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Ao lado do assassino 
'X 

m 

Em Mogi das Cruzes, na Grande Sâo Paulo, uma coincidência levou um / / 
bandido e a vítima dele a ficarem lado a lado dentro de um hospital. O cri- . ^ 
me foi registrado pelas câmeras de segurança de um ônibus. Do lado de 
fora, um homem é baleado. A mulher e a filha tentam fugir para dentro do : 

veiculo, mas também são atingidas. O segurança José Cosme Barros e a J| 
filha de 5 anos morreram no local. Naircleide Duarte, de 28 anos, foi leva- W-, ' 
da em estado grave para o hospital em Mogi das Cruzes, na Grande São y / 
Paulo. Horas depois do crime, o atirador se envolveu em uma confusão 
em uma casa noturna e foi baleado, como mostra o boletim de ocorrência. 
Foi ai que a história ganhou uma terrível coincidência. Segundo a polícia, . 
vitima e bandido estavam internados na mesma ala. a apenas três metros 
de distância, separados por uma única maca. Quando a vitima acordou, a 
primeira pessoa que ela viu foi o homem que havia disparado três vezes 
contra ela. O paciente Lucas Ribeiro do Nascimento, de 27 anos, também ^ ®' * 
foi reconhecido por outra testemunha como o homem que atirou no casal e na filha, no último sábado. "Parece coisa de novela. Vamos tentar 
descobrir a motivação do crime e se existe outra pessoa envolvida", afirma o delegado. A policia disse que o atirador tem uma lista longa de 
registros por roubo e homicídio. Ele vai ficar preso. 

Brinquedo assassino Ocorrência inusitada 

POPULAR 

Uma mulher foi jogada de 
uma montanha-russa e 
morta em um parque de 
diversão. O caso ocor- 
reu no Texas, EUA. Rosa 
Ayala-Gaona Esparza, 
de 52 anos, foi vítima 
de negligência por parte 
dos operários do equipa- 
mento. Segundo inves- 

tigações, os funcionários sabiam que o brinquedo estava defeituoso. O 
parque negou que uma falha mecânica tenha sido o motivo do incidente. 
Segundo informações, os funcionários verificaram por duas vezes o carro 
em que Rosa estava, antes de informar que estava tudo devidamente se- 
guro. O amigo da vítima tentou ajudá-la quando seus pés foram para o ar. 
mas não conseguiu alcançá-la. Ao todo, 17 testemunhas foram entrevis- 
tadas, as quais viram a mulher sendo arremessada. A filha de Rosa está 
processando o parque. Ela estava andando no carro da frente ao da mãe. 
A mãe caiu a uma altura aproximada de 75 metros. Testemunhas afirmam 
que ela havia reclamado que o equipamento não estava corretamente 
travado antes do inicio do passeio. O caso ocorreu em julho, e, após mais 
de dois meses de investigação, o brinquedo foi novamente autorizado a 
funcionar no local. 

A Polícia Militar 
de Araxá foi cha- 
mada na última 
segunda-feira (11) 
para atender uma 
ocorrência inusita- 
da. Uma mulher de 
53 anos contou aos 
militares que, por 
problemas parti- 
culares, dorme em 
quarto separado do 

marido. No entanto, durante a madrugada, ela acordou com o um homem 
fazendo carinhos em seu corpo e. acreditando se tratar do companheiro, 
manteve relações sexuais com ele. No entanto, ao ouvir a voz do homem 
ao seu lado. ela percebeu que se tratava na verdade de seu vizinho, iden- 
tificado como I.V., de 27 anos. Ao notar o engano, a mulher ficou desespe- 
rada e gritou. Seu vizinho então saiu correndo, fugiu pela janela e deixou 
as roupas para trás. A PM compareceu à casa do suspeito, que estava 
dormindo nu no momento da abordagem. O pai do rapaz alegou á corpo- 
ração que o filho sofre de problemas mentais. Mesmo assim, o homem 
foi conduzido à delegacia de Policia Civil para prestar esclarecimentos. 

a 
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Sm 
Paranormal 

Semelhante ao vilão Magneto do X-Men, Miroslaw Magola, de 55 anos, tem a habilidade de controlar 
metais segundo o site "Daily Star". Sem o uso de cola. o alemão consegue usar poderes psíquicos 
para grudar objetos em várias partes de seu corpo. Miroslaw faz isso com latas de bebidas, potes e 
panelas ou talheres. "Eu descobri que eu poderia treinar para manipular objetos inanimados. Passei 
anos aperfeiçoando a técnica do magnetismo humano. Posso desafiar a gravidade depois que eu 
me carrego de energia. É como mover um membro. Faço com que os objetos façam o que eu quero 
como um imã. Estou determinado a desenvolver mais meus poderes e estou trabalhando atualmente 
com telepatia e cura para ver como a energia psicocinética pode ser colocada a uma utilização que irá 
beneficiar a humanidade". Apesar de ter essa vontade de fazer bem para a humanidade, Magola está 
de olho num prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 500 mil) que vai pagar qualquer um que provar po- 
deres sobrenaturais. O desafio One Million Dollar Paranormal foi lançado pelo famoso mágico James 
Randi, em 1964. 

COLUNA DO SANCHES 

...E O VERBO SE FEZ EMOÇÃO (2) 

Jornalista Raimundo Primeiro entre- 
vista Edmilson Sanches após palestra no 
Congresso de Economia. 

Na sexta-feira, 08/11/2013, a convite 
de uma faculdade (FEST), proferi a pales- 
tra "OS DESAFIOS DE IMPERATRIZ EM 
BUSCA DO DESENVOLVIMENTO ECO- 
NÔMICO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO", no 
encerramento do Congresso de Economia 
que ali se realizava. Conclui-se abaixo o 
texto iniciado ontem. 

A importância do capital intelectual, os 
"think tanks", a Ciência e Tecnologia que 
se está fazendo no município e que mais 
-- muito mais — poderia/deveria ser incre- 
mentada... e as somas ridículas que lhe 
são consignadas no Orçamento Municipal 
(como os escarnecedores dois mil reais -- 
isto mesmo; R$ 2.000,00 — do Orçamento 
aprovado no ano passado pela maioria dó- 
cil, omissa, acrítica e, como sempre, "es- 
perta" dos tais representantes do povo). 

A inexistência de líderes em Imperatriz 
(existem pessoas que são. só e parcamen- 
te, "referências)... A falta de pessoas que, 
pelo exemplo, nos possam surpreender, 
inspirar, emocionar... 

Foram tantas as coisas, tamanhas as 
causas, que o auditório literalmente se 
desfez em aplausos, à falta de não poder, 
naquele momento, demonstrar de outra ma- 
neira o apoio aos que, mesmo solitários, 
ainda denunciam e criticam o grande crime 
de omissão que se perpetra anualmente em 
cada eleição que se passa, em cada admi- 
nistração que não fica, pois o que é estrutu- I 
rante e estruturador, o que é orgânico e or- 
ganizador, o que sistêmico e sistematizador 
para criar, fortalecer e ampliar uma identi- 
dade de povo, uma cultura de orgulho e fe- 
licidade, ah!..., isto, isto "eles" não sabem e 
não querem, não. São culpados do bem que 

Edmilson Sanches 

não querem fazer. São omissos, e por esta 
razão o espírito do tempo (o "Zeitgeist"), a 
Teoria dos Grandes Homens (de Carlyle), a 
grande História — tão maiúscula quanto sua 
letra inicial -- não destinarão bom lugar aos 
que se omitem, por estarem presos, sub- 
terraneamente, a inconfessáveis — e, por 
enquanto (por enquanto...), insabidos - in- 
teresses que, de certo, são interesses que 
não são interessantes para a coletividade. 

Enfim, foram centenas e centenas de 
informações para repisar, uma vez mais, 
que não se faz o DESENVOLVIMENTO de 
uma cidade sem o CONHECIMENTO das 
pessoas, sem o ENVOLVIMENTO dos ci- 
dadãos. 

* * * 

Dizem que o salário invisível de quem 
fala é a atenção visível de quem escuta. 

Creio quê fui pago — muito bem pago — 
pelo esforço e desgaste em ter de me des- 
locar de outras cidades, viajado centenas e 
centenas de quilômetros para encontrar um 
grande grupo de estudantes universitários, 
professores, gestores e convidados, que, 
pelo encontro ruidoso de suas mãos, pelas 
palmas e palavras efusivas, repassaram a 
um palestrante a maior das recompensas: 
compreensão. Emoção. Solidariedade. 

Sou grato a todos. 
(EDMILSON SANCHES) 

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

- PEDIU PARA SAIR 

O vereador João Silva, presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
parece não ter agüentado a gran- 
de pressão que um cargo como este 
exerce sobre uma pessoa. Na sessão 
dessa terça-feira (12). o vereador re- 
nunciou o seu cargo de presidente da 
comissão. O vereador Eudes, vice- 
-presidente da comissão, também re- 
nunciou ao cargo. Tudo indica que a 
decisão dos vereadores em renunciar 
seus cargos tenha partido depois da 
briga que tiveram com o vereador Car- 
los Hermes, quando quase chegaram 
aos tapas. O vereador Carlos Hermes 
criticou a postura dos colegas e os 
chamou de infantis. 

- QUEM ASSUME? 
Depois de toda a confusão em volta da 
renúncia dos vereadores João Silva e 
Eudes. o vereador José Carlos, o Pé 
de Pato, ofereceu-se para presidir a 
comissão de Constituição e Justiça. O 
novo nome não agradou muita gente, 
afinal o vereador é conhecido por 
ser do contra. Podem esperar muitos 
vetos de projetos daqui para frente na 
Câmara. 

- BOLSA FAMÍLIA 
Seguindo o cronograma de revisão 
cadastral do Ministério de Desenvol- 
vimento Social (MDS) para o Progra- 
ma de Transferência de Renda Bolsa 
Família (PBF), a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social (SEDES) 
convoca as famílias beneficiárias, com 
cadastros desatualizados há mais de 
dois anos, para realizar a revisão ca- 
dastral até o dia 13 de dezembro. De 
acordo com informações do técnico 
do programa Bolsa Família do muni- 
cípio, Márcio Rocha Guimarães, só 
em Imperatriz mais de 2 mil famílias 
precisarão atualizar os cadastros para 
não correrem o risco de ter o benefício 
bloqueado. "Para ser exato, são 2.038 
benefícios que precisam ser regulari- 
zados até o dia 13 de dezembro. As 
famílias que não regularizarem suas 
pendências junto ao PBF terão os pa- 
gamentos bloqueados em janeiro/2014 
e, por conseqüência, cancelados se 
permanecerem sem atualização", in- 
formou Márcio. Para realizar a atuali- 
zação cadastral, as famílias deverão 
comparecer a uma das unidades dos 
Centros de Referência de Assistência 
Social - CRAS, situados nos bairros 
do Bacuri, Santa Lúcia, Santa Rita. 
Cafeteira e Coquelândia, onde está 
distribuído o atendimento do PBF. 

- CURSOS GRATUITOS 
O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) de Imperatriz está 
ofertando cursos gratuitos. Ao todo, 
estão sendo oferecidas 325 vagas, 
através do Programa Senac de Gra- 
tuidade (PSG). Os interessados têm 
até segunda-feira (18) para se inscre- 
ver no processo seletivo. Os cursos 
devem ter início dia 25 desde mês. Po- 
derão se inscrever os candidatos que 
atendam aos requisitos necessários 
descritos no edital, como renda fami- 
liar que não ultrapasse dois salários 
mínimos. 
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MP pede afastamento do prefeito de Ríbeiràozinho 

MP quer também o afastamento de três secretários municipais 

Janaina Amorim 

A falta de transparência na gestão do 
prefeito de Governador Edison Lobão, 
Evando Viana de Araújo, levou o Mi- 

nistério Público (MP) a pedir o afastamento 
liminar, sem audiência prévia, do gestor e dos 
secretários: Anderson Wyharlla Galvão Lima 

(finanças), Gasdanio Gomes Moreira (edu- 
cação) e Geraldo Evandro Braga de Sousa 
(saúde). Para dar mais informações sobre o 
assunto, os promotores de justiça Joaquim 
Ribeiro de Souza Júnior e Nahyma Ribeiro fi- 
zeram uma reunião com a imprensa na manhã 
de terça-feira (12). 

A ação partiu da omissão de informações 
por parte dos secretários e do prefeito a uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Câmara de Vereadores que investigava a au- 
sência de prestação de contas deste ano. "Eles 
[vereadores] pediram uma documentação às 
secretarias de Saúde, Educação e Finança: 
folha de pagamento dos servidores, compro- 
vante de pagamento de combustíveis que a 
prefeitura utiliza, extrato de conta do Fundeb, 
enfim, documentações para ter acesso ao que 
vinha sendo feito pela administração pública", 
descreveu Ribeiro. 

De acordo com ele, essa documentação é 
pública e não só a CPI poderia ter acesso, mas 
qualquer cidadão. "A lei obriga que se dê o 
máximo de transparência possível", defendeu. 
Os dados foram requeridos duas vezes aos 

secretários e uma vez à própria prefeitura. No 
entanto, as solicitações não foram atendidas. 
"Isso é de extrema gravidade. Os vereadores 
são os representantes do povo e o papel deles 
é exercer esse papel [de fiscalizador]", acres- 
centou o promotor. 

A previsão é que até o próximo dia 22 o 
pedido do MP de afastamento seja julgado. 
"O regime democrático não está conseguindo 
prevalecer. Isso é preocupante. Por isso, que- 
remos uma resposta imediata", explicou Joa- 
quim Ribeiro. "Em outras situações, ele negou 
responder oficio á promotoria", completou. O 
requerimento dos promotores é para evitar 
que os agentes públicos influenciem na apura- 
ção. "Esse é um processo que só se faz com 
prova documental. Se ele está negando, não 
tem como esse processo tramitar sem o afas- 
tamento do prefeito e dos três secretários", 
disse Souza. 

Segundo a promotora de justiça Nahyma 
Ribeiro, essa não é a primeira denúncia de 
irregularidade na Prefeitura de Governador 
Edison Lobão. "Recebemos reclamações de 
constantes atrasos no pagamento de servi- 

dores, apesar do município está recebendo 
regularmente os repasses. Nunca houve sus- 
penção de repasses da Educação ou Saúde", 
detalhou. 

"Contratações ilegais também é objetivo 
de investigação. Em que pese. haja concur- 
so público com vários excedentes para serem 
chamados. O município assinou um TAC com 
o MP para substituir os contratados pelos con- 
cursados. Então tudo isso gera muita despesa, 
exonera muito o município. É uma administra- 
ção que não vem atendendo a recomenda- 
ções", complementou Nahyma Ribeiro. Para 
ela, toda essa situação indica má aplicação de 
recurso. 

A ação civil pública pede, além do afasta- 
mento, o ressarcimento integral do dano. per- 
da das funções públicas, suspenção dos direi- 
tos políticos por três a cinco anos, pagamento 
de multa civil de até 100 vezes a remuneração 
percebida pelos requeridos nas funções de 
prefeito e secretário e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indi- 
retamente, por três anos. 

Polícia Civil prende acusado 

de homicídio de adolescente 

Elias Marinho dos Santos foi morto com 21 facadas no dia 22 de julho de 2012 

Antônio Pinheiro 

Policiais civis da Delegacia de Roubos e 
Furtos, cumprindo mandado de prisão pre- 
ventiva. prenderam na noite de ontem (12) 
Cleiton da Conceição Ferreira, de 21 anos. 
Ele é acusado de homicídio do adolescente 
de 17 anos, Elias Marinho dos Santos, mais 
conhecido por Neguim da Inês. O crime ocor- 
reu em 22 de julho de 2012 e teria sido mo- 
tivado por ciúmes. O assassinato aconteceu 
na rua Bayma Júnior, bairro Bom Jesus. 

A prisão foi realizada pelos policiais da 
Delegacia de Roubos e Furtos, Marco e Deu- 

zimar. Cleiton estava desaparecido há um 
ano e quatro meses, tendo retornado ao bair- 
ro Bom Jesus no início da semana. A vítima 
foi morta com 21 perfurações por arma bran- 
ca. Segundo declarações, a morte do crime 
teria sido por ciúme. 

Cleyton, inclusive, já teria sido detido por 
ameaçar a vítima de morte. Mas, na época, 
por falta de prova, foi liberado. Neguim da 
Inês era morador da rua 5, casa 19, bairro 
Santa Luzia, região da Grande Cafeteira. O 
acusado foi recolhido a uma cela da 10a Dele- 
gacia Regional de Segurança, onde aguarda 
decisão da Justiça. 

Prédio da Academia de Letras será 

reformado ainda este mês 

Cedido pela'Prefeitura de Imperatriz, em 
regime de comodato, o prédio que abriga a 
Academia Imperatrizense de Letras (AIL), situ- 
ado na confluência da rua Urbano Santos com 
a rua Coronel Manoel Bandeira, deverá ser re- 
formado ainda este mês de novembro. 

A garantia é do prefeito Sebastião Madeira 
e do titular da Secretaria Municipal de Infraes- 
trutura (Sinfra), Roberto Alencar, que visitaram 
o prédio. Por ser engenheiro civil, o secretário 
fez pessoalmente uma avaliação do estado 
em que se encontra o velho prédio. 

Considerado o mais antigo de Imperatriz, 
o prédio já abrigou Prefeitura, Câmara. Fórum 
e já foi palco de muitos debates protagoniza- 
dos por advogados e promotores, como bem 
relembra o advogado e escritor Sálvio Dino, 
membro daquela Casa de Letras. 

De acordo com o "prefeito" da Academia 
de Letras, Agostinho Noleto, a licitação já foi 
feita e a construtora já se prepara para iniciar 
a obra. No auditório Vito Milesi, um dos mais 
atingidos pelos cupins, toda cobertura será 
substituída por madeirame novo. 

"A dificuldade encontrada até o momento 
é porque os engenheiros da construtora vão 
manter a mesma arquitetura, substituindo ape- 
nas a madeira velha por uma nova", explica 
Agostinho Noleto, ressaltando que o velho pré- 

WT. 

O prédio abriga a Academia Imperatrizense de Letras 

dio vai ser totalmente reformado. 
A presidenta da AIL, Edna Ventura, por 

sua vez, já providenciou o aluguel de um pré- 
dio próximo para abrigar todas as cadeiras do 
auditório, móveis, quadros, computadores e a 
grande quantidade de livros e arquivos de jor- 
nais que servem de pesquisa para estudantes. 

Enquanto o prédio passar pela reforma, os 
acadêmicos se reunirão no final da tarde das 
quintas-feiras no Centro de Formação de Pro- 
fessores. "Acreditamos que o sarau da última 
quinta-feira deste mês será a última ativida- 
de no prédio neste ano", conclui a presidenta 
Edna Ventura. (Domingos Cezar) 

Acusado de ter atirado em 

advogado é preso por receptação 

Antônio Pinheiro 

A Policia Militar prendeu na tarde de on- 
tem (12) Nelberg Hemeliano Santos, de 27 
anos. Ele é acusado de ter participado de um 
assalto no mês de setembro ao escritório de 
advocacia do vice-presidente da OAB - Sub- 
seção Imperatriz. Carlos André Morais An- 
chieta, onde na oportunidade, em companhia 
de Augusto, teria efetuado um tiro no advoga- 
do, que reagiu ao assalto. 

Nelberg foi preso após ser encontrado com 
ele uma moto Biz preta, de placa NXO-5049- 
-Imperatriz-MA, tomada de assalto às 21h do 
dia 6 de novembro, na rua Paraíba, bairro Ju- 
çara. Após fazer a prisão do mesmo, os poli- 
ciais foram até a casa da namorada de Nel- 
berg, na Beira- Rio, onde foram localizados a 
bolsa da proprietária da moto, os documentos 
e a placa do veiculo. 

A namorada também foi apresentada na 
Delegacia do 4° Distrito Policial. A policia des- 
cobriu que contra Nelberg havia um mandado 
de prisão preventiva da 1a Vara Criminal. A 
solicitação da prisão preventiva foi feita pelo 
delegado Fairlando, após oito testemunhas 
reconhecerem a dupla em filmagens como 

A moto encontrada com Nelbert foi roubada no dia 6 deste mês 

participantes do assalto ao escritório de ad- 
vocacia. 

Nelberg já cumpriu pena na CCPJ por as- 
salto. Sobre a moto Biz e a bolsa encontrada 
com ele e a namorada, disse que comprou de 
um usuário de drogas. Nelberg foi autuado por 
receptação. 

Juizes tomam posse em 

São Luís e Imperatriz 

Ni 

Fláv/o Soares e Andréa Lago foram empossados pelo presidente do TJMA, Guerreiro Júnior 

O presidente do Tribunal de Justiça do Ma- 
ranhão (TJMA), desembargador Antônio Guer- 
reiro Júnior, deu posse, nessa terça-feira (12). 
aos juizes Andréa Furtado Perlmutter Lago e 
Flávio Roberto Ribeiro Soares, no 1° Juizado 
Especial Criminal de São Luis, e na 3a Vara 
Criminal da Comarca de Imperatriz, respecti- 
vamente. 

Andréa Lago ingressou na magistratura 
em 1993, como juíza substituta na Comarca 
de Imperatriz e depois Caxias. Foi titularizada 
em Carutapera, passando por Vitória do Mea- 
rim, Viana e Arari, Carolina, Estreito, Riachâo, 
Timon, Parnarama, Mirador. sendo promovida, 
em 2010, para a capital, como juíza auxiliar na 
4a Vara de Família, substituindo o então juiz 
titular Kléber Carvalho (hoje desembargador). 

"Acho que tive muita sorte, porque o 1° 
Juizado Especial Criminal de São Luís é bem 
estruturado, bem organizado. O juiz Lucas 
Ribeiro Neto fez um excelente trabalho. Vou 
começar uma nova etapa na minha vida. Sair 
da área eivei para a criminal, onde vou poder 
desenvolver outros projetos que tenho em 
mente", concluiu a juíza. 

Já o juiz Flávio Roberto entrou na magis- 
tratura em 2001, como juiz substituto na Co- 
marca de Estreito, onde foi titularizado e ficou 
até 2004. Permaneceu em João Lisboa por 
mais de nove anos, até ser removido por me- 
recimento para a 3a Vara Criminal da Comarca 
de Imperatriz. O magistrado, que também é 
professor universitário, disse que pretende se 
especializar na área criminal. 
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Conselho Regional de Farmácia elege nova diretoria 
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Em Imperatriz, a diretoria será representada por Ronaldo Aqulno, Teofttá Monteiro e Fábio Nascimento 

Hyana Reis 

Uma nova diretoria foi eleita na última 
quinta-feira (07) para gerenciar o Con- 
selho Regional de Farmácia (CRF) em 

todo o estado. O Grupo "Aliança Farmacêutica" 
(Chapa 1) saiu vencedor nas eleições, conquis- 
tando mais de 85% dos votos. A nova gestão 
contará com três representantes de Imperatriz. 

A partir do dia 1 de janeiro, o Conselho Re- 
gional de Farmácia terá como presidente a pro- 
fessora Maria José Luna dos Santos da Silva, 
eleita com 1051 votos. E contarão ainda com 
Ronaldo Aquino, Edson Belfort e Luiz Mário Sil- 
veira, que também foram eleitos conselheiros 
regionais de farmácia, juntamente com Valério 
Monteiro, Fábio Nascimento e Marcos Aurélio 
Viana. 

Para representar os profissionais mara- 
nhenses no Conselho Federal de Farmácia 
(CFF), foi eleito o farmacêutico e professor uni- 
versitário Fernando Bacelar, conselheiro efetivo 
com 757 votos, e a farmacêutica Teófila Montei- 
ro, para a suplência. 

Eles gerenciarão o órgão por 4 anos. e en- 
tre as propostas está apoiar o CRF na criação 
do Programa de Qualificação do Farmacêutico; 
promover maior interação entre o Conselho e o 
Sindicato; apoiar a discussão sobre a prescri- 
ção farmacêutica: lutar contra a privatização do 
sen/iço público de saúde, entre outras. Atual- 
mente, o CRF conta com cerca de 2.800 farma- 
cêuticos, desses 600 somente em Imperatriz. 

Em Imperatriz, a diretoria será representada 
por Ronaldo Tomaz de Aquino (vice-presiden- 

te). Teofilá Monteiro (Conselheira Federal) e 
Fábio Nascimento (Conselheiro Regional). Eles 
prometem lutar pela descentralização do Con- 
selho. "O que pretendemos é fazer um Conse- 
lho de Farmácia atendendo necessidades re- 
gionais. O nosso objetivo é descentralizar para 
atender às necessidades específicas de cada 
região, e torná-lo mais participativo", afirma a 
conselheira federal Teófila Monteiro. 

O conselheiro Fábio Nascimento destaca 
que esta é a primeira vez que a diretoria pos- 
sui tantos representantes da cidade. "A Região 
Tocantina está bem representada agora". Já o 
vice-presidente Ronaldo Tomaz de Aquino ga- 
rante que os farmacêuticos de Imperatriz po- 
dem contar com um trabalho árduo por parte 
da diretoria. "Podem esperar muito trabalho da 
nossa parte e uma participação mais efetiva", 
ressalta. 

Abaixo os eleitos que irão compor a 
nova diretoria: 

Conselheiros Regionais 
Maria José Luna dos Santos da Silva- pre- 

sidente 
Ronaldo Aquino- vice-presidente 
Edson Belfort- secretário 
Luiz Mário Silveira- tesoureiro 
Valério Monteiro- Conselheiro 
Marcos Aurélio Viana- Conselheiro 
Fábio Nascimento- Conselheiro 
Conselheiro Federal 
Fernando Bacelar - Efetivo 
Teófila Monteiro - Suplente 

Projeto solicita mais 

bancos na Praça de Fátima 
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O projeto solicita o aumento no número de bancos 

Hyana Reis 

Um projeto apresentado na sessão dessa 
terça-feira (12) na Câmara Municipal solicitou 
o aumento no número de bancos na Praça de 
Fátima. A indicação é de autoria do vereador 
Carlos Hermes e foi aprovada por unanimida- 
de. Agora segue para avaliação da Secretaria 
de Infraestrutura para possível execução. 

O autor do projeto justificou a indicação 
afirmando que a praça é uma das principais 
da cidade, mais movimentada, além de ser 
ponto de encontro, portanto necessita de mais 
estrutura. O vereador comentou que a Praça 
de Fátima tem poucos bancos e muitos estão 
quebrados, por isso a necessidade urgente de 
aumentar o número de assentos. 

Os freqüentadores da Praça de Fátima é 
que ganharão com o projeto, pois afirmam que 
o local não tem a estrutura mínima para rece- 
ber os muitos visitantes. "É a praça mais mo- 
vimentada da cidade e praticamente não tem 
bancos para sentar. Os poucos que existem 
geralmente são ocupados por moradores de 
rua", reclama Daniela Soares. 

Ela afirma que aumentar o número de ban- 
cos deve ser apenas o primeiro passo para 
reestruturar a praça. "É preciso mais limpeza, 
mais árvores e, principalmente, mais seguran- 
ça. Acredito que aumentar a quantidade de 
bancos ajuda muito, mas ainda há muita coisa 
que essa praça precisa". 

Outras indicações - O vereador Buzuca 
solicitou a pavimentação asfáltica da rua Bom 
Futuro, entre a Avenida Assembléia e a rua São 
Francisco, no bairro Vila Lobão. O vereador 
Francisco Rodrigues indiciou a cobertura da 
quadra poliesportiva do povoado Lagoa Verde. 

O vereador José Rodrigues Silva solicitou 
a pavimentação asfáltica da rua 10, entre a 
Av. Liberdade e a rua Euclides da Cunha; da 
rua 14 de Julho, entre as ruas Euclides da 
Cunha e 28 de Outubro; a rua Lagunas, en- 
tre Av. Liberdade e a rua 28 de outubro; e a 
rua 28 de outubro entre a Rodovia BR-010 e 
rua Carajás, todas no bairro Jardim São Luís. 
Por fim, a vereadora Fátima Avelino indicou 
a perfuração de um poço artesiano, no bairro 
Parque Alvorada. 

Entidades se reúnem para elaboração 

do Plano Municipal de Educação 

Ontem (12), entidades de Imperatriz se 
reuniram para dar inicio à elaboração do Plano 
Municipal de Educação (PME). De responsa- 
bilidade da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), o plano será criado a partir de res- 
ponsabilidades, funções e metodologia de tra- 
balho que envolve entidades representativas 
de classes e órgãos públicos municipais. 

Domingos Bandeira Gonçalves, coordena- 
dor do Setor de Projetos Especiais da Secre- 
taria de Educação, explica em que consiste o 
plano que será elaborado. 

"Criamos o Fórum Municipal, que tem o 
objetivo de elaborar o Plano Municipal de Edu- 
cação que consiste no planejamento de ações 
que serão realizadas no prazo de dez anos 
em prol da educação de Imperatriz. Este plano 
envolve órgãos da esfera municipal, estadual, 
Poder Legislativo, Ministério Público, institui- 
ções educacionais, entidades representativas 
de classe e conselhos de diversas áreas". 

Domingos explicou ainda que esta foi a pri- 
meira reunião de muitas que serão realizadas 
até meados do ano que vem, quando o Plano 
Municipal de Educação será concluído e apre- 
sentado. 

Sobre o PME 
Zesiel Ribeiro, secretário municipal de 

Educação, explica de onde surgiu a idéia de 
elaboração deste plano. 

"A elaboração do Plano Municipal de Edu- 

Â 

Foto: Divulgaçáo 

cação (PME) está previsto na Lei 10.172, de 9 
de janeiro de 2001, que estabeleceu o Plano 
Nacional da Educação (PNE). É fundamen- 
tal esclarecer que o PME não é um Plano do 
Sistema ou da Rede de Ensino do Município, 
mas um Plano de Educação do Município. 
Integrado ao Plano Estadual de Educação e 
ao Plano Nacional de Educação, sim. porém 
mais integrado, ainda, à realidade, à vocação 
e às políticas públicas do Município. A história, 
a geografia, a demografia do Município e sua 
proposta de desenvolvimento é que determi- 
nam as metas e as estratégias de suas ações 
na educação escolar". 

População comemora 17° 

aniversário de Buritirana 

No último final de semana, uma vasta pro- 
gramação foi desenvolvida pela Prefeitura Mu- 
nicipal. por ocasião do 17° aniversário de Bu- 
ritirana. a 65 km de Imperatriz. As atividades 
começaram na sexta-feira (8) e foram encerra- 
das no domingo, 10 de novembro. 

A determinação do prefeito Vagtônio Bran- 
dão foi no sentido de fazer com que a data 
fosse fortemente festejada durante três dias. o 
que efetivamente aconteceu, correspondendo, 
desta forma, aos desejos da população, que 
vive atualmente dias promissores face ao tra- 
balho realizado pela atual gestão municipal. 

Uma série de ações, que constou de pa- 
lestras educativas em escolas, inauguração 
da Secretaria de Agricultura do Município, 
Passeio Ciclístico, Passeata de Conscienti- 
zação sobre Drogas, apresentações culturais 
com escolas municipais na Praça da Juventu- 
de, entre outros eventos, marcou os 17 anos 
de emancipação político-administrativa de 
Buritirana. 

O setor esportivo também foi lembrado, 
com a realização da Taça Elias Bazoga e o 
Torneio de Futebol Infantil, com vasta distribui- 
ção de presentes para a criançada que esteve 
no Estádio do Tanque II. 

A programação festiva foi aberta pelos 
evangélicos com os shows das cantoras Adria- 
na Aguiar e Marina Brandão, enaltecendo a 
palavra do Senhor, numa data importante para 
o município e população de Buritirana. O even- 
to aconteceu na Praça da Juventude, 

No dia seguinte, sábado, foi a vez da Ban- 

da Reprise, de São Luis, cantar e agitar o pú- 
blico, com muito reggae, axé e as músicas que 
estão sendo executadas pelos grandes nomes 
do meio artístico nacional. Antes, porém, o 
prefeito Vagtônio Brandão fez a abertura so- 
lene da programação comemorativa aos 17 
anos de Buritirana. O acontecimento foi pres- 
tigiado pelos deputados federais Francisco 
Escórcio e Davi Alves Silva Júnior (Davizinho), 
além do deputado estadual Antônio Pereira, 
secretários municipais, assessores, vereado- 
res e convidados. 

A programação foi fechada pela Igreja Ca- 
tólica, com o show do cantor Alcides, domingo 
à noite, sob aplausos de populares e da comi- 
tiva que representou a governadora Roseana 
Sarney, comandada pelo secretário de Estado 
de Cidades, Rildo Hora. 

Como sempre acontece durante encontro 
com a população, o prefeito Vagtônio Brandão 
aproveitou para agradecer aos diversos seto- 
res da comunidade de Buritirana, fazendo, a 
propósito, uma prestação de contas sobre as 
ações executadas pela Prefeitura Municipal, 
destacando o empenho dos políticos que, uni- 
dos, não medem esforços e viabilizam recur- 
sos e projetos para o município, incrementan- 
do ainda mais a dinâmica de trabalho de sua 
gestão. 

O chefe do Executivo de Buritirana desta- 
cou que, apesar das adversidades, tem con- 
seguido realizar compromissos assumidos 
durante a sua campanha eleitoral. (Raimundo 
Primeiro) 

COM SEGURANÇA NAO SE BRINCAI 
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►2- FEIRA DA BELEZA 

Empreendedores querem conquistar os consumidores 
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A feira acontece nos dias 16, 17 e 18 no Centro de Convenções 

Welbert Queiroz 

Em sua segunda edição, a Feira da Be- 
leza de Imperatriz realizou nessa terça- 
-feira (12) um café da manhã com au- 

toridades do município, empreendedores do 
mercado da beleza e imprensa. No evento foi 
realizado o credenciamento dos veículos de 
comunicação, além da exposição das novida- 
des na feira. 

A abertura oficial para visitação acontece 
no próximo sábado (16) e segue até a segun- 
da-feira (18). "Essa feira é de suma importân- 
cia se tratando do ramo da beleza em Impe- 
ratriz, que cresce a cada dia e a cidade está 
acompanhando o ritmo desse crescimento. As 
pessoas estão procurando cada vez mais essa 
área do bem-estar. Beleza tem muito a ver com 
saúde, aliás, é saúde mesmo e bem-estar. A 
Beleza Plena está aqui para contribuir, pois 
além de prestarmos serviços, promovemos 
cursos de aperfeiçoamento para esteticistas", 
ressalta Sônia Galvão, esteticista e proprietá- 
ria da clínica de estética Beleza Plena. 

O presidente da Câmara de Lojistas de Im- 
peratriz (CDL) ressalta o crescimento do mer- 
cado da beleza em todo o país. "Em 2003, o 
mercado da beleza registrou um faturamento 
em torno de R$ 20 bilhões, e a estimativa para 
este ano é que o faturamento seja por volta de 

R$ 60 bilhões", avaliza Francisco Almeida. 
Segundo Danilo Lisboa, diretor regional 

do Sebrae, a feira ainda objetiva aproximar 
os^rofissionais da região das novidades e 
novas tecnologias da beleza. "A expectativa 
para essa feira é muito maior. Estamos aqui 
para confirmar o apoio do Sebrae, com aten- 
dimentos e capacitações. O mercado cresce a 
olhos vistos, e desejamos boa sorte e sucesso 
à feira". 

"O nosso segmento é o que mais tem cres- 
cido em todo o Brasil. Ele tem crescido dois 
dígitos a cada ano. Como o nosso desenvolvi- 
mento econômico, percebemos a necessidade 
de fazer essa feira em Imperatriz. Elaboramos 
essa feira com um prazo de 90 dias e essa 
realização só foi possível graças à equipe que 
temos", finaliza Francisco Almeida, presidente 
da CDL em Imperatriz, deixando ainda o con- 
vite para que a população esteja presente no 
evento. "Aguardamos toda a população, em- 
preendedores e imprensa a estar conosco na 
2a edição da feira, e já antecipo o lançamento 
para a 3a Feira da Beleza, já confirmada para a 
primeira semana de novembro de 2014". 

Novidade - O Megashow - um momento 
dentro da programação em que modelos vão 
desfilar com novos designs de cortes de cabelo 
- será realizado pela primeira vez durante a feira. 

Academia de Saúde desenvolve projeto de 

promoção em saúde à comunidade escolar 
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Os alunos participaram de palestra sobre "Hábitos saudáveis, através da alimentação e exercícios físicos" 

Além das atividades de ginástica supervi- 
sionada, aeróbica, avaliação física e nutricio- 
nal, jogos, e atendimento com fisioterapeuta 
e psicólogo, a Academia da Saúde, polo Bei- 
ra-Rio, desenvolve ações voltadas à qualida- 
de de vida da comunidade escolar. 

Inaugurado há quase dois meses, o es- 
paço ampliou o trabalho com o atendimento 
aos alunos das escolas públicas e privadas 
com palestras, oficinas educativas e rodas 
de conversas. A coordenadora da Academia, 
Rosélia Albuquerque, informa que o objetivo 
é promover qualidade de vida no âmbito so- 
cial, físico e mental. 

Neste projeto, as atividades são voltadas 
para a turma que reservar horário. Na última 
ação realizada, os beneficiados foram os es- 
tudantes da Escola Municipal Tocantins. Na 
oportunidade, os alunos participaram de pa- 
lestra sobre "Hábitos saudáveis, através da 
alimentação e exercícios físicos". E participa- 
ram também de sessão de ginástica supervi- 
sionada pelo educador físico, além da oficina 
de jogos educativos. 

Rosélia ressalta que a escola interessa- 

da em participar do projeto deve entrar em 
contato com a coordenação por meio dos 
telefones 91485982 ou no 35249877 e fazer 
o agendamento. "As segundas e as quartas- 
-feiras são disponibilizadas para realização 
das atividades com a comunidade escolar. 
Para ter acesso aos serviços, a direção de 
cada escola precisa nos procurar". 

A secretária Municipal de Saúde, Concei- 
ção Madeira, explica que o Programa Acade- 
mia da Saúde é uma estratégia para estimu- 
lar o aumento da prática de atividade física 
na população com disponibilização de pro- 
fissionais qualificados para a orientação de 
práticas corporais, atividades físicas, lazer e 
modos de vida saudáveis nestes ambientes. 

"Para tanto, estamos disponibilizando de 
segunda a sexta-feira, no turno vespertino, 
uma equipe de profissionais composta por 
nutricionistas, psicólogo, fisioterapeuta, edu- 
cador físico e assistente social, todos manti- 
dos pela Prefeitura de Imperatriz", ressalta a 
secretária, informando que os serviços são 
abertos a toda a comunidade. 

Maria Almeida 

Banco de Alimentos aguarda apoio da classe empresarial e da comunidade 

Criado com a finalidade de ajudar as pes- 
soas de baixo poder aquisitivo, o Banco de Ali- 
mentos, a exemplo de outras instituições, tem 
vivido seus altos e baixos. O órgão é mantido 
numa parceria entre o Ministério do Desenvol- 
vimento Social e Combate à Fome e Prefeitu- 
ra Municipal, por intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social. 

De acordo com o coordenador Luis Miran- 
da, o Lula Miranda, o prédio que abriga a insti- 
tuição vai passar por uma reforma e moderni- 
zação para então começar novas campanhas 

de arrecadação de alimentos não perecíveis. 
"Vamos conscientizar a sociedade em geral 
de sua responsabilidade social", observa Mi- 
randa. 

Para manter dezenas de entidades, como 
creches, abrigos de idosos, entre outras insti- 
tuições de caridade, o Banco de Alimentos faz 
seguidas campanhas, bem como visitação a 
hiper e supermercados, mercadinhos, arreca- 
dando frutas, legumes e verduras, que os do- 
nos desses estabelecimentos jogariam no lixo. 

Todo alimento perecível arrecadado pelos 

servidores do órgão são lavados com cuidado 
e acondicionados em sacos de plástico sob o 
acompanhamento de uma nutricionista. De- 
pois de embalado, os alimentos são transpor- 
tados em veículos apropriados para serem dis- 
tribuídos às entidades cadastradas ao banco. 

Outras dezenas de cestas de alimentos 
são entregues diretamente na sede do banco 
para membros de famílias consideradas ca- 
rentes, que também são previamente cadas- 
tradas. "Todas as pessoas que distribuímos os 
alimentos, nós vamos em suas casas, acom- 

panhamos de perto a situação de cada um, 
para então cadastrá-las", afirma Lula Miranda. 

O Banco de Alimentos é considerado um 
dos mais importantes instrumentos de com- 
bate à fome. Moradora da periferia da Vila 
Cafeteira, a dona de casa Maria Joaquina de 
Sousa, 62, diz que não sabe como manteria 
filhos e netos sem a ajuda do órgão. "O Ban- 
co de Alimentos é muito importante para to- 
dos nós que enfrentamos dificuldades finan- 
ceiras", afirma a dona de casa. (Domingos 
Cezar/ASCOM) 

SI 

Tenho desejos menores 

Marlnete Ferreira Oliveira tem sonhos: ter uma casa, um emprego para os filhos e uma geladeira nova 

Janaina Amorím 

Às 6h30, dona Marinete Ferreira Oliveira já estava na Praça 
Mané Garrincha no intuito de realizar um "grande" desejo: ter 
uma geladeira nova. Na terça-feira (12), pessoas de baixa ren- 
da preencheram um cadastro para participar do Caravana da 
Economia, projeto da Companhia Energética do Maranhão, que 
troca refrigeradores velhos por novos. 

"Já tenho 12 anos com essa geladeira. Já comprei de se- 
gunda mão. Ela caiu a porta, não tem tampa no congelador", 
descreve, animada. Ela conta que nas outras edições estava na 
roça, mas sempre teve vontade de participar do programa. "Já 
teve duas inscrições, mas sempre que eu ficava sabendo estava 
na roça e não tinha como vir de lá para cá", conta. 

Esse é apenas um dos vários sonhos simples que Marine- 
te Ferreira tem. São desejos básicos que todo cidadão deveria 
ter acesso. "Minha casa é cedida... é de tábua. Moro em casa 
cedida, porque nunca tive condições de fazer", detalha. "Já me 
inscrevi naquele programa [Minha Casa, Minha Vida]. Um dia 
vou ter minha casa", almeja. 

Durante todo o ano, ela se reveza entre as atividades de 
lavradora e artesã - mesmas atividades exercidas pelo marido. 
"Seis meses trabalho com artesanato e seis meses como la- 

vradora. Meu marido trabalha com roça, então ajudo ele. Faço 
crochê e boneca de pano, e ele uns carrinhos de madeira. A 
vida é essa", descreve. 

Uma das dificuldades da família, segundo Marinete, é con- 
ciliar a saúde - comprometida pela idade - com o trabalho na 
lavoura. "Eu mesmo com meu marido tem uns dois anos que 
não tem safra nenhuma por causa de doença, rins e coluna. E 
as consultas tu sabe: tira hoje uma consulta, marca pára tal dia. 
Passa três meses, faz o exame. Passa dois meses enfrentando 
a fila do SUS", reclama. 

Para a artesã, a vida de quem vive dessas atividades é difí- 
cil. "A vida de quem vive de artesanato, antigamente era bom, 
mas hoje é difícil porque todo mundo é artesão: e de lavrador é 
outra coisa, que todo mundo sabe que quem é lavrador é pobre 
mesmo. Depende da chuva, do inverno, dessas coisas assim. 
Plantamos arroz, feijão, macaxeira e pronto. Só para sobreviver". 

Com a renda, o casal educou dois filhos. "É um menino e 
uma menina. Eles já terminaram os estudos [ensino médio]. 
Eles deixavam o currículo, mas nunca eram chamados por cau- 
sa desse computador. Mas agora eles já estão fazendo o curso", 
afirma. Otimista, ela diz que depois do curso, os filhos irão con- 
seguir uma vaga no mercado de trabalho. "Espero que dê tudo 
certo", finaliza. 

Ir 
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JANTAR DO BEM 

■ 
Sob o comando da impecável cerimonialista Mara La Rocque, o Jantar do 

Bem, evento beneficente promovido pelo Rotary Club, reuniu empresários e 
amigos. A campanha Natal Solidário 2013 visa angariar fundos para ajudar 
instituições e lares da cidade. O evento foi realizado no dia 09 de novembro, 
no Colonial Eventos, e contou com a presença de pessoas notáveis da socie- 
dade. Vamos conferir! 

Fotos: David Muniz 
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A impecável Mara La Rocque, cerimonialista 
no comando do evento 

Alberto Reis, a editora chefe do Correio 
Popular, Karoline Damião e o diretor do 
Jornal Correio Popular, Alfredo Wagner 
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An tom o e Ha Bezerra Mara La Rocque e seu esposo Dr. Fernandes 
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Jurandir e Neilamy Cunha 
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Clara Pereira e Lívio Texeira 
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José Fernandes, Alfredo Assunção, Vaídjan Ferreira, Euclides Viéra e Alberto Reis 
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Celulares - Informática & Eletro-eletrônicos 

EMPRESÁRIO 

Quando pensar no que fazer com os resíduos 

de sua empresa. pense 

verde. 

ecoservice 
GESTÃO DE RESÍDUOS 

Plano de gerenciamento 

de resíduos industriais, 

Gestão, transporte e 

tratamento dos resíduos de 

saúde, industriais, 

comerciais e agropastorís.P 

www.ecoservice-ma.com.br 

yW 3525-5719;^ 

Licença ambiental n^ 043/2013 
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FARMASUL (RUA FREI M. PROCÓPIO, 208-BEIRA RIO) 
DROGARIA M M FARMA (RUA PETRÔNIO PORTELA, 513-BOCA DA MATA) 

DROGARIA DEUS É GRANDE (RUA DOM MARCELINO, 08-VILA NOVA) 

— CMZAVtNHA 

jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas 
fntoterân- da. auafendB- do 

Qb coraais dadreta macrotwb- ca 

Rgiihnha adesiva de álbuns Manbs Produto 
rarnene bucal 

Gracrfiano Ramos, escrUor braeMro 

Araçads golos ds Pmloçào úli durante tempestades 
Criado antaiormentB (latim) compndo Constei (abrev.) 

L 
♦ ♦ 

MS imwonco 
da Lao-tse * 

Trenspira- ção > ♦ 
/ 

Rua (abrev.) ♦ 
Trabalha «rtWieo Banda morkanha Peça de aviões 

Grande pedrada morrfio ♦ Paiotra Duarte, atiz 
ScBária; desacom- panhado 

♦ 
♦ 

Formaçào comoo 
mioma (Patai.) 

♦ 
«pmsarl»- dopof Sàrato 

Chapei" (TV) 

Vagaroso 

♦ 
♦ ♦ 

Marcha usada sm manobrai ♦ 
COdrgo (abrev.) Bdsa, em tancãs ílCíinL ♦ doeCss- 

setMfTV) 
Tipo de baófpl) w ♦ ♦ Tribunal de Contasdo Estado (agia) 

♦ 
1002. em aiganarros 
romano» Passado 

tSSslíSrOB 

Alvo da adoração dosmuçul. manos 
♦ 

Golpe único do pugflsmo ♦ 
Formato da cantoneira 
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R««postas desta erxizadlnha na próxima edlçio 
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piadas 

Gago Chamando 

As crianças estavam assistindo a televisão em casa, quando alguém bateu na porta e elas 
foram ver quem era. 

Era um gago: 

— É aqui-qui-aqui-aqui... quiquiqui mora o có-có-có-có-córo... có... có... cócórocócó... 

— Mãe! Tem um homem aqui na porta botando um ovo! 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Anita acredita na armação de Antônio contra Her- 
nandez. Vera repreende duramente o comportamento de Meg, que 
fica sem entender sua reação. Caetano revela para Bernardete que 
odeia angu. Sidney se lembra de sua infância, quando Maura lhe 
afirmou que Cláudio não gostava dele. Anita conversa com Serguei 
e Julia sobre Antônio e Hernandez. Com ciúmes da boa atuação 
de Vera, Ronaldo decide voltar ao trabalho e se surpreende com 
a promoção do sarau no restaurante. Ben e Hernandez revelam a 
Giovana e Vitor que Antônio cria fantasias sobre seu pai biológi- 
co. Julia convence Anita a falar com Ben sobre Antônio. Ronaldo 
repreende Vera por organizar o sarau, já que o restaurante não 
tem licença para promover eventos. Ben conta a Anita a verdadei- 
ra história de Antônio. Sidney enfrenta Maura, que se surpreende 
com a atitude do filho. Bernardete pensa em reabrir sua barraca de 
angu no Grajaú, e Caetano a repreende. Maura procura por Sidney, 
preocupada. Sofia provoca Meg. Sidney se aproxima de Antônio. 
Giovana, Clara e Guilherme escutam Sofia afirmar que deseja que 
Meg perca o bebê.. 

Joia Rara 
Globo. 18h15 - Amélia e Franz discutem. Ernest flagra Hilda beijan- 

do Toni, que se espanta ao saber que ela é filha do milionário. Man- 
fred incentiva Franz a procurar um advogado para tirar a guarda de 
Pérola de Amélia. Mundo aconselha Toni a esquecer Hilda. Franz 
acompanha um oficial de justiça à casa de Amélia para entregar o 
mandado que regulariza o direito de visita de Ernest a Pérola. So- 
nan aconselha Amélia a perdoar Ernest. Toni e Hilda fazem as pa- 
zes e ele a pede em casamento. Ernest expulsa Toni de sua casa e 
o demite da fundição. Ernest tranca Hilda em casa e tenta apressar 
seu casamento com Décio. Pérola chora e revela que foi impedida 
de entrar na escola porque sua mensalidade está atrasada. 

Além do Horizonte 
Globo. 19h30 - Marlon e Paulinha fogem na direção oposta à de Jo- 
ana. Lili revela para William que é noiva. Edu pede que Nilson o leve 
novamente até os limites da selva. Thomaz pede para Marcelo ficar 
atento ao comportamento de Lili. Paulinha se sente culpada por ter 
usado Joana para fugir da onça. Celina se entristece ao saber que 
quase todos os seus alunos foram impedidos de participar do grupo 
de estudo. Sandra provoca William ao falar de Lili. Álvaro não vê 
Lili na sala de Marcelo e o chama para sair. Fátima dispensa José. 
e Edu o ironiza. João tem um plano para tentar conquistar Fátima. 
André conversa com Olívia sobre Lili e o caso de seu pai. Lili tenta 

disfarçar o desânimo com o noivado diante de Marcelo. Inês discute 
com Thomaz por causa de Heloísa. Álvaro passa a noite com Fer- 
nanda. Marlon e Paulinha encontram uma caverna e se preparam 
para explorá-la. William procura um simbologista. Keila conta para 
Celina a história da mãe de Fátima. William vai à livraria freqüen- 
tada por Rafa e diz ao vendedor que está à procura da felicidade. 
Paulinha e Marlon chegam a um precipício. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Bruno fica nervoso com Félix. César pega a mochila 
do genro e leva para casa. Bruno não conta para Paloma o que 
tinha em sua mochila. Ninho fica transtornado por não conseguir 
arrumar dinheiro. Márcia tenta ser gentil, mas Eudóxia e Murilo a 
desprezam. Michel liga para Patrícia. Niko deixa Fabrício no colo de 
Amarilys, e ela quase o derruba. Perséfone tenta disfarçar o des- 
conforto com a dieta. Silvia e Guto vão ao motel. Perséfone des- 
maia ao cuidar de um paciente e é internada. Renan se preocupa 
com a saúde de Inaiá. Amarilys é hostil com Jayminho. Perséfone 
acorda e encontra Vanderlei ao lado de sua cama. Ninho exige que 
Félix dê dinheiro para ele. César pede que Simone consiga as di- 
gitais de Félix. O vilão leva Anjinho para trabalhar com ele. Paloma 
tenta obrigar Bruno a contar o segredo que tem com César. 
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T Áries 21-03/19-04 
Ao entrar em seu signo, a Lua desestabiliza seu 
emocional e a quadratura com Vênus alerta que 
você tende a se sentir desmotivada com o traba- 
lho, seja com as tarefas ou com os colegas. Não 
permita que a produtividade diminua! 

tí Touro 20-04/20-05 
Não deixe que o pessimismo tome conta de você 
A Lua entra em sua área de crise e se tenciona 
com Vênus em sua área espiritual. Mesmo que 
sofra alguns revezes, não abra mão de seus so- 
nhos, Corra atrás de seus objetivos! 

II Gêmeos 21-05/21-06 
Você demonstra cumplicidade, pois a Lua adentra 
sua área de amizades, lhe estimulando a curtir mo- 
mentos felizes junto às pessoas que você gosta. A 
tensão com Vênus alerta para a dependência emo- 
cional e expectativas, cuidado! 

«5 Câncer 22-06/22-07 
Você se sente dividida entre sua vida afetiva e o tra- 
balho, neste dia em que Lua e Vênus se tencionam. 
Você precisará abrir mão de algo, portanto seja bas- 
tante organizada, conciliando interesses e definindo 
prioridades! 

SI Leão 23-07/22-08 
Expectativas pessoais frustradas tendem a se refletir 
negativamente em sua saúde, neste dia em que Lua 
e Vênus formam quadratura. Procure cuidar melhor 
de si mesma, pois você está suscetível a doenças de 
fundo emocional! 

TTO Virgem 23-08/22-09 
Suas decisões são prejudicas pela tensão Lua-Vê- 
nus, que afetam seu bom senso. Você tende a agir 
sem cautela, o que pode lhe causar problemas. Use 
sua autocrítica e contenha a impulsividade. Não se 
deixe levar pelas emoções! 

Libra 23-09/22-10 
Você tende a sufocar as pessoas mais próximas 
com sua atitude excessivamente zelosa neste dia 
em que Lua e Vênus formam quadratura. Não des- 
conte suas carências nos outros, procure compreen- 
dê-las. Saiba dosar seu carinho! 

% Escorpião 23-10/21-11 
A quadratura de Lua e Vênus tenciona suas áre- 
as de comunicação e relações profissionais, lhe 
pedindo mais autocontrole quanto ao seu tem- 
peramento. Tome cuidado com sua instabilidade 
emocional e reações passionais! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
Não se deixe levar tanto pelas emoções, pois sua 
sede por aventuras afetivas pode acabar lhe colo- 
cando em apuros. A quadratura Lua-Vênus lhe acon- 
selha a ser mais responsável quanto aos divertimen- 
tos e aos gastos associados! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Que tal cuidar melhor de sua autoestima? Lua e 
Vênus, tensionados, indicam crises de insegurança 
e lhe aconselha a procurar a ajuda emocional dos 
outros. Mas não fique se lamentando, não vá sobre- 
carregar as pessoas! 

^Aquário 20-01/18-02 
Não deixe que devaneios lhe tirem o foco do que é 
importante. A tensão de Lua e Vênus lhe deixa mais 
introspectiva e tímida. Não se perca em sonhos e 
idealizações, seja madura e mantenha os pés no 
chão. Seja realista! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você tende a se deixar levar pelas aparências, e 
pode acabar gastando seu dinheiro equivocada- 
mente, A Lua passa por sua área material desesta- 
bilizando as finanças e lhe aconselhando a buscar 
diversões mais econômicas! 
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"Sempre acontecem acidentes ai, direto! A maioria dos acidentes é causada pela frenagem 
nessa areia, porque o pessoal vem muito rápido e vem dali, vem de um lado, vem daquele 
outro lado e do outro, ai as pessoas se confundem", afirma Hosano Barbosa de Oliveira. 
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A voz da comunidade 

Sem sinalização, cruzamento provoca constantes acidentes 

Welbert Queiroz 

O cruzamento não está sinalizado, mas 
isso não parece ser o suficiente para 
muitos motoristas, pedestres e ciclis- 

tas redobrarem a atenção. O cruzamento da 
Avenida Industrial, de mão dupla, tem provo- 
cado constantes acidentes. Por um lado. o 
poder público não toma prudências básicas, 
como sinalização, e, por outro, quem transita 
pela via não toma os cuidados necessários 
para evitar acidentes. 

Os moradores do bairro Santa Rita e de- 
mais que utilizam a via pedem que o poder 
público ao menos sinalize o cruzamento para 
que assim sejam minimizados os riscos. "Falta 
sinalização. Se colocassem uma rotatória aqui 
para organizar, seria melhor. Mas enquanto 
não resolvem, seria bom que colocassem pelo 
menos uma sinalização, ou qualquer coisa que 
fizessem já ajudaria. Até mesmo para limpar 
essa areia ai que causa muitos acidentes. 
Essa areia aí só acaba em tempo de campa- 
nha, que toda hora eles estavam varrendo", 
lembra Hosano Barbosa de Oliveira. 

Os populares afirmam ainda que à noite a 
situação piora, pois a baixa luminosidade traz 

confusão para condutores e perigo para pe- 
destres, que dividem a calçada com bares e 
pontos de lanche na região. 

O excesso de velocidade e a falta de res- 
peito à sinalização são apontados pelos mo- 
radores como as principais causas do alto nú- 
mero de batidas e derrapagens na via. "Esse 
pessoal anda muito rápido. Eu trabalho aqui 
duas vezes por semana no posto e o que eu 
mais vejo são derrapagens e quase acidentes 
por falta de atenção mesmo. Esse cruzamento 
é muito complicado e ainda tem essa areia ai 
que dificulta mais ainda", afirma o frentista Je- 
fferson Santos. 

O conturbado cruzamento é também local 
de grande movimento de caminhões pesados 
e ônibus, deixando assim a via em risco imi- 
nente por quem passa por ali. Os próprios con- 
dutores confirmam que há falta de atenção. 
Mas também que não há sequer sinalização 
para que os próprios possam respeitar. 

A Secretaria de Infraestrutura do município 
não se manifestou com relação a um projeto 
que beneficie a via. Até o fechamento desta 
matéria, o secretário de Trânsito também não 
foi encontrado para esclarecer a falta de sinali- 
zação no cruzamento em questão. 

1 

se m - 

ia : 

m 'W' 
ilill MS 

1"" 
■Wj 

. 
: 

Moradores afirmam que os acidentes no cruzamento são constantes 
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O cruzamento não possui sinalização Excesso de areia no asfalto causa freqüentes derrapagens 

et 'M ^ DIREITOS DO CONSUMIDOR ^ M 

SBT não terá de indenizar criança queimada pelo irmão ao imitarem número de mágica 

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
manteve decisão que afastou a responsabilidade do SBT 
por tragédia com criança que teve 25% do corpo queimado 
pelo irmão após ambos assistirem a uma apresentação de 
número de mágica no programa Domingo Legal. 

Para os ministros, a conduta da criança que ateou fogo 
no irmão não pode ser considerada um desdobramento 
previsível ou necessário da apresentação, durante a qual 
o mágico colocou fogo em seu chapéu, na cadeira em que 
sentava e também em suas pernas, sem sofrer nenhuma 
queimadura. 

A vítima, os irmãos e os pais moveram ação contra o 
SBT para receber indenização por danos materiais e extra- 
patrimoniais. Segundo eles, "o impressionismo das imagens 
e a imunização do mágico perante o fogo incitaram os auto- 
res a reproduzir o número". 

Deslumbramento 
Em primeira instância, a emissora foi condenada a inde- 

nizar os autores por danos morais, no total de R$ 160 mil, 
e a pagar as despesas com o tratamento, além de pensão 
mensal à vítima. 

Para o magistrado, a veiculação de um mágico ateando 
fogo no próprio corpo sem sofrer qualquer lesão, em horário 
impróprio, "cria na concepção das crianças, que não pos- 
suem discernimento entre o certo e o errado, uma grande 
atração e deslumbramento, capazes de fazê-las repetir as 
ações que presenciaram". 

O SBT apelou e o tribunal estadual deu provimento para 
reformar a sentença. Em seu entendimento, não havia o de- 
ver de indenizar, visto que "o elemento desencadeador do 
evento lesivo não foi a transmissão em si, mas a falta de 
vigilância sobre as crianças no momento em que brincaram 
com o liquido inflamável". 

Os autores recorreram ao STJ para buscar o restabele- 
cimento da sentença. Sustentaram que o tribunal de origem 
afastou a responsabilidade da emissora indevidamente, dei- 
xando de aplicar o artigo 186 do Código Civil. Afirmaram 

que a causa determinante do acidente não foi a falta de vi- 
gilância dos pais, mas o fato de as crianças terem assistido 
ao programa. 

Falta de vigilância 
De acordo com o ministro Marco Buzzi, relator do re- 

curso especial, a atração circense veiculada pela emissora 
durante um programa ao vivo, embora não possa ser consi- 
derada indiferente, não constitui causa do dano sofrido pela 
criança. 

"Duas outras circunstâncias, absolutamente preponde- 
rantes e suficientemente autônomas, ensejaram concreta- 
mente a produção do resultado lesivo: a ausência de vigi- 
lância dos pais, pois as crianças encontravam-se sozinhas 
em casa; a manutenção dos produtos inflamáveis ao alcan- 
ce dos menores", afirmou Buzzi. 

Para ele, não existe nexo de causalidade jurídica entre 
a transmissão do número de mágica e os danos alegados 
pelos autores. 
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►ATENÇÃO, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Fapema lança edital com recursos de R$ 4 milhões 

O Governo do Maranhão, por meio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e 
ao Desenvolvimento Científico e Tec- 

nológico do Maranhão (Fapema), lançou, na 
segunda-feira (11), o edital Tecnova, cujo ob- 
jetivo é o financiamento de projetos de micro 
e pequenas empresas. Os recursos da cha- 
mada pública, no valor de R$ 4 milhões, é o 
maior volume de recursos já disponibilizado 
pela fundação para edital desta natureza. 

"Os recursos são para o desenvolvimen- 
to de novos produtos, serviços e processos 
que agreguem valor aos negócios e ampliem 
seus diferenciais competitivos", explicou a di- 
retora-presidente da Fapema, Rosane Guer- 
ra. A integra do edital está disponível no site 
da Fundação (www.fapema.br). O prazo para 
submissão de proposta vai até do dia 10 de 
janeiro de 2014. 

Serão apoiados, prioritariamente, proje- 
tos de inovação nas áreas de petróleo e gás, 
energias alternativas, tecnologia de informa- 
ção e comunicação, cadeia de construção, 
agronegócio, química e plástico e outros ma- 
teriais. Pelo menos 40% dos recursos. R$ 1, 
6 milhão, devem ser alocados em temas de 
subvenção nacional, considerando os seto- 
res do Programa Brasil Maior ou prioridades 
da Estratégia Nacional de CTI do MCTI (Pe- 
tróleo e Gás, Energias Alternativas e TIC). 
Até 60% dos recursos financeiros devem ser 
aplicados nos temas indicados pelo estado 
do Maranhão. 

O objetivo do Tecnova - uma iniciativa do 
Governo Federal, através da Agência Brasi- 
leira da Inovação (Finep), que tem a Fapema 
como agente gestor dos recursos no Mara- 
nhão - é criar condições financeiras favorá- 

veis e apoiar a inovação por meio de recursos 
de subvenção econômica. Com isso espera- 
-se o crescimento rápido de um conjunto sig- 
nificativo de empresas de micro e pequeno 
porte. A chamada pública tem a parceria da 
Federação das Indústrias do Estado do Ma- 
ranhão (Fiema) e o Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL). A meta da FAPEMA é que 33 empre- 
sas sejam contempladas para o desenvolvi- 
mento de produtos ou processos inovadores. 
Empresas do interior do Maranhão, além da 
capital São Luis, foram avaliadas pela Coor- 
denação de Inovação e Empreendedorismo 
da FAPEMA, como potenciais recebedoras 
de recursos. As cidades selecionadas fo- 
ram: Rosário, Imperatriz, Balsas, Açailândia, 
Grajaú. Santa Inês, Caxias, Bacabal, Arari, 
Viana, Chapadinha e Vitorino Freire. A meta 
global do programa é que cerca de 800 em- 
presas sejam apoiadas em todo o território 
nacional. 

Lançados também na segunda-feira os 
editais: Apoio à Publicação de Revistas. Li- 
vros, Coletâneas, Catálogos e Editoração 
Eletrônica Técnico-Científica (APUB); e 
Apoio à Implantação, Recuperação e Moder- 
nização da Infraestrutura para Pesquisa nas 
Instituições Públicas do Maranhão (INFRA). 

Há ainda dois editais inéditos: Apoio à In- 
fraestrutura de Biotérios em Instituições de 
Ensino e Pesquisa Sediadas no Maranhão 
- Biotérios; Apoio à Aquisição de Equipa- 
mentos de Grande Porte para Instituições 
de Ensino Superior e Pesquisa sediadas no 
Maranhão (EGP). Os requisitos necessários 
para concorrer aos editais, bem como o pra- 
zo para submissão de propostas podem ser 
consultados acessando a página da Fapema. 

SES promove capacitação 

contra violência em idosos 

. 

4. 
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Apresentação de grupo de Idosos na abertura da capacitação 

A prevenção de quedas e violência contra 
a pessoa idosa é tema das discussões que 
estão acontecendo em oficina de capacitação 
promovida pela Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). O evento teve início nesta terça (12) e 
encerra nesta quarta-feira (13), no Praia Mar 
Hotel, em São Luis, e reúne profissionais da 
estratégia da saúde da família de 68 municí- 
pios: fonoaudiólogos, assistentes sociais e 
fisioterapeutas dos Centros de Referência de 
Assistência Social, além de técnicos da Defen- 
soria Pública do Estado (DPE). 

A superintendente da Atenção Primária em 
Saúde da SES, Marielza Cruz Sousa, disse 
que o objetivo é disseminar a discussão da pre- 
venção de quedas e da violência, visando sen- 
sibilizar e estimular os profissionais de saúde 
para notificação dos casos, bem como auxiliar 
no cuidado integral da saúde da pessoa idosa 
no estado. "Este é um momento de trocar ex- 
periências e fortalecer as políticas públicas em 
defesa da pessoa idosa". 

As quedas representam um grave proble- 
ma de saúde pública, dado as suas preva- 
lências e conseqüências para a qualidade de 
vida da pessoa idosa. "Embora o risco de cair 
permeia todas as idades, para o idoso é de 
grande relevância devido a maior possibilida- 
de de acontecimento desse evento, onde há 

O 

mais chances de uma fratura que pode levá-lo 
desde a incapacidade até a morte. Nesse sen- 
tido, a prevenção de quedas evita a perda da 
autonomia e independência, proporcionando 
uma melhor qualidade de vida, além de dimi- 
nuir custos para o SUS", justifica a chefe do 
departamento de Atenção à Saúde do Adulto e 
Idoso, Maria Teresa Carvalho. 

Ela disse que outro problema que afeta a 
vida da pessoa idosa está na violência, em 
suas variadas formas: maus-tratos, abuso fí- 
sico, abuso psicológico, negligência, omissão, 
abandono, dentre outros. "A Organização Pan 
Americana de Saúde (OPAS) assegura que a 
questão da violência adquiriu um caráter pan- 
dêmico. Nesse contexto, a violência contra a 
pessoa idosa apresenta significados distintos, 
dependendo da situação observada, pois exis- 
tem diferentes percepções sociais, culturais e 
étnicas", completou Teresa Carvalho. 

A oficina está discutindo temas como o en- 
frentamento da violência contra pessoa idosa: 
conhecer, notificar para cuidar; conscientiza- 
ção e sensibilização na utilização da Ficha de 
Notificação/Investigação Individual; combate 
à violência contra a pessoa idosa; o papel do 
Ministério Público e a organização da atenção 
contra a pessoa idosa em situação de violência 
no município de São Luís. 

Maranhão atinge 99,99% nas 

informações do Censo Escolar 

Segundo dados fornecidos nessa ter- 
ça-feira (12) pela Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), por meio da Secretaria 
Adjunta de Ensino e da Superintendência 
de Estatística, somente os estados do 
Maranhão e São Paulo conseguiram, em 
tempo hábil, atingir 99,99% de escolas ca- 
dastradas no fechamento das informações 
do Censo Escolar da Educação Básica de 
2013. No estado, os dados eqüivalem a 
15.609 escolas do universo de 15.610. 

Além de servir como base para polí- 
ticas públicas do Ministério da Educação 
(MEC) dos estados e municípios, os da- 
dos coletados no censo são utilizados 
para a distribuição de recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb), que 
são vitais para o funcionamento da maio- 
ria das escolas públicas. 

"A qualidade do cadastramento das es- 
colas do Maranhão no Censo Escolar, co- 
ordenado pela equipe da Seduc, possibili- 
ta traçar um perfil geral do nosso sistema 
de ensino, fiel à realidade das escolas. O 
censo apresenta, em dados, um panora- 
ma da educação brasileira, constituindo- 
-se importante ferramenta gerencial para 
orientar os gestores na tomada de deci- 
são em prol da melhoria da qualidade da 
educação", enfatizou a secretária adjunta 
de Ensino, Leuzinete Pereira. 

A secretária disse ainda que "informa- 
ções sobre matrículas, espaços físicos e 
equipamentos, taxas de aprovação, repro- 

vação. abandono, distorção idade-série, 
entre outros, possibilitam aos dirigentes 
das redes públicas e privada e às escolas, 
a implementação de ações corretivas fren- 
te aos desafios detectados, além de insti- 
tuírem mecanismos de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação das ações e 
políticas educacionais do Estado". 

Por meio da Superintendência de Es- 
tatística. a Seduc realiza treinamentos 
para secretários, gestores educacionais 
e técnicos, que os auxiliam na execução 
e desenvolvimento do trabalho do censo. 
Acompanha ainda os relatórios enviados 
pelas Unidades Regionais de Educação 
de todos os municípios maranhenses. As 
ações contam com apoio do Instituto Na- 
cional de Estudos e Pesquisas Educacio- 
nais (Inep). 

No censo são coletadas informações 
detalhadas sobre cada estudante, pro- 
fessor, turmas das escolas públicas das 
redes estaduais e municipais, urbanas e 
rurais em tempo parcial e integral, e da 
rede privada do Maranhão. Abrange to- 
das as etapas (educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio) e todas as 
modalidades (regular, especial, educação 
de jovens e adultos) da educação básica. 

Dentre as políticas públicas do MEC 
utilizadas com base nos dados do censo 
estão a distribuição do livro didático, me- 
renda escolar, transporte, avaliações em 
larga escala e cálculos dos recursos a 
serem repassados a estados e municípios 
por meio do Fundeb. 
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Começa segunda etapa da venda de ingressos para a Copa do Mundo 

Valor 

mmsi 

7$ 

© 

No domingo (10), a entidade anunciou que vai cobrar uma taxa no valor de 
R$ 59 para entregar os ingressos. Para quem mora fora do Brasil, o valor será 
R$ 94. Os torcedores também terão a possibilidade de retirar os bilhetes pesso- 
almente nas 12 cidades-sede do Mundial. Em nota publicada em seu site, a Fifa 
informou que "esse é um serviço opcional especial [o de entrega] para os torce- 
dores. Os ingressos são itens valiosos e, como tal, não podem ser simplesmente 
enviados por um serviço postal comum. É necessário assegurar que esses bens 
preciosos sejam entregues de forma segura e em condições justas para todos". 

Primeira fase 

FIFA WORLD CUP 

&TASÍÍ 

Venda 

Começou segunda-feira (11) a segunda fase da venda 
de ingressos para a Copa do Mundo de 2014. De acordo 
com a Federação internacional de Futebol (Fifa), mais de 
220 mil bilhetes estarão à disposição dos torcedores para 
57 jogos. Nessa etapa, não serão vendidos bilhetes para 
os jogos de abertura e nem para a final, além das partidas 
da fase de grupos da seleção brasileira e oitavas de final 
em Belo Horizonte e São Paulo. As entradas podem ser 
adquiridas exclusivamente no site da Fifa. 

Ainda de acordo com a nota, "durante a primeira fase de venda de ingressos, 
cerca de 55% dos torcedores que conseguiram efetivar a compra indicaram que 
estariam interessados em receber os ingressos por meio de um serviço de entre- 
ga". Até o dia 30 de janeiro de 2014, os compradores poderão informar se pre- 
ferem o serviço de entrega ou se querem retirar os bilhetes nos postos creden- 
dados. A escolha deve ser feita na conta de ingressos registrada no site da Fifa. 

Ingressos 

Os ingressos serão entregues no endereço indicado pelo comprador em até 
seis a oito semanas antes da Copa. Segundo a Fifa, por razões de segurança, 
a distribuição de ingressos vai começar apenas em abril do ano que vem. quan- 
do serão abertos os centros de distribuição de ingressos nas cidades-sede. Na 
primeira etapa da venda de ingressos, iniciada em agosto, foram destinados 
889.305 bilhetes para pessoas de 188 países. Do total, 71,5% foram comercia- 
lizados para residentes no Brasil e 28,5%, para torcedores de outras partes do 
mundo. Os países com maior número de pedidos foram o Brasil, os Estados Uni- 
dos, a Argentina, Alemanha, o Chile, a Inglaterra, o Japão, a Colômbia, Austrália 
e o México. 

Inflação sobe na primeira semana de novembro puxada por alimentos 

índice 
O índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu em cinco das 

sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), na primeira 
semana de novembro, na comparação com a última de outubro. Os dados fo- 
ram divulgados nessa segunda-feira (11) pela instituição. Na média, das sete 
capitais pesquisadas, o índice de Preços ao Consumidor (IPC-S) subiu de 
0,55% para 0,63%, na passagem da última semana de outubro para a primei- 
ra semana de novembro. No comunicado divulgado na última sexta-feira (8), 
a FGV informou que a alta do IPC-S foi influenciada, principalmente, pelo au- 
mento de preços dos alimentos, com destaque para as hortaliças e legumes. 

Inflação 
Segundo a FGV, entre as capitais, Recife foi a que re- 

gistrou a maior inflação na primeira semana de novem- 
bro. ante a semana anterior. A taxa subiu de 0,35% para 
0,58%. Depois vieram Brasília, de 0,43% para 0,64%; Sal- 
vador. de 0,51% para 0,71%; São Paulo, de 0,58% para 
0,70%; e Rio de Janeiro, de 0,36% para 0,44%. Em duas 
capitais, a inflação recuou: em Belo Horizonte, a taxa pas- 
sou de 0,60% para 0,38% e, em Porto Alegre, de 0,85% 
para 0,79%. 

Avanço 
Já o índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), na cidade de São Paulo, avan- 

çou para 0,55% na primeira prévia de novembro ante 0.48% no fechamento de outubro. No IPC, a variação de preços também foi influenciada 
pelo grupo alimentação, que subiu de 1,20% para 1,48%. A segunda maior taxa foi constatada em despesas pessoais, que passou de 0,86% 
para 0,87%. Em seguida, aparece o grupo saúde, cujo índice subiu de 0,46% para 0,51%. Depois aparecem os grupos vestuário (variação ne- 
gativa de 0,19% para alta de 0,24%), educação (de 0,12% para 0,13%) e habitação (de 0,17% para 0,18%). 

16% em outubro 

Aumento 
De acordo com a entidade, houve aumento de 112,2% no número 

de recuperações judiciais requeridas em outubro, ou seja. 104 frente 
a 49 no mesmo período de 2012. Do total, as micro e pequenas em- 
presas respondem por mais de 78% dos pedidos (82). As grandes 
empresas ficaram em segundo lugar, com 12 pedidos, e as médias em 
terceiro, com 10. Segundo os economistas da Serasa, o aumento de 
pedidos tem relação com a constante alta das taxas de juros e com o 
atual cenário de baixo crescimento econômico. 

Pedidos 
Em outubro. 181 pedidos de falência foram registrados em todo o 

pais, segundo levantamento divulgado na última segunda-feira (11) 
pela empresa de consultoria Serasa Experian. Em comparação a se- 
tembro. que registrou 156 requerimentos, a alta foi de 16,02%. Na 
comparação com o mesmo mês do ano passado - 152 pedidos o 
aumento foi de 19,07%. As micro e pequenas empresas foram res- 
ponsáveis por 94 pedidos, que correspondem a 51,9% do total. Em 
seguida, aparecem as grandes e médias empresas, com 48 e 39 re- 
querimentos de falência, respectivamente. 

Juros do cheque especial têm ligeiro aumento em novembro 

Juros Taxa 
Os juros médios cobrados para o cheque especial subiram 0,07 

ponto percentual em novembro na comparação com outubro, segundo 
pesquisa divulgada na segunda-feira (11) pelo Procon de São Paulo. 
O aumento, que deixou a taxa média em 8,25% ao mês, foi puxa- 
do pelo reajuste das taxas em quatro dos sete bancos avaliados. O 
Banco do Brasil, o Bradesco, o HSBC e o Safra elevaram os valores 
cobrados para essa modalidade de crédito. 

O Itaú, ho entanto, reduziu a taxa de 9,13% para 8,75%, uma que- 
da de 4,16%. A Caixa Econômica e o Santander mantiveram os juros 
no mesmo patamar. A CEF continua cobrando a menor taxa entre os 
bancos pesquisados (4,41% ao mês). O Santander permanece com 
os maiores juros para o cheque especial (10,59%). 

Empréstimo 
Para o empréstimo pessoal, considerando contratos de 12 meses, a taxa permaneceu praticamente estável nas instituições pesquisadas, 

variando apenas 0,01 ponto percentual. O pequeno aumento veio do reajuste feito pelo Bradesco, que aumentou 6,27% para 6,31% os juros 
cobrados ao mês. A taxa média para o empréstimo pessoal está em 5,28%. A CEF cobra o menor valor para essa forma de crédito (3,51%) e o 
Bradesco, o maior (6,31%). 
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Saúde e X 

Bem-Estar 

ATÉ 2035, DEVERÁ HAVER UM 
DÉFICIT DE 12,9 MILHÕES DE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO 

MUNDO 

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) alertou que faltam 7,2 milhões de 
profissionais de saúde no mundo e que o 
déficit subirá para 12,9 milhões até 2035, 
com graves implicações para milhões 
de pessoas. As conclusões constam do 
estudo Uma Verdade Universal; Não Há 
Saúde sem Profissionais, divulgado pela 
OMS durante o terceiro Fórum Global 
sobre os Recursos Humanos da Saúde, 
que reúne mais de 1.300 participantes de 
85 países, incluindo 40 ministros da Saú- 
de, na capital pernambucana. 

Embora reconheça melhorias des- 
de o último estudo sobre o assunto, em 
2006, o documento indica que 83 dos 
186 países com informação disponível, 
ou seja 44,6%, ainda não atingiram se- 
quer o patamar mínimo definido pelo Re- 
latório Mundial de Saúde de 2006, que 
prevê 22,8 profissionais de saúde quali- 
ficados por 10.000 habitantes. 

Outros 17 países (9,1%) ultrapassam 
o patamar mínimo, mas não atingem a 
meta da Organização Internacional de 
Trabalho (OIT), que aponta para 34,5 
profissionais de saúde qualificados por 
10.000 habitantes e há. ainda, 18 países 
(9,7%) que atingem essa meta, mas não 
o patamar dos 59,4 profissionais para 
10.000 cidadãos. 

Do total, apenas 68 países (36,6%) 
atingem ou ultrapassam a última meta, 
revela a agência da ONU para a saúde. 
No relatório, a OMS alerta que mais gra- 
ve é o que se prevê, já que as estimativas 
da organização apontam para um déficit 
global de 12,9 milhões de profissionais, 
incluindo médicos, enfermeiros e partei- 
ras, até 2035. 

O motivo, segundo o documento, 
está no envelhecimento dos profissionais 
de saúde, que se aposentam ou deixam 
a profissão por empregos mais bem pa- 
gos sem ser substituídos, assim como o 
fato que poucos jovens entram no setor 
da saúde ou recebem a formação ade- 
quada. 

A situação é mais grave quando a 
tendência de queda dos profissionais que 
atuam no setor coincide com um aumen- 
to da procura, não só porque a popula- 
ção mundial continua a aumentar, mas, 
também, porque é cada vez maior o risco 
de doenças não transmissíveis como as 
cardiovasculares, entre outras. 

Além disso, destaca a OMS, as mi- 
grações internas e internacionais de pro- 
fissionais de saúde tendem a aumentar 
as desigualdades regionais. "As funda- 
ções para uma força de trabalho forte e 
eficaz na saúde para o futuro estão se 
corroendo diante dos nossos olhos por 
não estarmos correspondendo a forma- 
ção de profissionais com a procura das 
populações de amanhã", diz a diretora- 
-geral adjunta da OMS para os Sistemas 
de Saúde e a Inovação, Marie-Paule 
Kieny. Para evitar o pior, acrescentou ela. 
é preciso "repensar a forma como se en- 
sina. como se forma, como se coloca e 
como se paga aos trabalhadores da saú- 
de para que o seu impacto seja maior". 

Embora a Ásia seja a região onde se 
preveem maiores falhas em termos nu- 
méricos, é na África Subsaariana que o 
déficit se fará sentir de forma mais agu- 
da, estima a OMS. A organização alerta 
que nos 47 países daquela sub-região há 
apenas 168 escolas de medicina; há 11 
países sem qualquer escola de medicina 
e 24 países têm apenas uma. 

Na Américas, 70% dos países têm 
pessoal de saúde suficiente para asse- 
gurar os serviços básicos de saúde, mas 
muitos países ainda têm dificuldades li- 
gadas á distribuição dos profissionais, às 
suas migrações e à qualidade da sua for- 
mação. A OMS pede a todos os países, 
incluindo os mais desenvolvidos, que 
estejam atentos aos sinais de alerta, su- 
blinhando que 40% dos enfermeiros nos 
países ricos abandonarão o setor na pró- 
xima década. Com uma profissão exigen- 
te e uma remuneração relativamente bai- 
xa. muitos jovens profissionais de saúde 
têm poucos incentivos para permanecer 
na profissão, alerta a organização. 
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Seedorf diz que time predsa se livrar de traumas 
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Reginaldo tem estiramento na coxa e 

deve ficar fora do time até o fim do ano 

Seedorf pede fim dos traumas e torcida do lado do time na reta final 

Um dia depois da cobrança da torcida no 
aeroporto e no treinamento, Seedorf 
deu entrevista coletiva nessa terça- 

-feira, no Engenhão, para comentar o clima 
no Botafogo nesta reta final do Campeonato 
Brasileiro. O camisa 10 foi o jogador que mais 
participou da conversa com os alvinegros na 
segunda e disse ter ficado satisfeito com o re- 
sultado do encontro, embora tenha criticado a 
atitude hostil no aeroporto, quando o time foi 
recebido com xingamentos e até ovos. 

Para Seedorf, o principal problema da tor- 
cida não é com o atual time, que briga por 
uma vaga na Libertadores, mas sim com os 
traumas do passado. O holandês afirmou que 
neste momento é preciso ter otimismo, que- 
brar esta amarra com o passado. 

"Não ajuda ter situações de conflito nes- 
te momento, foi uma atitude errada no aero- 
porto. Depois, no estádio, conversamos. Foi 
bom para desabafar. Este grupo não merece 
ser criticado, estamos lutando para entrar na 
Libertadores. As manifestações têm mais a 
ver com trauma do passado, e não com o 
time atual. Estou surpreendido. Temos que 
quebrar mentalmente este medo, se supe- 
rar". disse. 

O jogador comentou que nos 20 anos de 
carreira ainda não havia estado em uma situ- 
ação como a vivida no aeroporto Tom Jobim, 

após a derrota por 2 a 1 para o Internacional. 
"No aeroporto nunca aconteceu. Uma vez 

já vi protesto no CT. Não precisava ter acon- 
tecido isso no aeroporto. O papo depois foi 
com muito bom senso, com tranqüilidade". 

Nesta quarta-feira, às 21 h, o Botafogo en- 
frenta a Portuguesa, no Maracanã. Seedorf 
pediu que os torcedores que forem ao está- 
dio estejam com o pensamento de dar apoio 
aos jogadores durante os 90 minutos. O cra- 
que elogiou a garra dos atletas nas partidas, 
mas acredita que neste momento é preciso 
diminuir a quantidade de erros. 

"Precisamos de apoio e nós pedimos 
isso na conversa. O grupo mostrou entrega 
durante todo o ano. Vamos juntos. Se forem 
cinco mil, serão todos com a gente. Dez mil, 
com a gente. Se forem 50 mil, tanto melhor. 
Temos mais 15 pontos em jogo. Estou vendo 
um time com muita determinação. Perdemos 
para o Inter por dois erros, e precisamos di- 
minui-los. O jogo foi bem equilibrado". 

Nessa terça-feira de calor intenso no Rio 
de Janeiro, apenas os reservas foram para 
o campo. Os titulares fizeram um trabalho 
na sala de musculação. A única ausência 
da equipe para encarar a Lusa é o meia Lo- 
deiro, que está com a seleção uruguaia para 
enfrentar a Jordânia pela repescagem das 
Eliminatórias da Copa do Mundo. 
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Reginaldo só deve treinar com bola novamente no início de dezembro 
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O atacante Reginaldo dificilmente voltará 
a defender o Vasco em 2013. O jogador pas- 
sou por exames e foi diagnosticado um esti- 
ramento grau 2 no músculo adutor da coxa. 
A previsão para o retorno aos gramados é 
de, no mínimo, três semanas, segundo o 
médico Albino Pinto. Com isso, ele não deve 
voltar a tempo de atuar ainda neste Cam- 
peonato Brasileiro, que termina no dia 8 de 
dezembro. 

Reginaldo sentiu a lesão durante o em- 
pate com o Santos, domingo, no Maracanã. 
Além dele, outro que saiu machucado foi 

Juninho Pernambucano. O meia teve um 
problema no músculo adutor da coxa direi- 
ta. O resultado do exame dele. porém, deve 
ficar pronto apenas no fim da tarde dessa 
terça-feira. 

Dependendo da gravidade, Juninho pode 
não atuar mais na temporada e, talvez, en- 
cerrar a carreira. Já Reginaldo, aos 29 anos, 
tem contrato até o meio do ano que vem. No 
período em que vinha ganhando espaço no 
time, sofreu a lesão que pode finalizar sua 
primeira temporada no clube. Foram apenas 
sete partidas e nenhum gol marcado. 
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VENHA MORAR NO QUE E SEU! 

PRESTAÇÕES A PARTIR DE 
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RUAS PAVIMENTADAS, MEIO FIO 

ÁGUA, ENERGIA GALERIAS PUIVIAIS 

10 UNIDADES 

FUDinil DE DUAS NO 10C11 TODOS OS DIAS. 

INCLUSIVE AOS DOMINGOS 


