
a distância do foco do incêndio para os 
outros postos era menor que 200 me- 
tros. A multidão de curiosos, além de 
correr perigo, também acabou atrapa- 
lhando os trabalhos do Corpo de Bom- 
beiros e da polícia, que tentava isolar o 
local. Precisamos saber agir com mais 
racionalidade em casos como esses, e 
se não pudermos ajudar, que ao menos 
não atrapalhemos o trabalho de quem 
sabe. E lembrem-se: manter distância 
é sempre recomendável. 

-AUDIÊNCIA 
Verdadeiramente, parece que nada 
ficou decidido na audiência de carga e 
descarga que aconteceu na manhã de 
ontem na Câmara de Vereadores. Em 
um dos seus pronunciamentos, o pre- 
sidente do sindicato quis de toda forma 
fugir do debate na audiência pública. O 
presidente do Sindicato dos Atacadis- 
tas, Eraldo Mota, chegou a dizer que 
não era necessária uma audiência para 
que esse assunto fosse discutido, pois, 
para ele, bastava uma reuniãozinha in- 
formal para debater as questões. Por 
que será que o presidente tem tanto 
medo de audiências ou reuniões for- 
mais? 

- DISCORDOU 
O vereador Carlos Hermes retrucou a 
fala de Eraldo Mota e disse discordar 
totalmente dessa conversa informal 
com os representantes do sindicato. 
"Uma coisa que é de interesse público 
precisa mesmo é uma conversa formal, 
como essa que está acontecendo". 
Carlos Hermes ainda disse que o inte- 
resse do debate não era discutir se os 
gastos dos empresários vão aumentar 
ou não, e sim as melhorias do trânsito 
da cidade. 

- DESDE 2009 
O vereador Rildo Amaral disse que 
desde o ano de 2009 a Câmara tenta 
regulamentar essa lei, mas nunca con- 
segue. O que será que acontecem com 
as audiências públicas da Câmara, ul- 
timamente não levaram nada a lugar 
nenhum. 

- ESCLARECENDO 
O vereador Roma esclareceu aos ou- 
vintes e aos profissionais da imprensa 
que essa audiência é primeiramente 
para esboçar um novo projeto que já 
existe desde 2009. "Estamos aprimo- 
rando alguns pontos desse projeto 
de lei, pois em 2009 já tivemos essa 
mesma audiência, mas alguns pontos 
divergiram entre sindicatos, vereadores 
e atacadistas". 
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Incêndio em posto de combustível 

Por: Welbert Queiroz 

Fogo pode ter sido causado por erro no abastecimento 

9 

O posto de combustível Alvorada II, loca- 
lizado na BR-010, pegou fogo na tarde dessa 
quinta-feira (15). De acordo com populares, o 
fogo teve inicio quando um caminhão-tanque 
que abastecia o posto incendiou. O fogo se 
espalhou rapidamente e atingiu alguns esta- 
belecimentos comerciais das proximidades. 

O 3o Grupamento de Bombeiros Militar 

(30GBM) foi chamado por volta das 14h20 
para combater o incêndio. No local, pelo me- 
nos 18 veículos estavam em chamas, inclusi- 
ve um caminhão que transportava combus- 
tíveis. 

Valdimar Moreira, proprietário do posto, 
encontrava-se no local quando houve a pri- 
meira explosão. Ele tentava direcionar as 

pessoas para longe do fogo. Segundo Valdi- 
mar, o incêndio poderia ser pior caso o fogo 
tivesse passado para os tanques de combus- 
tível. 

O advogado Jesual Moreira, irmão do 
proprietário do posto, informou que provavel- 
mente o incêndio foi provocado por um celu- 
lar. Caso os tanques subterrâneos tivessem 

sido atingidos, as proporções teriam sido 
bem maiores, pois a menos de 200 metros, 
do outro lado do viaduto da BR-010, há ou- 
tro posto que poderia ter sido atingido pelas 
chamas. Nestas áreas de risco, a orientação 
expressa é a proibição do uso de celulares e 
lanternas que não sejam absolutamente se- 
guras. 

Explosão e Fumaças Trânsito 

A estudante Leticia Cavalcante, que mora 
nas proximidades, disse ter ouvido duas ex- 
plosões quando estava dentro de sua resi- 
dência. "Quando sai na rua para ver o que 
havia acontecido, a fumaça preta já tomava 
conta do céu", afirmou. 

A companhia responsável pelo forneci- 
mento de energia elétrica desligou a rede 
no entorno, para evitar maiores incidentes. 
"Em qualquer ponto da cidade, se podia ver a 
grande nuvem de fumaça", informou o repór- 
ter Antônio Pinheiro, que presenciou a tragé- 
dia nos primeiros minutos. 

Este é o terceiro incêndio que aconte- 
ce neste período de altas temperaturas em 
Imperatriz. O primeiro incêndio ocorreu em 
uma residência e o segundo em uma loja de 
peças. 

Os bombeiros ainda não precisaram a 
causa do acidente. Segundo informações, o 
laudo que vai apresentar as reais causas do 
incêndio deve ser divulgado em 30 dias. 

ifi 
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Durante o incêndio, a Polícia Rodoviária 
Federal trabalhava para controlar o trânsito 
que teve engarrafamento em um alcance de 
4 quilômetros. 

Os carros de bombeiros que tentavam 
apagar o incêndio tiveram dificuldades de 
se aproximar do local devido o alvoroço da 
situação, os populares obstruíam as ruas e 
impediam a passagem dos transportes. O 
terceiro veiculo dos bombeiros que chegou 
ao local só conseguiu atravessar o viaduto 
porque um dos bombeiros desceu do carro 
para afastar os curiosos. 

Feridos 

*lr 

As primeiras informações do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) eram 
de que três pessoas tiveram queimaduras de 
segundo grau. Uma delas é o motorista do 
caminhão. As vítimas teriam sido encaminha- 
das para o Hospital Municipal de Imperatriz. 
Já o Corpo de Bombeiros informou que hou- 
ve apenas um ferido. "Apenas o motorista 
do caminhão se feriu e foi encaminhado ao 
hospital, mas este passa bem. Ainda realiza- 
mos um resgate de uma pessoa que estava 
entre uma residência e as chamas", informou 

í o cabo Hazan 
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O proprietário do posto, Valdimar, tentou ajudar mostrando o 
fogo que se aproximava dos tanques (Foto: Antônio Pinheiro) 
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O Corpo de Bombeiros recebeu auxílio de 
dois carros-pipas de empresas que ajudaram 
a apagar o incêndio. A operação foi comanda- 
da no início pelo 1o tenente, André, e posterior- 
mente pelo major Leandro, subcomandante do 

3o GBM. Em nota, o 3o GBM informou que, no 
total, 10 veículos de passeio foram totalmente 
queimados, outros 4 foram queimados parcial- 
mente e 4 motos foram totalmente queimadas, 
porém ninguém se feriu gravemente. 

Nota de solidariedade 

O Jornal Correio Popular ao mesmo tempo em que divul- 
ga essa triste notícia também lamenta e se solidariza com o 
proprietário do posto de combustível, Valdimar Moreira, e sua 
família pelo acidente. Colocamos-nos à disposição para futuras 
entrevistas de esclarecimento à sociedade. 

Furto e assaltos marcaram a quinta-feira 

Antônio Pinheiro 
A quinta-feira (15) foi marcada com várias 

ocorrências de furto e assaltos. O furto mais 
valioso foi de uma caminhonete L 200 4X4 
prata, Mitsubishi, de placa GZE-3388- Santa 
Inês-Ma. O veículo foi furtado na madrugada 
de ontem. A caminhonete estava estacio- 
nada em frente à residência do proprietário 
José Ariosvaldo Moura Sousa, de 44 anos, 

residente na rua C, bairro Asa Norte. 
O furto foi registrado na Delegacia de 

Roubos e Furtos. Em seu depoimento, 
Ariosvaldo Moura informou à polícia que o 
veículo ainda se encontrava com a docu- 
mentação em nome do antigo proprietário, 
José André Silva Leal, residente em Santa 
Inês (MA). 

Também foi registrado um roubo de 

uma moto em Imperatriz. O crime aconte- 
ceu na BR-010 após a barreira policial do 
Bananal. A moto levada pelos assaltantes 
foi uma Bros preta, de placa NWK-4992- 
-Imperatriz- MA. O roubo foi registrado na 
Delegacia do 4o Distrito Policial, que fun- 
ciona no bairro Bacuri, próximo ao 3o Bata- 
lhão da Polícia Militar. 

Já nas primeiras horas da manhã de 

quinta-feira, ocorreu um assalto no bairro 
Vila Nova. O crime teria acontecido em uma 
pousada. Há informações de que um posto 
de combustível também teria sido assalta- 
do. Outro assalto que chamou a atenção 
da polícia foi ao ônibus da empresa Gua- 
nabara. Segundo informações chegadas à 
policial, um ônibus teria sido assaltado no 
povoado Trecho Seco, na BR-010. 
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►VBL À ESPERA DA SETRAN 

Ônibus aguardam vistoria para liberação 

© 
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Os ônibus aguardam liberação da Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAN) 

Welbert Queiroz 

Os 60 novos ônibus que devem circular 
em Imperatriz (adquiridos da Viação 
Estrela de Mauá), que serão operados 

pela Viação Branca do Leste (VBL), aguar- 
dam vistoria a ser executada pela Secretaria 
de Trânsito (Setran) para que possam ser li- 
berados. O secretário da Setran, cabo J. Ri- 
bamar, informa que a vistoria deve acontecer 
"o mais breve possível". 

"A vistoria da VBL está em andamento. 
Nós ainda não vistoriamos os ônibus consi- 
derando alguns trâmites. Ainda não temos 
data prevista, mas acreditamos que seja para 
logo. Só falta resolver a questão burocrática 
do parecer para que a gente possa estar exe- 
cutando. Estamos com a equipe preparada 
para fazer a vistoria de acordo com a legisla- 
ção", garante cabo J. Ribamar. 

A reportagem entrou em contato com a 
VBL, e a empresa se limitou ao responder 
que aguarda a liberação da frota por parte 
da Setran. 

Os veículos novos vão operar com a pin- 
tura padrão de Mauá e logotipo da empresa 
do parceiro de negócios, Mário Elisio Jacin- 
to. Em 10 de julho, a Prefeitura de Imperatriz 
rompeu contrato com a VBL por má prestação 
de serviços e falta de qualidade na frota, com- 
prometendo a segurança dos passageiros. A 
suspensão de contrato foi pedida pela Promo- 
toria de Justiça de Defesa do Consumidor de 
Imperatriz que, em um inquérito civil de 1.500 
páginas, apontou o descumprimento de pelo 

menos 13 cláusulas de contrato de concessão. 
A Justiça do Maranhão ainda determi- 

nou que a empresa voltasse a operar para 
a população não ficar com risco de não ter o 
transporte público. Mas o contrato pode ser 
suspenso de novo. A procuradora-geral de 
justiça, Regina Lúcia de Almeida Rocha, in- 
gressou com mandado de segurança contra 
a decisão da desembargadora Cleonice Silva 
Freire, que na prática restabeleceu o contrato 
e liberou os ônibus. 

Segundo o Ministério Público, não foram 
respeitados os procedimentos de um agravo 
de instrumento, já que a Prefeitura de Impe- 
ratriz não foi colocada como parte interessa- 
da, impedindo o Poder Público Municipal de 
se manifestar. Os ônibus da Viação Estrela de 
Mauá (responsável pelos veículos que devem 
circular em Imperatriz) já foram impedidos de 
circular em São Paulo. Apesar de a empresa 
tentar juridicamente entrar na região do ABC 
Paulista, ela está impedida por diversas ins- 
tâncias da Justiça de prestar serviços. 

Abrigos de ônibus 
Em entrevista, o secretário da SETRAN 

ainda comentou sobre os 150 novos abrigos 
de ônibus que devem ser construídos em Im- 
peratriz. Segundo o secretário, os 50 primei- 
ros abrigos devem ser montados a partir da 
semana que vem. "Nós já estamos recebendo 
a primeira etapa para 50 abrigos de ônibus. 
Estamos mapeando os locais para serem con- 
templados, que devem receber os arquivos até 
a semana que vem", afirmou. 

Obscuridade em contrato de locação da 

VBL inviabiliza vistoria de ônibus 

A boa vontade do secretário Municipal de 
Trânsito e Transporte de Imperatriz, José Ri- 
bamar Alves Soares, o Cabo J, para realizar 
a pretendida vistoria em ônibus que teriam 
sido alugados pela Viação Branca do Leste 
(VBL), para entrar em operação, não será 
suficiente. 

É que a VBL, diferentemente do que havia 
afirmado na reunião com o Ministério Público. 
Defensoria Pública e Município de Imperatriz, 
realizada na manhã de segunda-feira passa- 
da, 12 de agosto de 2013, não apresentou do- 
cumento com as informações necessárias ao 
deferimento do pedido de vistoria. 

No contrato de locação da VBL com a 
empresa Viação Nova Filadélfia, não há, se- 
gundo a Procuradoria Geral do Município, 
definição sobre o objeto do contrato, bem 
como não aponta a quantidade de veículos 
locados. O contrato também não traz qual- 
quer prova sobre a origem dos ônibus, silen- 
ciando, por exemplo, se eles são ou não de 
propriedade da empresa locadora. 

"No caso em exame, observamos que 
o contrato apresentado não define o seu 
objeto, ou seja, não aponta a quantidade 
de veículos que serão locados, bem como 

as características de cada um dos veícu- 
los. Também não define, de forma clara, o 
valor da locação, tampouco demonstra que 
os veículos que serão locados são de pro- 
priedade da empresa locadora", destacou o 
parecer do procurador-geral Gilson Ramalho 
de Lima. 

Deste modo, a Procuradoria Geral en- 
tende que a pretensão da VBL de vistoriar 
ônibus que ela diz ter alugado ficou prejudi- 
cada, uma vez que a decisão do Tribunal de 
Justiça do Maranhão, que, provisoriamente, 
restabeleceu o contrato de concessão públi- 
ca com a Viação Branca do Leste, autoriza 
apenas a operação de veículos da conces- 
sionária. 

impasse 
Nas próximas horas, o desembargador 

José Luiz, do TJ, vai apreciar o pedido de 
liminar da Procuradoria Geral de Justiça do 
Maranhão, manejado em sede de mandado 
de segurança, para restabelecer a decisão 
administrativa do prefeito de Imperatriz, Se- 
bastião Madeira, que restou na rescisão de 
contrato com a VBL desde o dia 10 de julho 
de 2013. 

Projeto de lei de carga e descarga: Câmara 

e Sindicato não entram em acordo 

Hyana Reis 

Representantes da Secretaria de Trânsito, 
Sindicato dos Atacadistas, comerciantes e ve- 
readores se reuniram na manhã dessa quinta- 
-feira (15) para debater o projeto de lei sobre 
carga e descarga de mercadoria. O projeto tra- 
mita na Câmara Municipal desde 2009. O intuito 
era debater e atualizar algumas emendas para 
que seja encaminhado ao Poder Executivo. 

A lei determinaria horários específicos para 
carga e descarga, de acordo com um dos ideali- 
zadores, Rido Amaral. "Delimita que caminhões 
(carretas e bitrêns) com carga até 10 toneladas 
não poderão circular das 10h da manhã às 19h, 
de segunda a sexta-feira; aos sábados só de- 
pois das 16h, e aos domingos e feriados é livre". 

O projeto contempla locais com maior circu- 
lação de carga e descarga, como o Mercadinho 
e outras feiras como a do bairro Bom Sucesso 
e Bacuri, além do setor da Avenida Beira-Rio, 
Centro e ruas como Ceará e Bernardo Sayão. 
O vereador ressalta que essas emendas foram 
elaboradas para desafogar o trânsito. "É um 
pacto pela mobilidade urbana, para facilitar o 
trânsito da nossa cidade". 

As emendas não agradaram ao Sindica- 
to dos Atacadistas. O presidente Eraldo Mota 
questionou a viabilidade do projeto, afirman- 
do que geraria custos para os comerciantes. 
"Como vamos receber carga à noite? Além de 
ter que pagar alguém para receber a mercado- 
ria, esse horário é muito perigoso". 

Ele ressaltou que é necessário discutir com 
os interessados várias questões antes de enca- 
minhar o projeto para o Executivo. "O sindicato 
tem todo interesse em regulamentar a carga e 
descarga em Imperatriz, mas é necessário um 
projeto que não prejudique os comerciantes e 
os motoristas". 

Discordando do presidente do sindicato, o 

A audiência ocorreu na manhã dessa quinta-feira (15) 

secretário de Trânsito, cabo J. Ribamar, res- 
saltou que carga e descarga tém sido um dos 
grandes problemas do trânsito da cidade e que 
a melhor solução é determinar horários fora do 
pico: "Aqueles grandes caminhões distribuindo 
e fazendo entrega no horário comercial geram 
grandes transtornos. É necessário estabelecer- 
horários específicos para esta prática". 

Ainda destacou que além do horário é preci- 
so adicionar ao projeto um trajeto; "É necessário 
determinar ruas para que os caminhões tenham 
acesso aos polos comerciais de modo que não 
prejudique o trânsito, pois temos, além do setor 
Mercadinho, o Santa Rita, Bacuri e o Centro. 
Mas, com certeza, encontraremos um caminho 
que melhore significamente essa questão". 

O projeto deve ser atualizado e redigido 
para aprovação em até 30 dias, de acordo com 
Rildo Amaral. "Quando estiver pronto, apresen- 
taremos o projeto para aprovação no plenário 
e depois segue ao Poder Executivo", garantiu. 

Sebrae leva empresários de Imperatriz 

à feira internacional de panif icaçào 

No período de 22 a 25 de julho, uma cara- 
vana formada por 12 empresários de Impera- 
triz participou da Feira Internacional de Pani- 
ficação, Confeitaria e Varejo Independente de 
Alimentos - Fipan 2013, que foi realizada du- 
rante o período na capital paulista. A Fipan é 
uma das principais feiras voltadas para a pro- 
moção de negócios do setor de alimentação 
fora de casa, constituindo um importante meio 
entre a indústria e as áreas transformadoras. 

Durante os três dias de realização do 
evento, os empresários ficaram por dentro das 
novidades sobre inovação, tecnologia, atuali- 
zação empresarial e modernidade nos mode- 
los de gestão. 

O gestor do projeto Desenvolvimento da 
Indústria na Região Tocantina, desenvolvido 
pela Regional do Sebrae em Imperatriz, Mar- 
cos Chagas, informa que o setor da panifica- 
ção cresce expressivamente a cada ano, re- 
presentando 2% do PIB brasileiro, crescendo 
mais de 11% ao ano. Segundo ele, a edição 
2013 da Fipan ultrapassou os R$ 800 milhões 
em negócios, recebendo um público visitante 
estimado em mais de 62 mil pessoas. 

"A missão foi muito proveitosa, com reu- 
niões diversas com instituições e empresas 
de todo o Brasil, que buscaram nos fornecer 
informações necessárias para a realização de 
um trabalho de parceria, além de negócios", 
destacou o gestor do Sebrae. 

Os empresários imperatrizenses chega- 
ram a fechar negócios alcançando a cifra de 
R$ 70 mil em aquisição de equipamentos para 
as suas empresas e fizeram uma visita técni- 
ca a Empresa Le Bom Pain, indicada pelo Se- 
brae Nacional como referência em processos 
tecnológicos e empresa modelo na área de 
congelados. "Esta visita foi uma demanda so- 
licitada pelos empresários", observa Chagas. 

O presidente do Sindicato da Indústria 
de Panificação e Confeitaria de Imperatriz, 
Clinewton Dias dos Santos, ressalta que o 
evento teve seu foco voltado para os negó- 
cios, visando atender as demandas do setor, 
apresentando novidades para os profissionais 
presentes. "Os resultados foram proveitos, 
conseguimos atingir os nossos objetivos e 
fecharmos importantes negócios". (Raimundo 
Primeiro) 
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Paulinho Serra apresenta espetáculo no teatro 

Janaina Amorím 

Hoje (16), às 21 h. estreia em Imperatriz 
a comédia "Em Pedaços", apresentada 
por Paulinho Serra. As apresentações 

acontecem no Ferreira Gullar, em diferentes 
horários: dia 17 às 23h10 e dia 18 às 19h. A 
classificação indicativa é 16 anos. 

Os ingressos estão sendo vendidos ante- 
cipadamente na loja Mil Opções Bijuterias. O 
valor da entrada é R$ 40 e também pode ser 
adquirida na hora. De acordo com uma das 
promotoras do evento, Andreia Saraiva, a ses- 
são de sábado foi pensada para profissionais 
que trabalham à noite, como funcionários de 
shoppings. 

O espetáculo - Durante o stand up, além 
de encenar os personagens mais importantes 
de sua carreira, o ator entra na "cara limpa" e 
conta sobre sua trajetória. A peça tem duração 
de cerca de uma 1h30. Embora seja mais co- 
nhecido como comediante, não é assim que 
Paulinho Serra se considera. Ele se classifica 
como um ator que faz Humor. 

O ator participou de várias produções a 
nível nacional, como a novela Pé na Jaca, o 
filme Os Normais II, foi um dos integrantes do 
Pânico na TV e dos Deznecessários. No tea- 
tro, Serra já atuou ao lado de Eri Johson na 
peça "Aluga-se um namorado". 

& 

Ator encena traficante gay 

Paulinho Serra: "Em Pedaços" 
Teatro Ferreira Gullar: Rua Simplício Moreira, entre Luis Domingues e Benedito Leite 
Sessões: 16/08 às 21 h - 17/08 às 23h10 e 18/08 às 19h 
Ingressos: R$ 40 
Local de venda: Mil Opções Bijuterias 
Mais informações; 8122-0209/8137-9458 

Maranhão Novo começa 

a mudar de cara 

O bairro Maranhão Novo, um dos mais 
antigos de Imperatriz, começa a mudar sua 
feição urbana depois do início da pavimenta- 
ção da área, numa parceria da Prefeitura de 
Imperatriz com o governo do estado. As ruas 
estão sendo drenadas (drenagem profunda e 
superficial) e serão asfaltadas. 

As ruas Mato Grosso, Goiás e Eduardo 
Gomes são algumas das vias do bairro benefi- 
ciadas com drenagem profunda e pavimenta- 
ção. Depois de imprimada, toda a área vai re- 
ceber asfalto, meio-fio, sarjeta e sinalização. 
Nessa primeira fase, nem todas as ruas vão 
ser asfaltadas, mas a meta é asfaltar todo o 
bairro, a exemplo da Nova Imperatriz. 

O serviço beneficia diretamente centenas 
de pessoas que moram e trafegam pela re- 
gião. A obra tem sido comemorada pela co- 
munidade, pois resulta na melhoria do aspec- 
to urbanístico, valorização dos imóveis e da 
qualidade de vida. Para o aposentado Izaías 
Pereira, "é um sonho que se arrasta por mais 
de 40 anos". 

Outra ação decisiva na mudança do "visu- 
al" do Maranhão Novo é a drenagem da parte 
baixa do bairro. De acordo com o secretário 
Municipal de Infraestrutura, Roberto Alencar, 
a drenagem do cruzamento da rua Goiás com 
a Av. Bernardo Sayão vai resolver o transtor- 
no do alagamento durante o período chuvo- 
so. "Aqui são duas fileiras de manilhas de um 
metro de diâmetro cada, que vão permitir o 

■ v . Brüa 

As ruas estão sendo drenadas e serão asfaltadas 

escoamento das águas da chuva para a área 
do 50° BIS. A drenagem vai se estender até a 
BR-010", explica. 

Alencar ressalta que a medida vai facilitar 
o acesso à BR-010. "Serão novos corredores 
de trânsito, uma alternativa para dinamizar o 
fluxo de veículos desse setor". [Da ASCOM] 

Prefeitura de Buritirana exonera servidores públicos 

A Prefeitura de Buritirana, localizada a aproxi- 
madamente 700 km da capital do estado do Mara- 
nhão, por intermédio do prefeito Vagtonio Brandão 
dos Santos, exonerou no dia 03 de julho um total 
de 61 servidores públicos que se encontravam 
com nomeação irregular. 

Os servidores foram exonerados através de 
decretos, que foram publicados no Mural da Pre- 
feitura, no Diário Oficial do Estado do Maranhão, 
bem como no Jornal Oficial dos Municípios do Ma- 
ranhão. edição de n0 297, que circulou no dia 09 
de julho de 2013. 

Ao assumir a administração pública de Bu- 
ritirana, o prefeito, por meio do decreto de n0 

004/2013, instituiu o recadastramento dos servi- 
dores públicos municipais titulares de cargo pú- 
blico de provimento efetivo e em comissão, ainda 
que em gozo de licença, no âmbito municipal no 
período de 10/01/2013 a 17/01/2013. 

Ao término do período de recadastramento, 
a comissão formada pelos professores Javé de 

Brito Silva (presidente da Comissão), Raimundo 
Bezerra Saraiva (primeiro secretário) e lêda Alves 
Cavalcante (segunda secretária) constataram que 
havia cerca de 130 servidores nomeados de for- 
ma irregular. 

Ao final das atividades da Comissão de Re- 
cadastramento, foi emitido relatório n0 001/2013- 
CGR, onde foram encontrados graves indícios de 
irregularidades nos atos de posse e nomeação 
dos supostos servidores. 

A Comissão de Recadastramento constatou 
que várias pessoas da comunidade de Buritirana 
receberam termo de posse e decreto de nomea- 
ção no ano de 2012, com data retroativa a 30 de 
março de 2007. Ressalta-se que os supostos ser- 
vidores mantinham intima relação pessoal com o 
ex-prefeito José Willian de Alemeira, o Zé do Mun- 
dico, que inclusive exerciam cargos de nomeação 
na administração do ex-gestor. 

O que chamou atenção da comissão foi o fato 
de que os supostos servidores do concurso não 

se encontrarem na lista de suplência dos concur- 
sos realizados no município em comento. 

Depois de verificadas as irregularidades, a 
Comissão de Recadastramento encaminhou rela- 
tório ao prefeito municipal, recomendando que o 
mesmo fizesse uma criteriosa investigação a cer- 
ca da regularidade das nomeações-. 

De posse do relatório, o atual gestor baixou 
decreto determinando que a Procuradoria Geral 
do Município apurasse os fatos em questão. E 
ainda nomeou a Comissão Processo Administra- 
tivo formada pelos servidores Francisco Isaias de 
Melo. Deusilene Rodrigues Miranda e Reginaldo 
Pereira Santos. 

Instituído os trabalhos da comissão, os servi- 
dores foram notificados e, em seguida, apresen- 
taram defesa. 

Foram juntados ao processo de cada sen/idor 
investigado, uma vasta documentação, tais como: 
folha de pagamento do período de 2007 a 2012, 
lista de suplentes dos concursos realizados na 

municipalidade, bem como folhas de pagamen- 
tos e documentos encaminhados pelo Município 
de Buritirana ao Ministério Público Estadual e a 
Procuradoria Regional do Trabalho de Imperatriz 
com a relação de todos os servidores em períodos 
pretéritos. 

De posse de toda a documentação probató- 
ria, a comissão de processo administrativo emitiu 
relatório final em que constatou irregularidades 
insanáveis na nomeação dos 61 (sessenta e um) 
servidores, tais como: nomeações foram reali- 
zadas nomeadas sem aprovação e convocação 
em concurso público e nomeações assinadas em 
2012 com data retroativa a 2007. 

De posse do parecer da Comissão de Proces- 
so Administrativo, o Prefeito Municipal de Buriti- 
rana, Vagtonio Brandão dos Santos, com susten- 
táculo na Constituição Federal e Lei Orgânica do 
Município, decretou a anulação dos decretos de 
nomeação dos servidores, bem como suas res- 
pectivas exonerações. 

- 
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Eró Cunha: uma vida regada de histórias 

"Vi uma necessidade de direcionar a contação de história na educação" 

Hyana Reis 

Com perucas, roupas espalhafatosas e um nariz vermelho 
é impossível não reconhecer a figura da palhaça Laranjinha, 
velha conhecida das crianças imperatrizenses desde que o 
personagem estreou na cidade, apresentando-se na 7o edição 
do Salão do Livro de Imperatriz (Salimp) em 2009. 

Mas por trás da fantasia está Eronilde dos Santos Cunha, 
vulgo Erô Cunha que, além da palhaça, tem várias outras fa- 
ces: é escritora, atriz, professora, recreadora e contadora de 
histórias. Vinda do interior, ela chegou a Imperatriz em 1978. 
Dez anos depois, iniciou a carreira de atriz, dentro de um gru- 
po teatral chamado Oásis, onde participou de cerca de 10 pe- 
ças teatrais produzidas pelo grupo. 

De lá para cá também se formou em Letras, com habili- 
tação em Literatura e História. Agora está concluindo o curso 
de licenciatura em Teatro pela Universidade Federal do Mara- 
nhão. Em 2002 coordenou um projeto chamado Arte e Cultura 
na Escola, que utilizava a arte como ferramenta pedagógica 
nas escolas públicas por meio da dança, música e teatro. 

Foi vice-presidente da Assarti (Associação Artística de Im- 
peratriz), organização que reúne mais de 80 artistas com o ob- 
jetivo de valorizar e divulgar a cultura por meio de realização 

de eventos, feiras, exposições, oficinas, entre outros. 
Mas. apesar de tantas habilidades, uma parece ser sua 

vocação nata: contar histórias. Foi nesse ramo que ela criou 
o personagem Larajinha e foi uma das fundadoras do Grupo 
Cata e Conta - um projeto patrocinado pelo Banco do Nordeste 
que, desde 2012, reúne recreadores, contadores de histórias 
e malabaristas que levam literatura a escolas, creches e hos- 
pitais públicos da cidade por meio da narração de histórias. 

O interesse pela narração surgiu na infância. "A minha fa- 
mília não era letrada, mas todos gostavam muito de ouvir 
histórias. Os avós, os pais, irmãos mais velhos contavam 
literatura de cordel, tinham o hábito de ouvir e repassar 
para os filhos essas histórias", afirma. 

Quando a contadora começou a exercer a profissão de 
professora, ela percebeu o quanto a história fazia um diferen- 
cial no imaginário das crianças e dos adolescentes; "Vi uma 
necessidade de direcionar a contação de história na edu- 
cação", argumenta. 

Ela utiliza, além da figura da Laranjinha, vários atrativos 
para tomar a história mais interessante: "Uso adereços, ele- 
mentos ô nicos, pois uma história não pode ser contada 
em qualquer espaço e de qualquer jeito, precisa de uma 
ambientaçâo". 

- 

Para ser um bom contador de história, segundo Eronilde, é 
preciso gostar de ler histórias e apreciar a leitura. "A partir do 
momento que voô gosta, vai repassar para as crianças 
com amor". Mesmo passando um bom tempo contando his- 
tórias, Eró também as escreve. Apesar de achar um trabalho 
mais difícil, gosta muito de escrever poesias de amor, pois se 
considera romântica. Mas seu principal trabalho como escrito- 
ra é retratar pessoas comuns. 
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Farmácias de Plantao 

DROGARIA PAGUE MENOS (AV. GETÚLIO VARGAS, 1317-CENTRO) 
FARMÁCIA JOÃO PESSOA (RUA JOÃO PESSOA,951-SAO SALVADOR) 

DROGARIA SANTA CLARA (AV. BERNARDO SAYÂO, 930-N.IMP) 

08 
• » 

www.coqueiei.com. 

CM2AWNHA 

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

Mulher à Moda Antíãa 

Ok, abra as pernas. 
Eu tenho vergonha. 
Por que? 
Por que eu não sou fácil como as outras. 
Vamos logo, a senhora quer ter esse bebê ou não? 

□ NOVELAS 

Maihação 
Globo, 17h45 - Anita fica decepcionada por não ter partici- 
pado da entrega do dinheiro a Ben. João Luiz cobra postura 
de Diva, que o confronta. Anita comenta com Julia e Serguei 
sobre a situação de Ben e os dois ficam chocados com a 
atitude de Sofia. Luciana pensa em ajudar Flaviana a sair 
da fossa. Maura comemora seu novo piso. Anita lamenta 
com Luciana que ninguém tenha aparecido para a sessão 
de DVD com pipoca que armou. Ben desabafa com Frédé- 
ric seu incômodo por não conseguir se firmar no Brasil e 
Anita ouve. Ben agradece a Anita pela doação do dinheiro 
e afirma saber que foi sua idéia. Com música, Raíssa con- 
segue a atenção de Giovana, conversa com a menina sobre 
a importância da educação e as duas iniciam uma amizade. 
Anita decide dar aulas particulares para Bem se atualizar 
com as matérias e Pedro os ajuda. Incentivada por Luciana, 
Flaviana pede ajuda a Soraia para fazer uma simpatia para 
conquistar Martin. Ben pensa em ligar para Ramon para sa- 
ber da situação real de sua família nos Estados Unidos e 
Anita o ajuda. Paulino e Vitor treinam na quadra escondi- 

dos. Sofia vê Ben e Anita próximos e simula um acidente 
para afastá-los. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Dionísio passa mal e pede a Alberto que o 
leve para o quarto. Guiomar confirma para os jornalistas que 
Candinho é filho de Dionísio. Adília teme que Dionísio faça 
alguma coisa contra Candinho, ao saber que Guiomar reve- 
lou o segredo sobre a paternidade do filho. Alberto aconse- 
lha o avô a reconhecer Candinho, para não prejudicar sua 
imagem pública. Alberto leva Dionísio para visitar Candinho. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Malu fala para Sueli que Amora irá fazer um 
bazar com seus sapatos e doar a renda para a Toca do Saci. 
Cardoso tenta constranger todos da Crash Mídia. Edu des- 
cobre que Júlia inscreveu seu vídeo no concurso. Fabinho 
rouba Gilson e Salma. Irene impede Fabinho de destruir uma 
árvore. Amora observa o desenho que ganhou da menina 
na Toca do Saci. Malu resolve modificar sua postura com 

Bárbara. Érico e Silvia se revoltam com o sarcasmo de Car- 
doso. Lili conta para Renata que Camilinha também está in- 
teressada em Érico. Pedrinho aceita que Charlene se case 
com Wilson. Amora procura Bento. Perácio pede o divórcio 
a Brenda. Brunetty beija Douglas. Palmira fala para Natan 
que só voltará a vê-lo depois que Verônica o perdoar. Renata 
declara seu amor por Érico. Amora beija Bento. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Bruno descobre que Ninho pegou Paulinha 
no colégio e teme que Paloma possa estar envolvida. Pauli- 
nha se apavora, e Ninho tenta acalmá-la. Ciça consegue li- 
gar para Paloma, mas é atacada por Ninho e perde o celular. 
Bruno e Paloma denunciam o seqüestro à polícia. Guto diz a 
Patrícia que deixará seu apartamento. Vega flagra Atílio, que 
dorme na mesma cama que Gigi. Márcia manda Valdirene 
se apressar para dar o golpe em Ignácio. César negocia com 
Edith a volta para a mansão, e Félix se desespera. Ninho e 
Alejandra prendem Paulinha e Ciça. Michel aparece na casa 
de Patrícia e Guto o recebe. Ninho liga para Paloma. 

T Áries 21-03/19-04 
Que tal promover o bem-estar e cultivar serenida- 
de e harmonia? Sol, Lua e Mercúrio se harmoni- 
zam, lembrando que os desafios mais difíceis são 
os caminhos para você amadurecer e evoluir na 
vida. Saiba encará-los sabiamente! 

b Touro 20-04/20-05 
Suas relações pessoais ficam mais fluidas com 
Sol, Lua e Mercúrio harmonizados. A sinergia fala 
mais alto do que as diferenças, o que garante o 
bom entendimento com aqueles a sua volta, Você 
atua como agente conciliador! 

Hcemeos 21-05/21-06 
Sol, Lua e Mercúrio se harmonizam, lhe impulsio- 
nando hoje rumo a novos objetivos em sua car- 
reira. Perceba o que pode ser mudado e planeje 
suas metas, Isso lhe ajudará a ter um direciona- 
mento para ações pontuais! 

S Câncer 22-06/22-07 
Seu poder de argumentação se destaca, espe- 
cialmente no trabalho, neste momento em que a 
Lua forma trígonos com Sol e Mercúrio. Defenda 
suas idéias e divulgue projetos, aproveitando que 
você se sente mais segura de si! 

Si Leão 23-07/22-08 
Sua espontaneidade e abertura lhe colocam em 
destaque na vida social. A Lua forma trígono com 
Sol e Mercúrio, indicando que atividades intelec- 
tualmente interessantes formam um bom ponto 
de sinergia com os outros! 

11$ Virgem 23-08/22-09 
A cumplicidade se fortalece, mesmo diante dos 
desafios, pois a conjunção Sol-Mercúrio e o trígo- 
no com a Lua, em sua área de crise e familiar, 
ressaltam o potencial das ações em grupo, que 
mostra força frente às dificuldades! 

Libra 23-09/22-10 
Suas amizades se beneficiam com a harmonia 
de Sol, Lua e Mercúrio, que lhe deixa mais aber- 
ta para as interações. Ouça e ajude os amigos, 
mostrando seu interesse por eles. Seus conse- 
lhos sensatos serão procurados! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Suas iniciativas devem ser concretizadas, facilita- 
das pelos relacionamentos valiosos que você vem 
articulando. A harmonia de Sol, Lua e Mercúrio em 
suas áreas material e de amizades ressalta o va- 
lor dessas relações! 

/ Sagitário 22-11 / 21-12 
Sua vida pessoal é expandida pela harmonia da 
Lua, que passa por seu signo, com Sol e Mercú- 
rio. Seu lado espiritual e seu impulso de liberdade 
são intensificados. Busque atividades que lhe tra- 
gam movimento e bem-estar! 

"VS Capricórnio 22-12 /19-01 
Com serenidade você enfrenta os desafios em 
sua vida. Sol, Lua e Mercúrio se harmonizam em 
sua área de crise e lhe aconselham a ser mais 
objetiva, assim como a evitar os dramas. Seu po- 
der transformador fará a diferença! 

^Aquário 20-01 /18-02 
Sol, Lua e Mercúrio harmonizam sua área de 
relacionamentos e favorecem as trocas intelec- 
tuais, assim como as conversas mais íntimas. 
Aproveite este momento de maior sintonia e con- 
fiança para fortalecer os vínculos! 

K Peixes 19-02/20-03 
Sua capacidade de adaptação no trabalho se 
destaca, pois Sol, Lua e Mercúrio se harmonizam 
hoje. Com agilidade e poder criativo você cumpre 
tarefas, mostrando alta produtividade. Motive co- 
legas e conquiste-os com suas idéias! 
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"Graças a Deus eu nunca sofri acidente, mas uma vez um carro jogou meu irmão [que também é 
ciclista] na pista. Ele ficou todo ralado", disse Maria Lúcia. 
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A voz da comunidade 

Faltam cidovias em Imperatriz 

Janaina Amorim 

Um meio de transporte bastante usado 
em Imperatriz é a bicicleta. É esse ve- 
iculo que a doméstica Maria Lúcia usa 

todos os dias para se locomover. O motivo 
principal é a economia, mas, de "carona", vem 
os benefícios para a saúde e o meio ambiente. 

A cidade tem a segunda maior frota do 
estado, com 108.697 veículos automotores, 
segundo o Departamento de Trânsito do Mara- 
nhão (Detran). É no meio deles que os ciclistas 
são obrigados a transitar. A doméstica conta 
que até gosta de andar de bicicleta, mas, para 
ela, a atividade é desafiadora. Na cidade as 
ciclovias praticamente não existem. "Graças 
a Deus eu nunca sofri acidente, mas uma vez 
um carro jogou meu irmão [que também é ci- 
clista] na pista. Ele ficou todo ralado", conta. 

Na Avenida Bernardo Sayão, Dorgival Pi- 
nheiro de Sousa e Benedito Leite a realidade 
é a mesma. Carros, motos e bicicletas andam 
lado a lado. Apenas em uma margem da BR- 
010 existe uma via destinada às bicicletas e, 
ainda ãssim, muitos condutores de motocicle- 
tas não respeitam o espaço. "Às vezes, moto 
ainda anda aqui", conta Maria Lúcia. 

Um dos pontos mais críticos é o Mercadi- 
nho, uma das maiores feiras livre da cidade. 
Os caminhões descarregam as mercadorias 

em qualquer lugar ou horário, deixando o trân- 
sito uma confusão. O autônomo João Ferreira 
denuncia que as infrações de trânsito no local 
são comuns. "Nesse trecho aqui a dificuldade 
é muito grande. Não tem uma separação para 
pedestres, ciclistas... Agora pouco, estava 
descendo alguém na contramão", revela. 

O vereador Aurélio Gomes informou que 
está elaborando um projeto para a constru- 
ção de ciclovias em algumas ruas da cidade. 
"Toda terça-feira vou para a Câmara de bici- 
cleta e tenho percebido os desafios de quem 
usa esse veículo como meio de transporte", 
disse. "O uso desse transporte é importante 
para a mobilidade urbana, já que diminui o 
engarrafamento. Outra questão fundamen- 
tal é a do meio ambiente: com menos veí- 
culos automotores na rua, teremos menos 
poluição e ainda tem os benefícios para saú- 
de", defendeu. 

Ele citou como exemplo de local onde a 
idéia é viável a Avenida Bernardo Sayão e 
Pedro Neiva de Santana. "Vamos sugerir uma 
ciclo-faixa na Pedro Neiva de Santa. Muitos 
reclamam, adeptos do ciclismo, da desorgani- 
zação no local. Queremos que haja uma fai- 
xa exclusiva para o pessoal pedalar", sugeriu. 
Para ele, em outras ruas - onde há estaciona- 
mento nas duas margens - é possível separar 
um dos lados para os ciclistas. 
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Ciclistas disputam espaço com os demais veículos 
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Única clclovia de Imperatriz fica na BR-010 Mercadinho é um dos pontos críticos 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Cliente receberá indenização por erro de lotérica 

Sentença homologada pela 11a Vara do Juizado Central 
de Campo Grande julgou parcialmente procedente a ação 
movida por L.R.R. de L. contra uma lotérica da Capital, con- 
denando-a à restituição do pagamento de R$ 428,03 mais R$ 
2 mil de indenização por danos morais, devendo tais valores 
serem corrigidos pelo IGPM/FGV, além de efetuar juros de 
1% ao mês. 

Narra a autora da ação que no dia 13 de janeiro de 2013 foi 
na lotérica requerida para pagar um boleto de financiamento 
no valor de R$ 362,88, e que a funcionária efetuou o paga- 
mento de R$ 326,88, que só foi percebido por ela dias depois, 
pois recebeu uma carta de cobrança da financeira informan- 
do que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao 
crédito. 

L.R. disse que, para ter seu nome retirado dos órgãos de 

proteção ao crédito, teve que realizar novamente o pagamen- 
to do boleto e, desta forma, pediu pela restituição em dobro 
do valor pago, mais indenização por danos morais arbitrados 
em R$ 10 mil. 

Em contestação, a lotérica ré alegou que a culpa é da au- 
tora, uma vez que foi o seu sogro que pagou o boleto e não 
conferiu o troco. Mencionou ainda que em seu estabeleci- 
mento há cartazes informando que os clientes devem conferir 
o troco e, assim, pediu pela improcedência da ação. 

Conforme a sentença homologada, "não se pode culpar a 
requerente por não conferir o troco. Deveria a reclamada não 
realizar o pagamento menor que o estipulado no boleto". 

Além disso, é possível observar que o Código de Defesa 
do Consumidor dispõe que "o fornecedor de serviços respon- 
de, independentemente da existência de culpa, pela repara- 

ção dos danos causados aos consumidores por defeitos re- 
lativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 
. De acordo com a decisão, é possível analisar que a autora 
realizou o novo pagamento do boleto, no valor de R$ 464,03, 
tendo pago R$ 101,05. Assim, a ré deverá restituir a autora 
de forma simples, pois não ficou demonstrado que ela agiu 
de má-fé. 

Por fim, o pedido de indenização por danos morais foi jul- 
gado parcialmente procedente, pois além da ré ter cometido 
um ato abusivo por deixar de prestar os serviços para a auto- 
ra, a situação em questão "configurou uma situação acima do 
permitido em nosso cotidiano, uma vez que a requerente teve 
seu nome inserido no SCPC e SERASA, devido ao pagamen- 
to realizado em valor menor que o permitido no boleto". 
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►NOVA FRONTEIRA NA PRODUÇÃO DE ENERGIA 

f ■ 

Secretario afirma que o Maranhao se consolidou 

i 

■ 

Secretário Ricardo Guterres toma posse no FNSE em solenidade 

O secretário de Estado de Minas e Ener- 
gia, Ricardo Guterres, afirmou que du- 
rante reuniões que manteve antes e 

depois de sua posse em uma das vice-presi- 
dências do Fórum Nacional de Secretários de 
Estado para Assuntos de Energia (FNSE), nes- 
sa quinta-feira (15), no Salão Nobre do Palácio 
do Buriti, em Brasília, ficou bem evidente que o 
Maranhão é a grande fronteira para a produção 
de energia nos próximos anos no Brasil. 

"O governo federal, secretários dos de- 
mais estados, técnicos especializados e em- 
presários são unânimes em apontar o Mara- 
nhão como a nova área de desenvolvimento 
do Brasil nos próximos anos; e nós devemos 
estar abertos para a oportunidade", afirmou 
Ricardo Guterres. 

As oportunidades são mais visíveis na 
exploração de petróleo e gás nas Bacias do 
Parnaíba (terrestre) Pará-Maranhâo e Barrei- 
rinhas (marítimas), no grande potencial eólico 
do Litoral do Maranhão, o segundo maior do 
Brasil, e nas grandes possibilidades no campo 
hidrelétrico. "São inúmeras as possibilidades, 
muitas já sendo efetivas cómo os parques eóli- 
cos nos municípios de Paulino Neves e Tutoia; 
a celeridade da política pública de apoiar estes 
investimentos, tudo isso aponta para um futuro 
promissor", disse Guterres. 

Ele destacou também a possibilidade de in- 
crementar a oferta de energia solar para o con- 
sumo interno em residências e empreendimen- 

tos comerciais e industriais e na instalação em 
povoados remotos como ilhas e comunidades 
tradicionais de quilombolas e indígenas. 

Posse 
A solenidade de posse contou com a pre- 

sença de diversas autoridades, entre as quais 
o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. 
Senador Flexa Ribeiro (PA), o governador do 
Distrito Federal, Agnelo Queiroz, empresários 
, pesquisadores e técnicos da área de energia 
também estiveram presentes. 

Ricardo Guterres foi um dos principais arti- 
culadores da eleição do colega, secretário de 
Energia do Estado do Pará, Nicias Ribeiro, para 
a presidência do Fórum, por meio de contatos 
com secretário estaduais do Nordeste. 

O FNSE, segundo Guterres, ganhou mui- 
ta força nos últimos anos, pois participa como 
membro de diversas instituições e instâncias 
deliberativas, como o Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE), presidido pela pre- 
sidenta Dilma Rousseff e a Empresa de Pesqui- 
sa Energética (EPE). "O Maranhão, por estar se 
consolidando cada vez mais como um grande 
produtor de energia, está presente no Fórum e 
nessas comissões", enfatizou. 

Integrante da gestão anterior, Guterres, por 
meio do Fórum, já foi convidado para a reunião 
na Câmara Federal em defesa de direitos dos 
estados na gestão das políticas públicas do se- 
tor do Brasil. 
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Mães recebem orientações sobre 
a 

alimentação saudável em curso 

- 

Mães colocando em prática o aprendizado na Oficina de 

Com o objetivo de oferecer uma alimen- 
tação saudável a crianças na faixa etária en- 
tre 6 meses e 10 anos, a Secretaria de Es- 
tado da Saúde (SES) realizou nestas quarta 
(14) e quinta-feira (15) a Oficina de Alimenta- 
ção Complementar Infantil. O curso foi uma 
parceria entre a SES e a Prefeitura de São 
José de Ribamar, via Secretaria Municipal 
de Saúde, e as aulas aconteceram na Cozi- 
nha Escola daquele município. 

O curso reúne 20 mães provenientes 
da comunidade de São Raimundo, em São 
José de Ribamar. As aulas são divididas em 
duas partes: a teoria e a prática. Para Rena- 
ta Nascimento, nutricionista convidada pela 
SES para ministrar o curso, a partir dos 6 
meses de vida as crianças precisam de uma 
complementação alimentar saudável, com 
a inclusão de alimentos ricos e variados na 
dieta infantil. 

"Apresentamos a elas novas formas de 
preparar os alimentos e dicas de como usar 
melhor alimentos que estão ao alcance de- 
las e as incentivamos a mudarem os hábi- 
tos, mas a partir de suas realidades", disse 
a nutricionista. 

A proposta da oficina é incentivar a prá- 
tica da alimentação saudável e adequada na 
infância com o intuito de promover a saúde e 
prevenir doenças relacionadas com a má ali- 
mentação. Neste contexto, a iniciativa da SES 
teve como função instrumentar as mães para 
a adoção de práticas alimentares saudáveis, 
visando à formação de bons hábitos na infân- 
cia e que se prolonguem por toda a vida. 

Além da importância de uma boa alimen- 
tação, a oficina aborda ainda temas como 
sugestões de cardápios usando alimentos re- 

Allmentação Complementar Infantil 

gionais e as formas corretas de manipulação, 
higienização e preparo dos alimentos que 
serão oferecidos aos pequenos. "Visamos á 
adoção de práticas mais saudáveis voltadas 
para esta faixa etária de 6 meses a 2 anos, 
usando alimentos regionais", destacou a nu- 
tricionista Lucy Luana Froez, da Secretaria 
Municipal de Saúde de São José de Ribamar. 

No curso, as participantes puderam co- 
locar em prática o que aprenderam. Além 
de receberem orientações teóricas sobre a 
importância da alimentação saudável, elas 
aprenderam a preparar um cardápio rico e 
variado, baseado em alimentos regionais e, 
portanto, fáceis de serem encontrados. 

Cardápio 
Papa de vegetais e carne, arroz com vi- 

nagreira e feijão, peixe, purês, legumes como 
beterraba, cenoura, batata entre outros, com- 
põem as receitas elaboradas pelas participan- 
tes do curso e que podem ser incorporados á 
alimentação infantil. 

"No curso aprendi muito. As aulas são pro- 
veitosas para mim que busco uma alimenta- 
ção mais saudável para minha filha, que tem 6 
meses e já vai começar a receber outros tipos 
de alimentos que não apenas o leite materno, 
nisto o curso está me ajudando muito", disse a 
dona de casa Adriana Silva Santos. 

O nutricionista da SES, Leudimar Carva- 
lho, ressaltou que a secretaria pretende levar 
o curso a outros municípios. "Os interessados 
devem entra em contato com a SES, via oficio 
e vamos analisar a possibilidade de realiza- 
ção, já que para fazermos a oficina o municí- 
pio precisa disponibilizar infraestrutura como 
uma cozinha apropriada", informou. 

Sedínc e Ministério da Indústria e Comércio 

promovem curso sobre exportação 

A Secretaria de Estado de Desenvolvi- 
mento, Indústria e Comércio (Sedinc), em 
parceria com o Ministério do Desenvolvimen- 
to, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), rea- 
lizará, na quarta-feira (21), das 8h às 18h, no 
Hotel Luzeiros, em São Luís, o Curso Bási- 
co de Exportação. O objetivo é proporcionar 
uma visão dos procedimentos envolvidos no 
processo de exportação e das oportunidades 
representadas pela internacionalização das 
empresas. 

O curso, gratuito, é destinado a empresá- 
rios de micro e pequeno porte, funcionários 
de associações comerciais, sindicatos, coo- 
perativas, artesãos e instituições similares e 
acadêmicos da área de Comércio Exterior. 

Entre os temas que serão abordados du- 
rante o curso, destacam-se os conceitos e 
objetivos da exportação, o planejamento e as 
principais ferramentas para identificação do 
produto e mercados, nomenclaturas interna- 
cionais, barreiras e acordos comerciais. 

Para o superintendente de Comércio 
da Sedinc, Paulo Henrique Carmo, o curso 
é o primeiro de uma série de outros traba- 
lhos que serão realizados pela Sedinc com o 
apoio de vários parceiros que visam à inser- 
ção competitiva das empresas maranhenses 
nos mercados interno e externo. "Com esta 
ação, queremos mostrar que a exportação é 
uma atividade extremamente possível ao em- 
presariado maranhense", afirmou. 

As vagas são limitadas e os interessados 
em participar do curso deverão confirmar a 
presença por meio dos e-mails: paulohen- 
rique@sedinc.ma.gov.br e joaomatos@se- 
dinc.ma.gov.br. 

Made In Maranhão 
A realização do Curso Básico de Exporta- 

ção é uma das ações preliminares à implan- 
tação do programa Made In Maranhão - a ser 
lançado em breve pela Sedinc - e que tem 
como principal objetivo a preparação das 
empresas maranhenses, em especial as mi- 
cro e pequenas empresas, para os mercados 
nacional e internacional. 

O Made In Maranhão é desenvolvido 
pela Sedinc com o apoio de várias institui- 
ções parceiras. Dentre as que já aderiram ao 
programa, estão a Associação Comercial do 
Maranhão (ACM); Receita Federal; Banco do 
Brasil; Banco do Nordeste (BNB); Banco da 
Amazônia: Caixa Econômica Federal; Em- 
presa Maranhense de Administração Portu- 
ária (Emap); Instituto Brasileiro de Meio Am- 
biente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama); Federação das Indústrias do Ma- 
ranhão (Fiema); Correios; Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae); Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senac); Aport Brasil e Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Outras parcerias estão em estudos 
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Receita libera pagamento do terceiro lote de restituições do IR 2013 

A Receita Federal liberou ontem (15) no 
banco o dinheiro das restituições do Imposto 
de Renda Pessoa Física do terceiro lote. São 
1,099 milhão de contribuintes com direito à 
restituição. O valor está acrescido de 2,93%. 
No lote. foram liberadas também declarações 
de anos anteriores que estavam retidas na 
malha fina desde 2008. 

Para saber se teve a declaração liberada, 
o contribuinte deverá acessar a página da Re- 
ceita na internet ou ligar para o Receitafone 
146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo 
para tablets e smarthphones que usam os 
sistemas operacionais Android e iOS, que fa- 
cilitam a consulta. 

A restituição do IR fica disponível no ban- 
co durante um ano. Se o contribuinte não fi- 
zer o resgate nesse prazo, deverá requerê-lo 
na página da Receita na internet, mediante o 
Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento 
de Restituição, ou diretamente no Centro Vir- 
tual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). 

A Receita lembra que caso o valor não 
seja creditado, o contribuinte poderá contatar 
pessoalmente qualquer agência do Banco do 
Brasil ou ligar para os números 4004-0001, 
nas capitais, e 0800-729-0001, nas demais 
localidades, para agendar o crédito em con- 
ta-corrente ou poupança, em seu nome, em 
qualquer banco. 
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Lobão diz que não há definição sobre reajuste da gasolina 

Um dia depois de dizer que o governo 
está avaliando o pedido da Petrobras de rea- 
juste nos preços dos combustíveis, o ministro 
de Minas e Energia, Edison Lobão, disse que 
ainda não há definição sobre o aumento. 

Perguntado se houve avanços na discus- 
são ou reunião marcada para tratar do as- 
sunto, o ministro respondeu que "não", após 
participar da cerimônia de abertura do lança- 
mento do certificado e do selo de energia re- 
novável da Associação Brasileira de Geração 
de Energia Limpa (Abragel) e da Associação 
Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica). 

Na terça-feira (13), o ministro disse que 
os preços de combustíveis estão defasados 
e que os reajustes têm sido episódicos. "Ne- 
nhum aumento de preços é bom. Não esta- 
mos dizendo que se vai atender à reivindi- 
cação da Petrobras, estamos examinando", 
disse Lobão. 

A Abragel e a Abeeólica lançaram a cer- 
tificação de empreendimentos de geração de 

energia renovável que cumpram requisitos 
pré-estabelecidos relativos a aspectos am- 
bientais e socioeconômicos. O selo. por sua 
vez, é obtido pelas empresas que compram a 
energia certificada para diferenciar seus pro- 
dutos e serviços. 

Hoje, foram entregues certificações de 
energia renovável para três pequenas cen- 
trais hidrelétricas e para dois complexos 
eólicos. "Os projetos são audiíados e o em- 
preendimento passa a ter um certificado de 
que produz energia limpa e renovável. Quem 
compra energia desse empreendimento ga- 
nha um selo, o que agrega valor para os dois 
lados da cadeia produtiva", disse o presiden- 
te da Abragel, Charles Lenzi. 

Segundo a presidenta executiva da Abee- 
ólica, Elbia Melo, os projetos envolvem ener- 
gia hídrica, eólica e biomassa, e a certifica- 
ção custa cerca de R$ 20 mil. "Criamos esse 
produto diferenciado que atende a grandes 
consumidores que compram no mercado li- 

vre de energia e terão a possibilidade de ad- 
quirir energia limpa e renovável", disse. 

A ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, que também participou do evento, 
rebateu as críticas sobre a matriz energética 
brasileira, baseada em hidrelétricas. "Muitos 
países que nos criticam dificilmente terão a 
matriz limpa e renovável como a nossa", dis- 
se. 

Lobão também condenou as críticas ex- 
ternas a respeito do modelo energético bra- 
sileiro. "O sistema elétrico brasileiro polui 
menos que o rebanho bovino brasileiro rumi- 
nando à noite. Então, não me venham falar 
sobre poluição no Brasil por conta do sistema 
elétrico, que não existe. O mundo tem 50% 
de energia oriunda de termoelétricas que são 
poluentes. Temos uma matriz energética lim- 
píssima", argumentou, em referência aos im- 
pactos da pecuária no meio ambiente, como 
degradação do solo e a emissão de gases 
poluidores. 

EDUCAÇÃO 

Liminar assegura acesso dos candidatos ao espelho das redações no Enem 2013 

O Ministério Público Federal no Ceará (MPF/ 
CE) obteve liminar que assegura aos candidatos 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2013 o acesso ao espelho das provas de reda- 
ção simultaneamente â divulgação do resultado 
do certame. O espelho é a reprodução online da 
prova corrigida. 

O pedido de liminar havia sido apresentado 
em ação civil pública proposta pelo procurador 
da República Oscar Costa Filho contra o instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), que já anunciou a decisão 
de recorrer. 

De acordo com o MPF/CE, apesar de tramitar 
na Justiça Federal no Ceará, a ação beneficiará 
candidatos de todas as regiões do país. É que, 
ao conceder a liminar, o juiz federal Bernardo 
Lima Vasconcelos Carneiro deu a ela eficácia na- 
cional, com o intuito de assegurar a concorrência 
isonômica de todos os inscritos no exame. A de- 
cisão ainda pode ser revista em grau de recurso. 

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, 
disse, quando o MPF ajuizou a ação, em julho, 
que há um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) na 
Justiça, no qual se baseia a defesa do Inep, que 
lhe tem conferido ganhos de causa. "Temos total 
segurança jurídica do procedimento. Já explica- 
mos a escala gigantesca do Enem e a complexi- 

dade logística, de correção e sob o ponto de vista 
pedagógico. Além disso, aumentamos o rigor das 
correções", disse ele. 

O TAC assinado entre o Ministério da Educa- 
ção e o MPF estabelece que, a partir do Enem 
2012, seria viabilizado o direito de vistas de pro- 
vas de redação a todos os participantes, com fins 
pedagógicos, após a divulgação dos resultados. 

Pelo edital divulgado em maio. que dispõe 
sobre as diretrizes, os procedimentos e os pra- 
zos de edição do Enem 2013, os participantes 
só poderão solicitar os espelhos das provas de 
redação após a divulgação do resultado, e exclu- 
sivamente para fins pedagógicos. 

Segundo o MPF, no entanto, a Justiça Fede- 
ral entende que, ao limitar o acesso aos espe- 
lhos das provas de redação a essas situações, 
o Inep dificulta o questionamento administrativo 
ou judicial das notas atribuídas às redações do 
Enem 2013. 

O procurador Oscar Costa Filho diz que a 
decisão deve ser comemorada. "O problema do 
Enem é a falta de transparência. O exame é uma 
caixa-preta, estamos abrindo ela a duras penas. 
Essa decisão deve ser comemorada como algo 
positivo para o próprio concurso". O Enem é alvo 
de processos judiciais todos os anos e uma das 
grandes reclamações dos candidatos é a corre- 

ção das redações. 
O Inep informou, por meio de nota em que 

anunciou a decisão de entrar com recurso, que 
os termos do edital estão apoiados no TAC as- 
sinado com o MPF. Além disso, alegou que a 
alta adesão ao exame neste ano "não permite, 
em termos logísticos e operacionais, a liberação 
de vistas da redação no momento da divulgação 
dos resultados". O instituto acrescenta que a 
correção da redação já prevê recurso de oficio, 
sendo avaliada por, pelo menos, dois corretores. 
A discrepância entre as notas dos dois corretores 
independentes, para disparar o chamado recurso 
de oficio, foi reduzida em 2013 para 100 pontos - 
em 2012, era 200. Se houver diferença acima de 
100 pontos, a redação é submetida ao crivo de 
um terceiro corretor. Caso permaneça a diferen- 
ça, a redação fica a cargo de uma banca de três 
especialistas. 

O Enem 2013 teve 7.173.574 inscritos. A 
prova será nos dias 26 e 27 de outubro. Para 
ajudar o estudante a se preparar para a prova, 
o Portal EBC desenvolveu uma página na inter- 
net que reúne todas as questões do Enem de 
2009 a 2012. No sistema, é possível escolher 
em quais áreas do conhecimento se quer estu- 
dar. O banco de provas seleciona as questões 
de maneira aleatória. 

Aulas online vão ajudar estudantes que querem fazer doutorado no exterior 

Os estudantes interessados em fazer dou- 
torado no exterior poderão participar de aulas 
online para ter mais informações sobre como 
concorrer a bolsas pelo Ciência sem Fronteiras 
(CsF) nos Estados Unidos. 

A Laspau (Academic and Professional Pro- 
grams for the Américas), uma organização filia- 
da à Universidade de Harvard que administra 
as bolsas de estudo de doutorado pleno no 
país, promove seis conferências na internet, de 
quinta-feira (15) a 28 de agosto. 

Nas aulas, os futuros candidatos receberão 
dicas de como preparar uma boa candidatura, 
além de uma explicação passo a passo dos 
testes e documentos exigidos, das pontua- 
ções, dos prazos, do preenchimento da inscri- 
ção online. Cada aula terá um tema diferente. 

Para participar, os candidatos devem fazer a 
inscrição no portal da Laspau. A aula dessa 
quinta-feira foi às 11h30. 

Pelo Academic and Professional Progra- 
ms for the Américas - programas acadêmicos 
e profissionais para as Américas - serão ofe- 
recidas 1.500 bolsas para o período de 2013 
a 2015, associadas ao CsF. Em 2013, serão 
oferecidas 500 bolsas. 

Para concorrer, o candidato deve ser bra- 
sileiro ou residir no país. ter proficiência em 
inglês e, no mínimo, o diploma de bacharela- 
do, além de atuação acadêmica ou profissional 
nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática. O curso de doutorado em univer- 
sidades americanas não exige mestrado e nem 
carta de aceitação da universidade na qual se 

deseja estudar. A Laspau cuida da distribuição 
dos estudantes nas universidades de preferên- 
cia. 

"Os Estados Unidos têm interesse no Bra- 
sil, por ser uma economia grande e emergente. 
Temos interesse em firmar relações com o país 
e uma das formas de fazer isso é pela acade- 
mia", diz a gerente de Programa Brasil, da Las- 
pau, Lorraine Hanley. No ano passado, foram 
aceitos 130 estudantes brasileiros e. segundo 
Lorraine, a experiência foi positiva. "São bons 
alunos, tiram boas notas e têm muita experi- 
ência". 

Os interessados em obter uma bolsa de 
doutorado pleno têm até o dia 30 de setembro 
para se inscrever. As bolsas são para o segun- 
do semestre de 2014. 
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Saúde e * 

Bem Estar 

ALISAMENTO DE CABELO: 
FREQÜÊNCIA DO USO DE FORMOL 

É PROPORCIONAL AO RISCO DE 
CÂNCER 

O efeito liso do cabelo virou moda 
nos quatro cantos do Brasil, mas o que 
muitas mulheres não sabem é que o 
formol — substância usada na escova 
progressiva para alisar os fios — é can- 
cerígeno e proibido no país para alisar 
os fios. 

De acordo com a dermatologista Ma- 
ria Natália D'Fraia, do ambulatório de 
cabelo da Unifesp (Universidade Federal 
de São Paulo), o reagente químico altera 
o DNA. 

O formol é um produto químico forte 
o suficiente para alternar o DNA celu- 
lar e causar câncer. O risco da doença 
é proporcional à freqüência com que a 
pessoa entra em contato com o produto. 
Isso significa que quanto mais vezes o 
formol for utilizado, maiores são as chan- 
ces do tumor. 

Segundo a OMS (Organização Mun- 
dial da Saúde), o formol está relacionado 
ao aparecimento de tumores na região 
das vias aéreas, como nariz, boca, fa- 
ringe, laringe e traqueia. Neste caso, o 
aparecimento da doença não é imediato, 
mas pode surgir após anos de uso do 
produto. 

Para as mulheres que dizem fazer 
a progressiva com "pouco formol", a 
dermatologista alerta que "se o cabelo 
alisou, com certeza tem mais formol do 
que a Anvisa permite". AAnvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) permite 
apenas 0.2% de formol em produtos de 
beleza, mas não para fim de alisamento. 
Esta dose de formol é apenas para con- 
servar o produto e evitar bactérias. 

Além do câncer, o formol causa di- 
versas reações alérgicas e doenças der- 
matológicas, como dermatite. Por isso, é 
importante procurar o médico caso ocor- 
ra qualquer alteração no coro cabeludo. 

Não dá para tratar as reações da 
progressiva com "fórmulas" que as pes- 
soas ouvem pelas ruas. É preciso bus- 
car um dermatologista para ele avaliar o 
caso e fazer o tratamento de acordo com 
a reação do produto químico, 

Para saber a quantidade aproxima- 
da de formol do produto que o cabelei- 
reiro oferece, o Inca (Instituto Nacional 
do Câncer) disponibiliza uma tabela que 
relaciona alguns sintomas com a con- 
centração da substância cancerígena. A 
partir de 0,8 ppm*, já é possível sentir as 
conseqüências do formol. 

O risco do formol para a saúde não 
se restringe apenas a quem alisa o ca- 
belo, mas agride também o profissional 
que trabalha com o produto. De acordo 
com o dermatologista Adriano Almeida, 
diretor da SBC (Sociedade Brasileira do 
Cabelo), a inalação do formol aquecido 
é o vilão do procedimento. "O profissio- 
nal aspira a fumaça do formol muito mais 
do que o cliente no alisamento, podendo 
desencadear asma, bronquite e até cân- 
cer", explica. 

O dermatologista da SBC alerta que 
a máscara cirúrgica não impede o for- 
mol. "A máscara é inútil. Seria preciso 
uma super máscara para evitar o conta- 
to da química com o organismo. Mulher 
entra em coma após usar tintura de ca- 
belo", diz. 

Para preservar a saúde e afastar o 
risco de câncer, os dermatologistas são 
enfáticos: mulheres que querem ter o 
cabelo liso devem buscar outras alter- 
nativas de alisamento sem o formol. A 
mensagem também deve ficar clara para 
o cabeleireiro que, muitas vezes, insiste 
para a realização da escova progressiva 
"fraquinha". 
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Nepar desabafa após polêmica com anemia 

Após a derrota da Seleção Brasileira para 
a Suíça, por 1 x 0, na tarde dessa quarta- 
-feira (14), Neymar resolveu desabafar. 

De acordo com o atacante do Barcelona, a 
anemia tomou proporções exageradas, já que a 
perda de peso era esperada depois da cirurgia 
para remoção de suas amígdalas. 

"Quem tem boca fala o que quer. Ninguém 
vive ou mora comigo. Não é um problema de 
comida. Criam cada história que não tem nada 
a ver, muita besteira, e ninguém sabe a verda- 
de. O povo fala demais, fica arrumando pelo em 
ovo", criticou o camisa 10, visivelmente irritado. 

Neymar fez questão de explicar a polêmica. 
"Perdi seis quilos, mas já recuperei tudo. Essa 
perda já era esperada após a cirurgia. Já estou ymar se com a polêmica a res seu peso 

treinando e jogando normalmente", afirmou. A 
questão fez CBF e Barça se alfinetarem, com 
cada um jogando o problema para o outro. En- 
quanto Felipão criticou o clube espanhol pela 
falta de informações sobre o físico do jogador 
nos exames médicos, os catalães se defende- 
ram, garantindo que ele já estava anêmico na 
disputa da Copa das Confederações. No en- 
tanto, o atleta resolveu não se aprofundar mais 
sobre este tema. 

Bem alimentado ou não, Neymar estará em 
campo novamente neste final de semana, quan- 
do os culés estrearão no Campeonato Espanhol 
e começarão a defender o título, diante do Le- 
vante, no Camp Nou. Até agora, Neymar jogou 
três jogos e marcou dois gols pelo novo time. 

Após cirurgia estética na boca, 

Ronaldinho exibe novo sorriso 

Ainda sem pagar por Wesley, Yerdio freia 

Galo e espera pela Europa 

Ronaldinho Gaúcho corn os "dentes novosno Independência 

O meia Dátolo não foi a única novidade da noi- 
te desta quarta-feira (14), no Independência. Ro- 
naldinho Gaúcho levou a campo um novo sorriso. 
Na terça, o jogador foi submetido a um procedi- 
mento estético que alterou o formato e deixou os 
dentes bem mais brancos. O jogador inseriu face- 
tas de porcelana, um tipo de resina sobre o dente, 
e fez uma pequena cirurgia na gengiva. 

Na noite em que apresentou a mudança no 
visual, o craque mostrou que o futebol continua o 

mesmo. Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, 
Ronaldinho Gaúcho provou que é mesmo decisi- 
vo. Foi dele a cobrança de escanteio na cabeça 
do zagueiro Leonardo Silva, que completou para 
as redes e abriu o placar para o Galo. 

Além de fazer belas jogadas e dar grandes 
passes, R10 ainda começou a jogada do segun- 
do gol atleticano. Ronaldinho Gaúcho tocou para 
Júnior César, pela esquerda, e o lateral fez bela 
jogada antes de cruzar para Alecsandro marcar. 

Wesley vive grande fase em seu melhor mo- 
mento pelo Palmeiras, mas o clube ainda tem de 
resolver questões financeiras de quando o volan- 
te foi contratado do Werder Bremen (ALE), em 
março de 2012. Além disso, ffeou o interesse do 
Atlético-MG pelo jogador para esperar propostas 
de fora do país nesta janela de transferências para 
Europa, que fecha no dia 29. 

O Verdão não pagou uma parcela sequer pela 
compra do camisa 11, que foi fechada por 6 mi- 
lhões de euros (R$ 14,4 milhões na época e 

R$ 18,4 na conversão atual). Um banco fi- 
nanciou o negócio. Duas parcelas de 2 milhões 
de euros já venceram, não foram pagas, e há ou- 
tra para este ano que não será quitada dentro do 
prazo. Ou seja, as contas pela transferência de 
Wesley, assumidas pela instituição financeira, e 
dois meses de direito de imagem (parte do salário) 
atrasados para o atleta fazem parte das diversas 
dívidas que Paulo Nobre herdou da última gestão, 
de Arnaldo Tirone. 

Ao apresentar Wesley na Academia com fes- 
ta, a diretoria anterior anunciou que o empresá- 
rio Beto Moreira, da então recém-criada Toksai 
Sports, bancaria o primeiro vencimento pelo refor- 
ço tendo uma porcentagem dos direitos econômi- 
cos do jogador como contrapartida. A Toksai com- 
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prou os direitos, mas o dinheiro tomou outro rumo. 
"O Palmeiras fez com o dinheiro o que quis. 

O dinheiro não tinha de ter o destino necessário 
para pagar o Wesley. Uma coisa não tem relação 
com a outra. E isso não tem importância, porque 
o caixa do Palmeiras é único, tanto para o futebol 
quanto para o sodal", disse Roberto Frizzo, vice 
de Arnaldo Tirone, sem revelar qual foi o investi- 
mento do Verdão com as cifras. 

Por causa dessas dívidas e do alto salário de 
Wesley (R$ 350 mil), a atual cúpula aguarda por 
uma oferta muito boa financeiramente para libe- 
rar um dos protagonistas da equipe nas últimas 
partidas. 

Como o jogador está valorizado pelas recen- 
tes atuações e pela acentuada melhora técnica, 
deixou de ser atraente para a diretoria palmeiren- 
se o Atlético-MG arcar apenas com os vencimen- 
tos em caso de empréstimo ao campeão da Copa 
Libertadores. 

Pesaram para a evidente evolução de Wesley 
a oportunidade que ele ganhou na sua posição de 
origem (segundo volante) depois de atuar como 
armador e o embalo do time depois da pausa para 
a Copa das Confederações. Com três gols anota- 
dos para o líder Palmeiras na Série B, ele ainda é 
o garçom da equipe, com oito assistências. 
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