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Expulso do protesto 
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O jornalista da Globo, Caco Barcellos, da equipe do programa Profissão Repórter, foi 
expulso por um grupo de manifestantes que se concentravam no largo da Batata, zona 
oeste ffe São Paulo, nesta segunda-feira (17). Ao encontrarem o repórter da emissora 

'«/D gravação no local, as pessoas gritavam: "A Globo é mentirosa" e expulsaram o 
jornalista com palavras de ofensa. Após o fato. a reportagem présendou duas equipes 
da emissora gravando em meio a concentração com o microfone sem o logo de iden- 
tificação da emissora. Mais de 60 mil pessoas se concentravam no largo da Batata. 
O movimento é organizado pelo MPL (Movimento Passe Livre). Até o fim da tarde 
de ontem 230 mil pessoas haviam confirmado presença no protesto. Esta é a quinta 
manifestação realizada na cidade em razão do último aumento da passagem. A última 
aconteceu na quinta-feira (13) e foi marcada por atos de violência e repressão policial. 
Muitas pessoas carregavam faixas brancas e havia manifestantes com o corpo enro- 
lado na bandeira do Brasil. 
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Cura Gay 

A Comissão de Di- 
reitos Humanos da 
Câmara aprovou nes- 
ta terça-feira (18) o 
projeto de lei que de- 
termina o fim da proi- 
bição. pelo Conselho 
Federal de Psicologia, 
de tratamentos que se 
propõem a reverter a 
homossexualidade. A 
sessão que aprovou a 

proposta foi presidida pelo deputado Marco Feliciano (PSC-SP), que 
conseguiu colocá-la em votação após várias semanas de adiamento 
por causa de protestos e manobras parlamentares contra o projeto. De 
autoria do deputado João Campos (PSDB-GO), a proposta pede a ex- 
tinção de dois artigos de uma resolução de 1999 do conselho. Um deles 
impede a atuação dos profissionais da psicologia para tratar homos- 
sexuais. O outro proíbe qualquer ação coercitiva em favor de orienta- 
ções não solicitadas pelo paciente e determina que psicólogos não se 
pronunciem publicamente de modo a reforçar preconceitos em relação 
a homossexuais. Na prática, se esses artigos forem retirados da reso- 
lução. os profissionais da psicologia estariam liberados para atuar em 
busca da suposta cura gay. Antes de virar lei, o projeto ainda terá de ser 
analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Cons- 
tituição e Justiça até chegar ao plenário da Câmara. Se aprovada pelos 
deputados federais, a proposta também terá de ser submetida á análise 
do Senado. Somente então a matéria seguirá para sanção ou veto da 
Presidência da República. 

Yaqui inha 

O operador de áudio Jorge 
Fabrício Ferreira Vieira, de 41 
anos, começou o dia desola- 
do com a perda de seu carro, 
incendiado ao lado da Alerj, 
durante a manifestação desta 
segunda-feira. Menos de 12 
horas depois de ter perdido 
seu Ford Versailles 93, Jorge já 
revê a chance de ter um carro 

novo: um grupo de amigos e internautas se comoveu com sua situação 
e organizou uma "vaquinha" online para angariar dinheiro para que o 
operador de áudio possa comprar um carro novo. O objetivo é juntar R$ 
20 mil - bem mais do que os R$ 5,7 mil que Jorge pagou pela seu antigo 
carro há um ano. Até o fechamento dessa reportagem. R$ 241 já haviam 
sido arrecadados. "A solidariedade é a parte boa da história. Ainda bem 
que alguém viu que eu acabei pagando o pato por algo que eu não tinha 
nada a ver. Estava trabalhando no momento da manifestação', conta 
Jorge, que pensa em comprar um Versailles 96 com o dinheiro. "Era 
apaixonado por aquele carro. Ele já havia sido roubado antes, limparam 
ele todo por dentro, mas consegui recuperar e comecei a rearrumá-lo. É 
uma pena que as pessoas não pensem nos outros quando fazem essas 
coisas". O veiculo estava estacionado próximo à Alerj. onde Fabricio o 
estacionava todos os dias para chegar a um de seus dois empregos. O 
operador de áudio mora em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, 
de onde sai para trabalhar todos os dias às 6h da manhã. O Versailles 
também era usado por sua mulher para entregar roupas. Segundo ele, 
algumas peças que estavam na mala do veiculo também foram quei- 
madas. 
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Gato para prefeito 
Depois de ser lançado como candidato a prefeito da cida Depois de ser lançado como canclidato a prefeito da cidade de Xalapa, capital do estado mexicano 
de Veracruz. o gato chamado "Morris" virou celebridade entre os moradores. Mais de 125 mil pessoas 
curtiram a página do "Candigato Morris" no Facebook, número superior ao dos candidatos "huma- 
nos". "Cansado de votar em ratos? Vote em um gato. Morris para presidente de Xalapa, Veracruz, 
2014-2017", diz um dos slogans do felino. O "candigato" Morris teve o nome lançado nas redes 
sociais para as eleições do dia 7 de julho. "Diante da quantidade de ratos que postulam este posto, 
só um gato poderá pôr ordem", diz a campanha de "Morris". Nem todo mundo, no entanto, achou 
engraçado. Os políticos locais criticaram o "candigato". Alguns integrantes do Partido Revolucionário 
Institucional (PRI) disseram que "Morris" é parte de uma "campanha suja". 

COLUNA □□ SANCHES 

MORRE URBANO ROCHA 
Há 60 anos, em 19 
de junho de 1953, 
morria o prefeito 
Urbano da Rocha 
Miranda, após 
desentendimento 
com o sargento 
Pedro, delega- 
do de polícia. 
Segundo relato de 
amigo do prefeito 
e testemunha do 
fato, teria ocorrido 
o seguinte: Havia 
uma proibição do 

juiz para que nâo se fizessem disparos nas ruas de 
Imperatriz, como era comum à época. O prefeito 
Urbano Rocha e amigos dirigiam-se para uma 
festa que se realizava no lugar Alto do Peba (hoje, 
proximidades do antigo Cine Fides, na rua Coronel 
Manoel Bandeira, com avenida Getúlio Vargas). 
Urbano Rocha dá alguns tiros para o alto. O dele- 
gado de Polícia se aproxima do prefeito e lembra 
a ele da proibição e dá voz de prisão. O prefeito, 
alegando ser autoridade maior, disse que nâo iria 
preso e atira com o revólver dentro do bolso da 
calça. A bala atinge a veia aorta do sargento que. 
sentindo morrer, ordena a um soldado: "Estou mor- 
rendo! Atira nele!". A ordem é cumprida. O prefeito 
e o sargento morrem. O vice de Urbano. Simplicio 
Moreira, assume a titularidade do cargo em 23 de 
junho de 1953. 

BERNARDO SAYAO (2) 
Rodovia Bernardo Sayâo (ou Ba9 m—Brasília): 
o dinamismo econômico de Imperatriz e Açai- 
lândia começou a partir dai. 

Foto: E. Sanches 
Rio de Janeiro... Sâo Paulo... Minas Gerais... 
Paraná... Goiás... Brasília... Maranhão... Pará... 
Amazonas... Mato Grosso... Tocantins... Por onde 
passou, Bernardo Sayâo, cuja data de nascimento 
é 18 de junho de 1901 e morte em 15 de janeiro de 
1959, deixou marcas de sua ação e personalidade. 
As cidades de Ceres e Rialma, no estado de Goiás, 
devem sua existência ao trabalho de Sayâo, que 
era o responsável pela Colônia Agrícola Nacional, 
nomeado pelo presidente Getúlio Vargas, em 1941. 
Consta que Getúlio se impressionara com os 
comentários de um assessor sobre a capacidade 
de Bernardo Sayâo e prontamente convidou-o para 
implantar uma colônia no interior do Goiás, como 
parte da "Marcha para o Oeste", um plano de inte- 
riorizaçâo do desenvolvimento. O assessor era Luís 
Simões Lopes, ex-colega de faculdade de Bernardo 
Sayâo e criador da Fundação Getúlio Vargas, uma 
das mais respeitadas escolas de Administração e 
Economia do Pais. 
No estado de Goiás, seu prestígio era tanto que. 
em outubro de 1954, foi eleito vice-governador, 
com total de votos superior ao do governador eleito, 
José Ludovico de Almeida. Foi governador do Goi- 
ás durante três meses, no início de 1965. 

Edmilson Sanches 

Em 1956, como diretor da NOVACAP (a Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital), supervisionou a 
execução do Plano Piloto na construção de Brasília. 
Depois, em maio de 1958, convidado pelo presiden- 
te Juscelino Kubitschek, foi supervisor da RODO- 
BRÁS (a Comissão Executiva da Belém—Brasília). 
Bernardo Sayâo construiu estradas e cidades. Por 
elas empregou todo o seu esforço, sua experiência, 
seu dinamismo. Por elas deu a vida e por elas mor- 
reu, Isto aconteceu no dia 15 de janeiro de 1959, no 
lugar de nome Ligação, no estado do Pará. Al es- 
tava sendo construída uma pista de 1.500 metros, 
para receber, provavelmente, o avião do presidente 
Juscelino. Uma árvore (acredita-se que um jatobá), 
que já estaria morta e se mantinha amparada por 
cipós, acabou se soltando e caindo, acertando lá 
embaixo Bernardo Sayâo. Era perto de meio-dia e 
o engenheiro foi levado para Açailândia (MA), onde 
aguardou inutilmente assistência médica especiali- 
zada. que era para vir de um hospital militar de Be- 
lém (PA). Às 19 horas, o homem que foi chamado 
de "O Último Bandeirante' deu o último suspiro. 
Quando a noticia se espalhou, as cidades à mar- 
gem da estrada emudeceram. Surpresa e incredu- 
lidade; era a primeira morte na construção da BR. 
E logo quem! Em Brasília, sem necessidade de 
comunicado oficial, máquinas e braços pararam, 
panos pretos tremularam em lojas e casas. Surpre- 
sa e ironia: Bernardo Sayâo seria o primeiro a ser 
enterrado no cemitério da Capital Federal, o Campo 
da Esperança, o mesmo que ele havia demarcado 
antes de se embrenhar nas matas amazônicas 
para levar integração e desenvolvimento a um lado 
esquecido do Brasil. 

Em sua homenagem. Juscelino Kubitschek deu 
o nome oficial de Rodovia Bernardo Sayâo à BR 
Belém—Brasília. (Conclui-se amanhã) 
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- VEM PARA RUA! 
Temos visto nos noticiários e na internet 
uma nova onda tomar conta dos jovens do 
nosso pais. Milhares de pessoas têm ido 
às ruas para protestar e exigir mudanças 
para o Brasil. O estopim, na cidade de Sâo 
Paulo, foi o aumento de 20 centavos no 
valor das passagens do transporte públi- 
co. mas o movimento foi tomando uma 
proporção tâo grande que hoje os mani- 
festantes nâo exigem apenas a redução 
na tarifa da passagem. A população quer 
um basta na corrupção, nas obras super- 
faturadas, na impunidade, na violência, no 
descaso com a saúde e educação pública. 
"O gigante acordou", "Verás que um filho 
teu nâo foge a luta", "Vem pra rua", "Saí- 
mos do Facebook". "Acorda Brasil", "Nâo 
é pelos 0,20 centavos", foram alguns dos 
dizeres que imperam nos cartazes e nas 
vozes dos manifestantes. No inicio, muita 
repressão por parte da Policia Militar, que 
atacou desmedidamente quem estives- 
se pelo caminho, vandalizando ou nâo. 
Agora já vemos protestos totalmente pací- 
ficos e com a PM apenas ali, observando 
tudo. Infelizmente, observamos também 
uma minoria que nâo quer conversa, que 
nâo quer paz, que quer tirar proveito de 
toda e qualquer situação, gente que sai de 
casa para se juntar a outras pessoas que 
com o mesmo intuito depredam o patri- 
mônio público, atiram pedras nos policiais 
e iniciam o confronto com quem está ali 
para prestar segurança para a população 
Outro fato lamentável do manifesto sâo as 
pessoas que aproveitam para se autopro- 
mover. politicamente falando, ou para pro- 
mover o seu partido, levando bandeiras e 
cartazes com siglas partidárias. O movi- 
mento nâo é de A, B ou C, o movimento 
é do povo, que cansou de ver partidos e 
partidos agindo a seu próprio favor e em 
total desfavor da sociedade. O movimen- 
to é contra o sistema que corrompe, que 
rouba, que desmantela, que promete e 
que nâo cumpre. É contra a alta inflação 
e os impostos exacerbados que pagamos 
todos os dias. Nesta quinta-feira (20), 
será a nossa vez, será a vez de Impera- 
triz mostrar para o mundo a sua insatisfa- 
ção. O movimento Fora VBL de Imperatriz 
cresceu, e, como SP, RJ, MG e outros 
estados, não vai se ater apenas à causa 
do transporte público, pois abraçou outras 
inúmeras causas. Agora a concentração 
nâo será mais na UFMA, que se tornou 
pequena para o número de pessoas indig- 
nadas que também querem se juntar ao 
protesto. A Praça de Fátima, bem no Cen- 
tro da cidade, é que vai acolher - a partir 
das 16h - toda essa leva de gente inquieta, 
que quer a mudança de tudo aquilo que 
incomoda. Vamos nos unir. vamos protes- 
tar, vamos ser pacíficos, mas vamos fazer 
valer o nosso grito de BASTA! Quinta-feira 
é o dia que Imperatriz vai parar. 

- FILA NOS BANCOS 
Na manhã desta quarta-feira (19), o ve- 
reador Marco Aurélio participa de uma 
audiência na Promotoria de Justiça. A au- 
diência, que deve acontecer entre o pro- 
motor de direitos do consumidor, Sandro 
Biscaro, e o presidente do sindicato dos 
bancários, tem como tema o cumprimento 
da lei das filas nos bancos, que determina 
que uma pessoa nâo passe mais do que 
30 minutos (nos dias normais) e 40 minu- 
tos (nas datas de pagamento de servido- 
res ou em vésperas de feriado). 

- SOLUÇÕES PARA O TRÂNSITO 
Parece que todas as soluções que sâo 
arrumadas para o trânsito da cidade sâo. 
de alguma forma, rejeitadas pelos verea- 
dores. Parece que na Casa de leis é Deus 
no céu e Cabo J, Ribamar na terra. Até 
parece que vivemos numa maravilha de 
trânsito. Durante a sessão desta terça-fei- 
ra (18). o vereador Fidelis Uchoa fez uma 
indicação para que o município contrate 
uma empresa terceirizada especializada 
em gerenciamento de trânsito. Mesmo 
com o projeto sendo aprovado por maio- 
ria no plenário, alguns vereadores não 
perdem a oportunidade de polemizar o 
assunto e de supervalorizar o secretário 
de trânsito, como foi o caso do vereador 
Enoc Serafim, que durante a sessão disse 
discordar totalmente da indicação de Fi- 
délis, pois para ele, o Cabo J. Ribamar 
tem feito um belo trabalho. Na boa. para 
que tanta "babaçâo" no meio desses polí- 
ticos? Falta só pegar no colo, fazer cafuné 
e pôr para dormir. Esses vereadores sâo 
uma mâe mesmo! 
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►20 KG DE MACONHA 

Homem alega que eram para uso pessoal 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar fez a maior apreensão de 
maconha de uma só vez na manhã de 
ontem (18), numa estrada vicinal que 

liga o assentamento Alegria ao município de 
Davinópolis. Uma guarnição comandada pelo 
sargento Oliveira fez a abordagem de Emane 
Cardoso Ramos, que estava em uma bicicleta 
com dois sacos na garupa. Os PMs, ao abri- 
rem os dois sacos, constataram que o mesmo 
estava cheio de maconha. 

Toda a droga pesou 20,5 kg. Ernane Car- 
doso, que é morador da rua Teodoro Ramos, 
bairro Vilinha, disse que comprou a droga 
pelo valor de R$ 1.700 na aldeia Buritizinho, 
pertencente à etnia Guajajara, localizada no 
município de Amarante. 

Ernane Cardoso falou que a droga é para 
uso pessoal. Disse ainda que é a primeira vez 
que é preso. Os policiais suspeitam que ele 
seja apenas uma mula - nome dado às pes- 
soas que fazem o transporte da droga para o 
traficante. 

Os policiais militares fizeram a apresen- 
tação de Ernane Cardoso (juntamente com a 
maconha) na Delegacia de Entorpecentes. O 
delegado Fagundes, que responde pela de- 
legacia. autuou Ernane por tráfico de droga. 

A droga foi comprada na aldeia de Buritizinho 

Na tarde de terça-feira, ele foi levado para a 
Delegacia Regional, onde ficará aguardando 
a decisão da justiça. 

Audiência do caso Gessé 

Leite será remarcada 

Janaina Amorím 

Depois de esperar por pouco mais de 
meia hora pelo juiz Weliton Sousa Carvalho, 
os advogados de defesa de Gessé Leite Filho, 
conhecido como Gessezinho, deixaram o Fó- 
rum Henrique de La Rocque. A audiência de 
instrução e julgamento estava marcada para 
esta terça-feira (18), às 8h40, mas acabou não 
acontecendo. 

"O juiz demorou cerca de 30 minutos, e os 
advogados de defesa abandonaram o Fórum", 
informou o promotor de Justiça Criminal da 
Comarca de Imperatriz, Joaquim Ribeiro. De 
acordo com ele, uma nova audiência será re- 
marcada, mas não há previsão de datas. 

Entre as testemunhas que seriam ouvidas 
está o delegado Assis Ramos e Rogério Alves 
- pai de Rogério Filho, o"Rogerinho", morto em 
um acidente de trânsito com o envolvimento 
de Gessé. 

"O inquérito policial foi concluído e ele foi 
indiciado por tentativa de homicídio, e ele foi 
também denunciado pelo Ministério Público. 
Estamos à disposição da Justiça para esclare- 
cer alguma coisa", disse o delegado. 

Entenda o Caso - Gessé Filho é acusado 
de atropelar, de propósito, os estudantes Da- 
vison Lima, Caio Rehbein Santos e Rebeca 
Cordão na saída de uma boate no Centro da 
cidade. A motivação para o crime foi um "de- 
safeto". 

"Ele converge o veículo à esquerda para 
atingir um desafeto, depois converge o veículo 
à direita para atingir outro desafeto. Acreditar 
que isso seja um mero acidente é mais difícil 
que acreditar no Saci", declarou Joaquim Ri- 
beiro. 

Segundo o promotor, ao longo do inquérito, 
três versões para o acontecimento foram con- 

Caso seja condenado, Gessé pode pegar de 8 a 20 anos por vítima 

tadas. Na primeira, Gessé negou que estava 
no local do crime. "Ele disse que tinha ido á 
boate, mas já tinha ido embora. Todos falavam 
que ele estava em um veículo Out Lander, mas 
ele dizia que estava em um Onix", acrescentou 
Ribeiro. 

Imagens gravadas por uma lanchonete em 
frente à boate contradiz a primeira versão de 
Gessezinho. Depois, o acusado alegou proble- 
mas de saúde mental. Argumento descartado 
diante de um laudo médico. "O exame cons- 
tatou que além de ter uma saúde normal, ele 
tentou forjar uma loucura dizendo que ouvia 
vozes", informou o promotor. Por último, ele 
alegou que foi um acidente. 

Gessé Leite já respondia, em regime se- 
miaberto, pela morte de Rogerinho. Dessa 
vez, se condenado, poderá responder por ho- 
micídio doloso - quando há intenção de matar - 
e por fraude processual, já que ele levou o ve- 
ículo envolvido no acidente para uma oficina. 
Na segunda audiência, que será remarcada, 
será decidido se o acusado vai a júri popular. 
Caso seja condenado, a pena é de 8 a 20 anos 
por cada vítima do acidente. 

Operação resulta em prisão por 

venda de cigarro contrabandeado 

Uma operação conjunta da Receita Fe- 
deral, Polícia Federal e Polícia Militar resul- 
tou na prisão de dois comerciantes no bairro 
Mercadinho. Os homens foram presos em 
flagrantes por venda de cigarro contraban- 
deado. Nos dois estabelecimentos foram 
apreendidos 475 maços de cigarro de origem 
paraguaia. As marcas dos produtos não têrç* 
autorização da Agência Nacional de Vigilân- 
cia Sanitária (Anvisa) para venda no Brasil. 

De acordo com o delegado federal, Ro- 
bério Chaves, Imperatriz é considerada um 
polo distribuidor de cigarro contrabandeado. 
Ainda segundo o delegado, há suspeita que 

uma empresa especializada atue na região. 
"Pelas nossas investigações é muito co- 

mum a venda de cigarro contrabandeado. 
Imperatriz é um polo distribuidor para região. 
Nós já chegamos a apreender caminhões 
lacrados de cigarros paraguaios", afirmou 
Robério. 

Ainda segundo o delegado, um dos co- 
merciantes já havia sido preso pelo mesmo 
crime. As operações de repressão ao comér- 
cio ilegal e contrabando pela PF vão continu- 
ar até o fim do ano. Como o crime é afiançá- 
vel, assim que pagar fiança os presos serão 
liberados. (Imirante) 

Moradora de rua baleada por motoqueiros 

é operada e passa bem 

* :4 

Marcela Romão é conhecida como Branca e tem 20 anos 

Antônio Pinheiro 

A moradora de rua Marcela Romão, de 
20 anos, alvejada por dois tiros na noite de 
segunda-feira (17) por dois motoqueiros, foi 
operada e passa bem no Socorrão Municipal. 
"Branca", como é conhecida, estava com ou- 
tros moradores de rua na rua Tupinambá, Se- 
tor Rodoviário, quando dois homens em uma 
moto preta efetuaram três disparos contra ela. 

A tentativa de homicídio aconteceu por vol- 
ta das 20h30. Marcela foi socorrida pelo Samu 

e, de imediato, foi para o centro cirúrgico. Os 
tiros acertaram a barriga e a perna da vítima. 
Pessoas que moram próximo ao local do crime 
informaram à polícia que os elementos dispa- 
raram três vezes contra Marcela. 

A Policia Militar fez rondas nas imedia- 
ções, na tentativa de localizar os dois suspei- 
tos de tentar contra a vida da moradora de 
rua, mas não obteve êxito. Nos arredores de 
onde ocorreu a tentativa de homicídio, três 
moradores de rua foram assassinados em 
menos de um ano. 

Polícia Civil fecha fábrica de medicamentos 

f itoterápicos clandestina 

Antônio Pinheiro 

O delegado regional Assis Ramos, junta- 
mente com policiais civis, fechou na manhã 
de ontem (18) uma fábrica de medicamentos 
fitoterápicos que funcionava cladestinamente 
no quintal de uma residência na rua Piauí. Na 
residência foram encontradas centenas de va- 
silhames de medicamento e rótulos, além de 
várias substâncias que eram usadas na fabri- 
cação dos remédios. 

Na residência, os policiais encontram José 
Ribamar Quiriba, Antônio Carlos e Francisco 
Cezar Teixeira. Os três homens foram levados 
para Regional de Segurança, para prestarem 
esclarecimentos. O local funcionava sem ne- 
nhuma licença de órgão público. 

Todos os medicamentos foram apreendi- 
dos e levados para a Delegacia Regional de 
Segurança e depois serão levados para órgão 
especializado para saber a eficácia dos medi- 

A fábrica funcionava no quintal de uma residência 

camentos. Um dos conduzidos, em depoimen- 
to, falou que muitos dos remédios vinham de 
Araguaína. 

Não é a primeira vez que uma fábrica clan- 
destina de medicamentos é fechada pela polí- 
cia em Imperatriz. 

Detento é espancado por 

presos em cela da Regional 

m m 

Fábio está preso suspeito de ter agredido a esposa na semana passada 

Antônio Pinheiro 

Pela segunda vez na semana, presos são 
agredidos brutalmente por detentos em celas 
da Regional de Segurança. O primeiro caso 
aconteceu no domingo (16): um preso, acu- 
sado de abusar sexualmente de meninas em 
uma Escola da Vila Lobão, foi espancado por 
outros detentos, depois que eles souberam o 
motivo da prisão daquele. 

O segundo caso aconteceu na tarde de 
ontem (18). Fábio da Conceição Silva, de 33 

anos, foi preso por ter agredido a esposa na 
semana passada. Os colegas de cela, ao sa- 
berem a causa da prisão de Fábio, seguraram 
o mesmo e o agrediram com socos, chutes e 
com um cabo de vassoura. 

Fábio teve o braço bastante machucado 
(com suspeita de fratura). A ambulância do 
Samu foi ao local, realizou os primeiros aten- 
dimentos e depois encaminhou Fábio para 
o Socorrão, onde será feito um exame mais 
detalhado para saber se ouve mesmo fratura 
no braço dele. 
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Socorrlsta diz que o número de ocorrências simuttâneas é 

ÍÉOs atendentes disseram que só tinha uma 
ambulância. As outras estavam todas que- 
bradas", disse testemunha do acidente. 
Depois de escorregar em uma calçada com 

o piso de cerâmica, uma senhora - identificada 
apenas como Leila - esperou por quase uma 
hora pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu). 
O acidente aconteceu na manhã de terça-feira 
(18), na rua Rio Grande do Norte, no Centro de 
Imperatriz. 

"O Samu demorou mais de uma hora. Liga- 
mos lá e eles disseram que só tinha uma am- 
bulância. As outras estavam todas quebradas", 
disse a empregada doméstica Carmem Maia, 
que presenciou o acidente. 

grande e, por isso, às vezes, a ambulância demora a chegar 

De acordo com o socorrista Marcos Costa, 
a demora para a ambulância chegar é devida 
à quantidade de veículos que não atende a de- 
manda. Segundo ele, há cinco ambulâncias na 
cidade em funcionamento. "São muitas ocorrên- 
cias simultâneas e temos que atender a todas. 
Não é comum, mas, às vezes, acontece". Ele 
conta que a senhora aparentemente fraturou o 
braço. 
, O Código de Postura de Imperatriz (capítulo 
IV, artigo 44) diz que é proibido "embaraçar" a 
passagem de pedestres pelas vias de passeio. 
No entanto, é comum ver na cidade calçadas 
desniveladas - com cerâmicas ou ocupadas por 
mercadorias. 

Maranhão Novo comeca a 

a ser pavimentado 

Na semana passada, quando se deparou 
com o movimento de homens e máquinas na 
rua onde mora, a dona de casa Lúcia Oliveira da 
Silva comemorou com os vizinhos. Finalmente, 
depois de 30 anos, a rua Mato Grosso seria as- 
faltada. Era o início da pavimentação do bairro 
Maranhão Novo, um dos mais antigos de Impe- 
ratriz, obra realizada pela Prefeitura em parceria 
com o Governo Federal. 

"Era o que mais nós esperávamos esses 
anos todos: a pavimentação do nosso bairro. 
Já tínhamos até perdido a esperança", declarou 
Lúcia Oliveira ao recordar que, anos atrás, ali 
também já tinham entrado algumas máquinas. 
"Agora, pelo que vejo, a coisa vai. É nosso sonho 
virando realidade", completou a dona de casa. 

As obras de pavimentação do Maranhão 
Novo começaram no final da semana passada. 
A primeira rua a receber as máquinas foi a Mato 
Grosso, via que interliga o bairro com a Avenida 
Bernardo Sayão. 

Moradora da rua Mato Grosso há quatro 
anos, a dona Marilene Pereira tem um neto de 
pouco mais de três anos que costuma passar 
dias na sua casa. Ontem, em entrevista à repor- 
tagem, ela disse estar contente pelo fato da po- 
eira finalmente acabar. "Mais saúde para meu 
neto e pra todos aqui de casa", disse ela. 

Assim como Lúcia Oliveira. Marilene tam- 
bém não acreditava que a tão prometida obra 

iria sair, justamente porque um vizinho já tinha 
dito que anos atrás algumas máquinas chega- 
ram a entrar no bairro. "Agora minha descrença 
acabou". 

Ao visitar ontem o bairro, o prefeito Sebas- 
tião Madeira informou aos moradores que a 
meta do governo é asfaltar todo bairro, aplican- 
do ali o mesmo tratamento dado ao bairro Nova 
Imperatriz, onde, nas palavras dele, não vai ficar 
um palmo de chão sem asfalto. 

No entanto, informou o prefeito que nesse 
primeiro momento serão pavimentadas as ruas 
Mato Grosso, Goiás, Eduardo Gomes e Senador 
Milet. 

INTERLIGADA COM A BR-010- Nesse pro- 
cesso de pavimentação do Maranhão Novo, de 
acordo com o secretário municipal da Infraes- 
trutura, Roberto Alencar, a prefeitura vai fazer a 
ligação da rua João Lisboa (no cruzamento com 
a Goiás) com a BR-010, erguendo ali uma ga- 
leria, e a conexão da Goiás com Bom Futuro. 
No local, para a efetivação desse projeto, é feita 
uma drenagem. 

Para o prefeito Madeira, ao se pavimentar 
o Maranhão Novo, resgata-se uma divida com 
aquele que é um dos bairros mais antigos da ci- 
dade. "Além do mais, essa obra é importante 
porque vai proporcionar novas opções para a 
circulação de veículos", concluiu. [Da ASCOM] 

Mais 61 candidatos aprovados em concurso 

são convocados pela Prefeitura de Imperatriz 

A Prefeitura de Imperatriz, por meio da Se- 
cretaria Municipal de Administração e Moderni- 
zação (Seamo), divulgou hoje a 10a convocação 
dos candidatos aprovados no concurso público 
001/2012. Nessa etapa, são chamados ao ato de 
posse 61 profissionais para suprir necessidades 
das secretarias municipais de Educação e Saúde. 

Com a nova chamada, segundo Iramar Cân- 
dido Lima, titular da Seamo, 1.465 servidores 
efetivos são incorporados à estrutura do governo 
municipal. "Além de cumprir o que diz a lei, o ob- 
jetivo da atual gestão é atender com excelência 
a comunidade imperatrizense por meio dos servi- 
ços prestados pelo município". 

De acordo com o secretário, o número de va- 
gas constantes no Edital do certame foi superado 
ainda nas primeiras convocações. "Existem áreas 
como a de auxiliar administrativo, que já foram ze- 
radas e não há mais candidatos excedentes para 
serem convocados". 

Conforme explica o secretário, entre os novos 
servidores convocados hoje, constam profissio- 

nais de diferentes áreas: professores, médicos, 
intérprete de Libras, terapeutas e zeladores. "O 
maior número é o de professores para Educa- 
ção Infantil e séries Iniciais, com 22 excedentes 
convocados nessa chamada. Nas demais áreas, 
o número de servidores é menor, mas à medida 
com forem surgindo necessidades, faremos no- 
vas convocações", explica. 

Sobre os prazos estabelecidos no edital do 
certame, Iramar lembra que o candidato convo- 
cado tem o prazo de cinco dias úteis para apre- 
sentação ao setor de Recursos Humanos da Pre- 
feitura a contar da data da convocação oficial, por 
meio de correspondência registrada (AR). "Mas o 
candidato que preferir pode se apresentar antes 
de receber a AR para agilizar o procedimento da 
posse". 

A lista com a relação de candidatos convoca- 
dos e de documentos exigidos para a posse está 
disponível nos murais e no endereço eletrônico 
da Prefeitura (www.imperatriz.ma.gov.br). (Kayla 
Pachêco-ASCOM) 

Vereador solicita contratação de uma 
a 

empresa especializada em trânsito 

Hyana Reis 

Com o objetivo de aumentar a fiscalização 
no trânsito de Imperatriz, o vereador Fidelis 
Uchoa solicitou a viabilização para contratação 
de uma empresa especializada no gerencia- 
mento de operações de trânsito e transporte. A 
indicação foi feita na sessão desta terça-feira 
(18), na Câmara Municipal. 

"A cidade vem crescendo, e o trânsito vem 
matando pessoas toda dia em Imperatriz, por 
isso solicitei esta empresa, que entra com todo 
equipamento, como barreiras, sinalizações, e 
faria o gerenciamento do trânsito", justifica o 
vereador. 

Ele comenta que somente a Secretaria de 
Trânsito da cidade não consegue atender toda 
demanda que Imperatriz está exigindo, e a em- 
presa de gerenciamento, em parceria com a 
Setran, assumiria essa responsabilidade. 

A questão causou polêmica durante a ses- 
são, pois alguns vereadores discordaram da 
indicação de Fidelis Uchoa, "Eu discordo da 
indicação do vereador, pois o secretário Cabo 
J. Ribamar tem feito um belo trabalho, e eu te- 
nho certeza que o prefeito Sebastião Madeira 
será o melhor prefeito que Imperatriz já viu. Se 
o colega Fidelis tiver um pouco de paciência, 
verá que tudo dará certo", defendeu Enoc Se- 
rafim durante a sessão. 

Outros vereadores ainda questionaram 
sobre o projeto gerar gastos para a prefeitura, 
pois este fator já fez outras indicações serem 
vetadas. Mas o vereador defende que n ornje- 
to não geraria custos para prefeitura: "Olhando 
outras capitais, a gente observa que estas em- 
presas já estão instaladas, e o município não 
tem gastos, pelo contrário: o município arreca- 
daria também desta empresa, o que geraria 
lucros para Imperatriz". 

O projeto foi aprovado pelo plenário e se- 

Cl 

O projeto é de autoria de Fideles Uchoa 

gue para avaliação do Poder Executivo: "Es- 
pero que o prefeito Sebastião Madeira aprove 
este projeto, que busca trazer benefício para a 
cidade", acredita Fidelis. 

Outras indicações- O vereador João Fran- 
cisco Silva colicitou que a primeira Sessão 
Itinerante seja realizada na Escola Municipal 
Paulo Freire, localizada na Av. Pedro Neiva de 
Santana. Antônio Fernandes de Oliveira pediu 
a desobstrução das bocas de lobo no cruza- 
mento formado pela Av. Newton Belo com a 
Rua 7 de Setembro, no bairro Santa Inês. 

O vereador José Carneiro Santos solicitou 
a construção de um centro de cultura. Richard 
Wagner Silva de Mercedes pediu mais ilumi- 
nação na Rodovia BR-010, no trecho que se 
inicia do bairro Coco Grande até o perímetro 
urbano do Povoado Lagoa Verde. Enoc Lima 
Serafim solicitou a revitalização, com calça- 
mento e paisagismo, do canteiro central dos 
bairros Conjunto Vitória e Vila Vitória. Por fim, 
o vereador Carlos Hermes solicitou a instala- 
ção de iluminação pública na Av. Pastor Luiz 
de França, bem como na Ponte Dom Afonso 
Felipe Gregory. 
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"Até mlcose no meu pé já deu, e o médico disse que era disso ai", contou Fernandes, se referindo à água suja que 
corre na frente de sua casa. 

ca? a s 

A voz da comunidade 

Lama incomoda moradores da Avenida Caiçara 

Janaina Amorím 

Deus me livre de sentar na minha porta. 
Não agüento o mau cheiro, é podre". O de- 
sabafo é da dona de casa Maria José Fer- 

nandes. No trecho onde ela mora. na Avenida 
Caiçara. Vila Redenção, não há drenagem. 
Em dias de chuva, o esgoto se mistura com a 
água e fica quase impossível transitar. 

O mau cheiro da lama, que escorre a céu 
aberto, incomoda aos moradores. Apesar de 
ser uma das principais ruas do bairro, a situ- 
ação já está assim há quatro meses. "A gente 
está aqui por não ter outra solução. Já veio te- 
levisão filmar aqui, mas até agora nada". 

Os moradores reclamam do risco à saúde 
causado pela água suja. "Até micose no meu 
pé já deu, e o médico disse que era disso ai", 
contou Fernandes. Ela acrescenta que como 

a lama passa em frente a sua casa. toda vez 
que alguém chega da rua é preciso lavar os 
calçados para entrar. 

Maria José mostra as marcas nas paredes 
deixadas pela lama quando os carros passam. 
Para evitar que entre na casa, ela mantém a 
porta fechada. "Tenho que lavar essas pare- 
des e os portões quase todos os dias", disse. 

Um buraco põe em risco a segurança de 
quem passa pela avenida. Não há sinalização 
e acidentes já aconteceram. "Vários carros 
já caíram nesse buraco. Só ainda não vi cair 
moto", informou o empresário Natalino Mora- 
es. 

Tentamos contato com a Secretaria de In- 
fraestrutura, mas o representante da pasta. 
Roberto Alencar, não estava. Ligamos para o 
celular do secretário, mas em todas as tentati- 
vas o telefone estava ocupado. 
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Lama toma conta da Avenida Caiçara Buraco no melo da rua põe em risco segurança de transeuntes 
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Mulher recebe R$ 20 mil por ter rosto deformado em briga de boate 

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) manteve 
sentença que condenou a Boate Órbita Club. de Formosa, e 
seu proprietário. Gilvan Juvenal de Almeida, a pagarem R$ 20 
mil por danos morais, materiais e estéticos a Alessandra Pe- 
reira de Sousa. 

Além disso, a boate terá de arcar com as despesas mé- 
dicas referentes ao acidente sofrido por sua cliente após ser 
atingida por estilhaços de vidro durante uma briga no interior 
da casa noturna. A decisão foi tomada por unanimidade de 
votos pelos integrantes da 3a Câmara Cível do TJGO. 

Consta dos autos que. em março de 2010, Alessandra es- 
tava no local quando houve uma briga envolvendo outros fre- 
qüentadores e. por conseqüência, foi atingida por estilhaços 
de garrafa que lhe causaram cortes profundos em várias par- 
tes do rosto e boca. A boate, no entanto, alegou que não teve 
responsabilidade no caso. pois a briga foi iniciada por terceiros 
e, portanto, não contribuiu para os danos sofridos pela vitima. 

A casa noturna pediu, ainda, a anulação do processo por 
não ter havido a tentativa de se estabelecer um acordo entre 
as partes. Mas, de acordo com o relator do voto, desembarga- 
dor Stenka I. Neto. isso não retira a oportunidade dos interes- 
sados de pleitearem a conciliação durante as fases processu- 
ais, fato que não ocorreu. 

De acordo com a sentença da comarca de Formosa, o que 
se discute é a responsabilidade da boate por não ter adotado 
as cautelas necessárias no que se refere a venda de bebidas 
alcoólicas aos seus consumidores. Como esclareceu o de- 
sembargador. o processo é norteado pelo Código de Defesa 

do Consumidor (CDC), pois envolve os requisitos do artigo 6°. 
inciso VII. em conjunto com o Artigo 4°. inciso I, que prescre- 
vem a verossimilhança, hipossuficiência e vulnerabilidade do 
consumidor. 

O relator do voto defendeu que a casa noturna demons- 
trou falha no sistema de segurança, que não conseguiu evitar 
tumultos previsíveis em um ambiente fechado com grande nú- 
mero de pessoas e consumo de bebidas. Além disso, obser- 
vou o desembargador, a boate não adotou medidas de segu- 
rança necessárias ao vender bebidas alcoólicas em garrafas 
de vidro, que seriam usadas como armas durante as confu- 
sões. Stenka Neto salientou também que a Boate Órbita Club 
possibilitou a ocorrência de brigas por ter contratado apenas 
15 seguranças e 2 brigadistas para um público de aproxima- 
damente 500 pessoas. 

Por fim, o relator do voto. usando as palavras de Cavalieri 
Filho, afirmou que o dano estético sofrido por Alessandra é 
um ferimento visível, que causa desagrado e repulsa á vitima, 
enquanto o dano moral está ligado á dor psíquica, envolvendo 
a aflição e angústia passadas pela cliente. No entendimento 
dele. a indenização é, portanto, justa e tem o objetivo repara- 
dor, por compensar a dor intimamente sofrida, e desestimula- 
dor, à medida que inibe a repetição de tais condutas. 

A ementa recebeu a seguinte redação: 'Apelação. Ação de 
Reparação por Danos Materiais, Morais e Estético. Denunda- 
çào A Lide. Desnecessidade. Audiência De Condliaçâo. Pres- 
cindibilidade. Reparação Devida. Quantum Indenizatório. Ra- 
zoabilidade. 1. A despeito do enunciado na preceituaçâo legal 

a denunciaçâo da lide somente é obrigatória quando vinculada 
à preservação da garantia do negódo translatido de domínio 
e correspectiva ação de regresso (evicçâo), sendo facultati- 
va nas demais hipóteses do art. 70, incisos II e III do Código 
de Processo Civil. 2. Assente o entendimento de que podem 
as partes em qualquer fase do processo estabelecer acordo 
quanto aos termos do litígio, inclusive após a decisão final de 
mérito, não se visualizando qualquer irregularidade no fato de 
não se realizar a audiência de conciliação a que se refere o art. 
331 do CPC. 3. Contexto probatório composto pelo relato de 
testemunhas e exame de corpo de delito direto comprobató- 
rio das lesões sofridas pela vitima (laceraçôes e deformações 
no rosto) decorrente de agressão física praticada no interior 
do estabelecimento (boate), o quanto basta para justificar a 
reparação pelas conseqüências lesivas compreensivas das 
despesas de tratamento e eventual necessidade de procedi- 
mento cirúrgico, inclusive no que diz respeito aos danos esté- 
ticos aferiveis ictu oculi, assim como pela reparação de ordem 
extrapatrimonial uma vez decorrentes do mesmo fato (súmula 
387 do STJ). 4, Nexo causai entre a ação e o resultado a par 
da responsabilidade solidária dos requeridos (pessoas física 
e jurídica) como previsto no art. 25 do CDC. 5. Mensuraçào 
do dano extrapatrimonial concorde com os princípios da ra- 
zoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a verba 
indenizatória fixada por não se apresentar como fonte de enri- 
quecimento sem causa e nem ser irrisória. Recurso Conhecido 
E Desprovido". (201092511300) (Texto: Jovana Colombo - es- 
tagiária do Centro de Comunicação do TJGO) 
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Seduc da inicio a apücacao da Provinha Brasil 
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Aplicação da Provinha Brasil pela Seduc 

O Instituto Nacional de Estudos e Pes- 
quisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP/MEC), em parceria com a Se- 

cretaria de Estado de Educação (Seduc), deu 
início, nesta terça-feira (18), à aplicação da 
Provinha Brasil nas escolas da Rede Estadual 
que compõem a Unidade Regional de Educa- 
ção de São Luís. 

A Avaliação, que será aplicada até a sex- 
ta-feira (21), tem como público-alvo todos 
os alunos matriculados no 2o ano do Ensino 
Fundamental da rede estadual de ensino, bus- 
cando diagnosticar, por meio de avaliações de 
leitura e matemática, o nível de alfabetização 
dos estudantes nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Os resultados permitem aos professores e 
gestores a visualização dos diferentes níveis 
de aprendizado dos alunos, possibilitando 
a correção dessas diferenças durante o ano 
letivo, utilizando ferramentas específicas de 
aprendizagem. 

Desse modo, são minimizadas as diferen- 
ças de aprendizagem entre os alunos, aumen- 
tando as chances de que todas as crianças 
(até os oito anos de idade) saibam ler e escre- 
ver, conforme uma das metas previstas pelo 
Plano de Metas e Compromissos Todos pela 
Educação. 

Na Ul Governador José Murad, localizada 
no bairro do Cohajap, 23 alunos realizaram 
nesta terça-feira os testes de leitura. A aplica- 
ção foi supervisionada pela técnica Niedja Du- 
arte, da Supervisão de Avaliação Educacional 
da Seduc (SUAVE). Segundo Niedja, "as pro- 
vas são extremamente importantes para ava- 
liar o desenvolvimento dos alunos, e fornecer 
aos gestores dados que permitam desenvol- 

ver as habilidades e competências deficientes 
em cada discente e da escola como um todo", 
ressaltou. 

No mesmo sentido, a professora da turma 
avaliada na escola, Leovânia Nava, entende 
como fundamental a utilização da provinha 
como forma de aperfeiçoar o processo de 
aprendizagem. "A partir dos resultados obti- 
dos, podemos pensar individualmente a abor- 
dagem aos alunos, focando na área que cada 
um tem mais carência. Ao final do período le- 
tivo, a segunda fase das provas nos permite 
observar a evolução da aprendizagem e sa- 
ber se a abordagem trouxe efeitos positivos", 
declarou. 

PROVINHA BRASIL 
A Provinha Brasil é uma avaliação diag- 

nostica do nível de alfabetização das crianças 
matriculadas no segundo ano de escolariza- 
çâo das escolas públicas brasileiras. Essa 
avaliação acontece em duas etapas, uma 
no início e a outra ao término do ano letivo. 
A aplicação em períodos distintos possibilita 
aos professores e gestores educacionais a 
realização de um diagnóstico mais preciso 
que permite conhecer o que foi agregado na 
aprendizagem das crianças, em termos de 
habilidades de leitura dentro do período ava- 
liado. 

A Provinha Brasil é elaborada pelo Inep e 
distribuída pelo MEC/FNDE para todas as se- 
cretarias de educação municipais, estaduais 
e do Distrito Federal. Assim, todos os anos os 
alunos da rede pública de ensino, matricula- 
dos no segundo ano de escolarização, têm 
oportunidade de participar do ciclo de avalia- 
ção da Provinha Brasil. 

Fapema reúne parceiros para discutira 

organização da Semana da Ciência e Tecnologia 

A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
Maranhão (Fapema) reúne parceiros, nesta 
quarta-feira (19), a partir da 8h30, no Way Ho- 
tel (Avenida Mário Meirelles, lotes 6 e 8, La- 
goa da Jansen, em São Luís) para discutir a 
organização da Semana Nacional da Ciência 
e Tecnologia (SNCT) 2013 no Maranhão. A 
SNCT, coordenada nacionalmente pelo Minis- 
tério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é re- 
alizada em todos os estados e, no Maranhão, 
é de responsabilidade da Fapema. 

Participam da reunião, reitores, pró-reito- 
res, coordenadores de cursos, secretários de 
Estado e parceiros como Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do Maranhão 
(Sebrae-MA) e Serviço Nacional de Apren- 
dizagem Industrial (Senai). "Este ano, com o 
apoio dos parceiros, vamos ampliar o número 
de atividades em São Luís e interior do Ma- 
ranhão", anunciou a presidente da Fapema, 

Rosane Guerra, que coordenará a reunião de 
hoje. 

A Semana, que ocorrerá entre 21 e 27 
de outubro, terá como tema principal: "Ciên- 
cia, Saúde e Esporte". Serão promovidas, em 
eventos realizados em todo o país, atividades 
de divulgação científica e de apropriação so- 
cial de conhecimentos científicos e tecnológi- 
cos relacionados com esse tema. 

Em 2012, o Maranhão realizou 1.800 ativi- 
dades durante a SNCT, em 44 municípios, o 
que lhe rendeu o primeiro lugar entre os esta- 
dos do Nordeste e o quinto no Brasil. "O avan- 
ço atingido ano passado foi possível de ser 
atingidos com a participação de todos os que 
se agregaram a este projeto, aqui incluídos as 
secretarias de Estado, municipais, prefeitu- 
ras, empresas públicas, de economia mista, 
privadas. Todos são partícipes e fundamen- 
tais para o sucesso deste evento", ressaltou 
Rosane Guerra. 

M CASTRO FERREIRA 
02.412.042/0001-65 

Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de meio ambiente a Renovação de 
Licença de Operação (LO) para a atividade de fabricação de Saneantes. Localizada na Rua 
Rui Barbosa, n0 12, Pq. Das Palmeiras em Imperatriz-MA, conforme processo SEPLUMA n0 

047/2013. 

Segep recebe jovens do Programa 

Estágio Viva Primeiro Emprego 

k 
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Gestores da Segep com estagiários do Programa Estágio Viva Primeiro Emprego 

Visando colaborar com a formação, qualifi- 
cação e inserção de jovens e adultos, entre 18 
e 30 anos no mercado de trabalho, a Secreta- 
ria de Estado de Gestão e Previdência (Segep) 
participa do Programa Estágio Viva Primeiro 
Emprego,, após assinar convênio, na quinta- 
-feira (13), com a Universidade Virtual do Mara- 
nhão (Univima), vinculada à Secretaria de Esta- 
do da Ciência e Tecnologia (Sectec). 

Pelo convênio, em atendimento à solicitação 
da Segep, ficou acertado que a Univima disponi- 
bilizaria 52 estagiários para trabalharem em 14 
setores da secretaria. São 22 estagiários atuan- 
do no turno da manhã e 30 no turno da tarde, 
desde ségunda-feira (17). 

"Fico muito satisfeito da Segep participar da 
formação desses jovens, que estão ingressando 
nas suas carreiras. Eles terão uma experiência 
excelente, com a oportunidade de aprender 

muito com a administração pública", assegurou 
o secretário de Estado de Gestão e Previdência, 
Fábio Gondim. Já o subsecretário da Segep, 
Marcos Fernando Jacinto, afirmou que o objeti- 
vo é proporcionar aos jovens oportunidades de 
capacitação no mercado de trabalho. "Por outro 
lado, a Secretaria se beneficiará, também, com 
a contribuição dessa força de trabalho em seus 
diversos setores". Os estagiários terão campo 
de aprendizagem profissional, social e cultural, 
vales-transporte e Bolsa Auxilio no valor de R$ 
620. 

O Programa Estágio Viva Primeiro Emprego 
é uma iniciativa do Governo do Estado, por in- 
termédio do programa de formação continuada 
Maranhão Profissional. Inclui cursos profissio- 
nalizantes de extensão tecnológica decorrentes 
de parcerias com instituições de ensino e em- 
presas. 
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Caixa retoma cronograma de pagamento do Bolsa Família 

A Caixa Econômica Federal retomou na se- 
gunda-feira (17) o cronograma normal de paga- 
mentos do Programa Bolsa Família. A retomada 
dos pagamentos ocorre depois de boatos de 
que o programa chegaria ao fim, no mês pas- 
sado. Devido aos boatos, milhares de pessoas 
correram às agências bancárias para resgatar 
o benefício, o que provocou tumultos em 12 es- 
tados. 

De acordo com o cronograma da Caixa, os 
cartões com final "um" receberam o benefício 
na segunda. Na terça-feira (18), foi a vez dos 
cartões com final dois e assim sucessivamente, 
com exceção dos finais de semana, quando não 
haverá liberação de pagamentos. Para os bene- 
ficiários com cartões com final zero, o pagamen- 

to será liberado no dia 28 deste mês. 
No mês passado, a Caixa liberou antecipa- 

damente todos os pagamentos do programa no 
dia 17. No último dia 27, o presidente da Caixa, 
Jorge Hereda, explicou que a instituição alterou 
o sistema de pagamento no dia 17 por causa 
da atualização no cadastro de informações so- 
ciais do governo federal, que fornece um núme- 
ro personalizado para cada cidadão inscrito em 
qualquer programa social da União. Em atuali- 
zação desde março, o novo sistema substituiu o 
cadastro anterior, em vigor desde julho de 2000. 

De acordo com o presidente da Caixa, o 
banco identificou 692 mil beneficiários com mais 
de um número no novo cadastro. Para impe- 
dir que essas famílias ficassem sem receber o 

Bolsa Família, por causa dos dois números de 
inscrição, a Caixa decidiu liberar o saque anteci- 
pado, sem informar aos beneficiários. 

De acordo com a Caixa, todos os cadastros 
com duplicidade já foram unificados. Além disso, 
o banco assegura que as agências dispõem de 
funcionários preparados para tirar dúvidas dos 
beneficiários do programa, mas não há reforço 
de pessoal específico para esse atendimento. 

A Polícia Federal (PF) investiga o que pode 
ter levado ao boato sobre o fim do programa. 
No último dia 27, o ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, disse que uma das linhas de 
investigação da PF era de que o surgimento do 
boato ocorreu por meio de uma empresa de te- 
lemarketing. 

Farmacias querem aumentar número de produtos postos à venda 

Nos primeiros quatro meses deste ano, 
o volume de vendas das grandes redes far- 
macêuticas do pais cresceu 12,24%, em 
comparação ao mesmo período do ano 
passado. Segundo balanço divulgado na 
segunda-feira (17) pela Associação Brasi- 
leira de Redes de Farmácias e Drogarias 
(Abrafarma), as grandes redes movimenta- 
ram R$ 8,76 bilhões, entre janeiro e abril 
deste ano. 

Do total, R$ 5,93 bilhões se referem á 

venda de medicamentos, o que significou 
alta de 10,44%. O restante, R$ 2,83 bi- 
lhões, não é de medicamentos, que apre- 
sentaram aumento de 16,20% em compa- 
ração ao mesmo período de 2012. 

Para o presidente executivo da associa- 
ção, Sérgio Mena Barreto, o crescimento 
nas vendas de não medicamentos indica 
uo anseio da população por uma farmácia 
que funcione como uma autêntica loja de 
saúde, com um amplo mix de produtos de 

conveniência e bem-estar". 
As vendas de medicamentos genéricos 

foram responsáveis por R$ 1,09 bilhão, com 
alta de 14,03%, em relação ao ano passado. 
A comercialização de medicamentos do Pro- 
grama Aqui Tem Farmácia Popular cresceu 
15,92%, movimentando R$ 160,08 milhões. 
A Abrafarma reúne 32 associados, sendo 
as 31 maiores redes de farmácias e uma 
rede de supermercados. O grupo é dono de 
4.806 lojas instaladas em todo o país. 

EDUCAÇÃO 

Sisu tem mais de 1,5 milhão de inscrições 

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do 
segundo semestre deste ano teve 788.819 
estudantes inscritos, informou nessa segunda- 
-feira (17) o ministro da Educação. Aloizio Mer- 
cadante. As insaições terminaram sexta-feira 
(14) e foram feitas exclusivamente pela internet. 
Nesta edição do Sisu foram ofertadas 39.724 
vagas em 54 instituições públicas de ensino su- 
perior. O número eqüivale a quase 20 candida- 
tos por vaga. 

Como cada estudante pode escolher até 
duas opções de curso, o número de inscrições 
chegou a 1.527.446. Em relação às cotas, 
42,40% dos inscritos são cotistas - 334.461 
estudantes, todos egressos da escola pública. 
O Ministério da Educação (MEC) divulgou, tam- 
bém na segunda-feira, a lista com os selecio- 
nados na primeira chamada do Sisu, no site do 
programa. 

Os candidatos pré-selecionados em primei- 
ra chamada deverão comparecer às instituições 
de ensino nos dias 21, 24 e 25 próximos para 
fazer a matricula. A segunda chamada deve ser 

divulgada em 1o de julho, com matrícula nos 
dias 5. 8 e 9 do próximo mês. Quem não for 
convocado em nenhuma das chamadas poderá 
aderir a uma lista de espera, no próprio site do 
Sisu, entre os dias 1o e 12 de julho. 

"Não basta se inscrever. Os estudantes po- 
dem perder a vaga se não fizerem a matricu- 
la", reforçou o ministro Aloizio Mercadante. O 
Sisu foi desenvolvido pelo MEC para selecionar 
candidatos às vagas das instituições públicas 
de ensino superior pela nota obtida no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). A seleção é 
feita pelo sistema com base na nota obtida pelo 
candidato. 

Cotistas- Estudantes cotistas e não cotistas 
tiveram uma diferença de aproximadamente 4% 
na média das notas de corte em licenciaturas, 
engenharia, medicina e pedagogia no Sistema 
de Seleção Unificado (Sisu). "Diferença pouca", 
disse o ministro da Educação, Aloizio Merca- 
dante. São benefidados pela Lei de Cotas (Lei 
12.711/2012) os estudantes que cursaram todo 
o ensino médio em escolas públicas. 

De acordo com balanço divulgado pelo Mi- 
nistério da Educação (MEC), a média das notas 
de corte de medidna foi 758 para cotistas e 784 
para a ampla concorrência (diferença de 3,3%). 
Em engenharia, a média para as cotas foi 682 
e para a ampla concorrência. 716 (4,7%). Em 
pedagogia, 599 para cotistas e 620 para a am- 
pla concorrência (3,3%) e, em licenciaturas, 611 
para cotas e 640 para os demais (4,5%). 

Segundo o MEC, os estudantes cotistas 
representam 42,4% dos inscritos no Sisu. Fo- 
ram 334.461 cotistas inscritos em um total de 
788.819 candidatos. Cada estudante podia 
concorrer a até duas opções de curso. Em rela- 
ção ao número de inscrições, os cotistas foram 
493.613, o equivalente a 32,32% do total das 
1.527.444. A maior parte dos cotistas inscritos 
(143.594 estudantes) é preta, parda ou indíge- 
na e tem renda familiar igual ou inferior a 1,5 
salário mínimo: R$ 1.017. O ministro Aloizio 
Mercadante informou que 33% das vagas nas 
instituições públicas serão destinadas aos co- 
tistas no segundo semestre. 

Medicina da Federal Fluminense é o curso mais procurado no Sisu 

O curso de medicina da Universidade Fe- 
deral Fluminense (UFF) foi o mais procurado 
no Sistema de Seleção Unificado (Sisu) do se- 
gundo semestre deste ano - ao todo, foram 
15.504 inscritos para 90 vagas. 

O curso ocupou oito posições dos dez cur- 
sos mais procurados. Direito, na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). com 9.089 
inscritos para 180 vagas, ficou com a sétima 
posição. A décima coube ao curso de enge- 
nharia civil no instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará, com 6.634 
candidatos para 30 vagas. O balanço foi divul- 
gado na segunda-feira (17) pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Como cada estudante pode inscrever-se 
em até duas opções de curso, as inscrições 
totalizaram 1.527.444. As regiões que rece- 
beram o maior volume de inscrições foram o 
Nordeste, com 653.363, o que corresponde a 
42,7% do total, e o Sudeste, com 628.739, o 
equivalente a 41,2%. 

As universidades com maior número de 
candidatos foram a UFRJ, com 124.778 pre- 
tendentes a 3.669 vagas, seguida pela UFF, 
com 119.283 estudantes para 4.303 vagas e 
a Universidade Federal do Piauí, com 109.503 
inscritos para 2.424 vagas. 

A maior disputa foi registrada em adminis- 
tração na Universidade do Estado da Bahia, 
que ofereceu seis vagas e teve 6.167 inscritos, 
com 1.027,8 candidatos por vaga. A segunda 
posição foi para outro curso de administração, 
o do Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Minas Gerais, com 760,9 candidatos por 
vaga (oito vagas para 6,087 inscritos). Em ter- 
ceiro lugar, veio o curso de direito da Universi- 
dade do Estado da Bahia, com seis vagas para 
4.274 inscritos, 712,3 candidatos por vaga. 

Diante do grande número de estudantes 
que não conseguirão vagas pelo Sisu - 95% 
dos inscritos não terão espaço nas institui- 
ções públicas neste semestre - o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, reconheceu: 
"A demanda por acesso é muito maior do que 
nossa capacidade de atender ao crescimento 
da procura". 

Mercadante disse que a solução a curto 
prazo é a educação a distância - ele informou 
hoje que o governo vai criar a Universidade 
Federal da Educação a Distância, que ofe- 
recerá licenciatura e bacharelado em cursos 
como direito, biblioteconomia e alguns ramos 
da engenharia. A norma que criará a instituição 
deverá ser encaminhada ao Congresso Nacio- 
nal em agosto deste ano. 

Outra forma de ter acesso ao curso supe- 
rior, ressaltou o ministro, é por meio de progra- 
mas como o Universidade para Todos (ProUni) 
e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 
O primeiro oferece bolsas em instituições par- 
ticulares de ensino superior e, o segundo, fi- 
nanciamento com baixas taxas de juros para 
estudantes de instituições privadas. O ProUni 
do segundo semestre deste ano oferecerá 90 
mil bolsas de estudo. 
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Bem Estar 

UMA EM CADA QUATRO 
GAROTAS DE 10 A 15 ANOS 
JÁ USOU A PÍLULA DO DIA 
SEGUINTE, DIZ PESQUISA 

Um levantamento da Casa da 
Adolescente, unidade da Secreta- 
ria Estadual de Saúde de São Pau- 
lo, mostrou que 23% das garotas 
já usaram a pílula do dia seguinte 
para evitar uma gravidez indeseja- 
da. 

Foram ouvidas 600 pessoas, 
entre 10 e 15 anos de idade. De 
acordo com a pesquisa, 75% das 
meninas e 60% dos garotos já co- 
nheciam o medicamento para im- 
pedir a gestação. 

A coordenadora do Programa 
Estadual de Saúde do Adolescen- 
te, Albertina Duarte, explicou que 
as adolescentes estão deixando de 
lado a prevenção contínua - o uso 
de pílulas anticoncepcionais e do 
preservativo - para usarem a con- 
tracepção de emergência. 

"Para eles, a pílula de emergên- 
cia é como uma varinha mágica. 
Virou a pílula do fim de semana, 
está sendo usada como se fosse 
anticoncepcional, porque algumas 
meninas chegam a tomar seis, sete 
vezes em um mês". 

De acordo com Albertina, a pí- 
lula de emergência é indicada em 
casos de estupro, quando o preser- 
vativo estoura, sai do lugar ou fica 
preso no corpo da mulher, ou até 
mesmo quando a mulher esqueceu 
de tomar o anticoncepcional roti- 
neiramente. 

"Há adolescentes que acham 
mais fácil, mas não têm conheci- 
mento e não sabem que há 15% de 
chance de falha, além dos riscos 
de doenças sexualmente transmis- 
síveis. De cada 20 que tomam, três 
engravidam". 

Entre os riscos de abusar desse 
método, além da possibilidade de 
gravidez, é o desequilíbrio hormo- 
nal, pois uma pílula do dia seguinte 
eqüivale a meia carteia do anticon- 
cepcional comum. "É um bombar- 
deio porque uma dose que tomaria 
em 15 dias, ela toma de uma vez. 
Pode ter hemorragia e não reco- 
nhecer mais seu organismo, po- 
dendo achar que está menstruada 
e que não tem risco de engravidar". 

A pílula do dia seguinte usa os 
mesmos hormônios utilizados no 
anticoncepcional convencional, po- 
rém com dosagem maior. O uso é 
recomendado até 72 horas após a 
relação sexual. 

A médica destacou que há 40 
anos indica o método para casos 
específicos, e com o máximo de 
cautela. Segundo ela, o uso ex- 
cessivo está ditando mais uma vez 
a submissão das mulheres, porque 
a responsabilidade de evitar a gra- 
videz está novamente ficando ape- 
nas com elas. 

"As meninas não têm coragem 
de pedir que o menino use o pre- 
servativo e nem para que ele com- 
pre a pílula. Antes, o menino pelo 
menos bancava isso, hoje não. 
Está com ela o peso dos anticon- 
cepcionais". 

A médica ressaltou que desta 
forma a relação está desigual, pois 
as garotas têm medo de desagra- 
dar ou perder o parceiro e o meni- 
no, de falhar. "São duas pessoas 
imaturas e inseguras, mas quem 
paga o preço ainda é a mulher. Se 
engravida, fica com o bebê e ainda 
é culpada. Se não tomar a pílula, 
também é a culpada. Mudar essa 
relação é uma prova de carinho 
com ela mesma". 
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"0 povo brasileiro é patriota e está mostrando isso" 

Depois de Daniel Alves e Dante se mani- 
festarem por meio das redes sociais, foi a 
vez de David Luiz se posicionar sobre as 

manifestações em todo país contra desmandos, 
problemas ou causas específicas que desagra- 
dam no dia a dia. E o zagueiro demonstrou estar 
antenado ao momento do Brasil. 

Em entrevista coletiva na tarde desta terça- 
-feira (18), o camisa 4 da Seleção Brasileira 
elogiou a postura dos manifestantes, ressaltou 
a importância da paz durante os protestos em 
diversas cidades brasileiras e lembrou ainda que 
o país pode pensar num futuro ainda melhor. 

"Sou um brasileiro que vive fora, mas amo 
meu país. Espero que o Brasil possa ser cada 
vez melhor. Sou a favor das manifestações pa- 
cíficas, eles têm o direto de expressar a opinião. 
O Brasil pode igualar educação, ter menos vio- 
lência, saúde, enfim. Eu vivo fora do país e sei 
como é, o brasileiro é patriota e mostra isso ago- 
ra, espero que possamos ter um futuro melhor", 
afirmou. 

O zagueiro afirmou ainda que as manifes- 
tações não atrapalham o ambiente da Seleção 
Brasileira. Para ele, nem mesmo quando o as- 
sunto é a Copa do Mundo. "Acho que, a nível 
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Brasil tem vantagem histórica contra o 

México, que venceu 6 das últimas 10 

David Luiz concedeu entrevista coletiva 

profissional, não tira o foco. Sabemos da respon- 
sabilidade e do que lutamos para estar aqui. Eu 
falo por mim, eu tenho minha opinião e tenho mi- 
nha posição, somos a favor da manifestação pa- 
cífica, de se expressar se não está feliz. É dessa 
forma que tem que ser e só assim poderíamos 
ter um país melhor", lembrou. 

Gastos para a Copa do Mundo de 20U 

aumentam em R$ 2,5 bilhões 

O Brasil tem uma vantagem histórica enor- 
me contra o México. Em 37 partidas oficiais en- 
tre as equipes na história, os brasileiros vence- 
ram 21 partidas, contra 10 dos mexicanos. Ao 
longo da história, o Brasil marcou 69 gols contra 
os rivais, que marcaram 36 gols contra o Brasil. 

No entanto, apesar de historicamente o Bra- 
sil ser superior aos rivais, nos últimos tempos a 
figura tem mudado um pouco. Dos últimos 10 
jogos, o México venceu seis, contra apenas 
três vitórias do Brasil. As vitórias brasileiras vie- 
ram em duas partidas amistosas e nas quartas 
de final da Copa América de 2004, quando o 
Brasil fez 4 x 0 no rival. 

Já dentre as seis vitórias mexicanas, es- 
tão a da Copa América de 2007, na Venezuela 
(2 x 0 na primeira fase) e a vitória de 1 x 0 na 
primeira fase da Copa das Confederações de 
2005. na Alemanha. Ainda nessa conta, estão 
as vitórias na primeira fase da Copa América 
de 2001 (1 x 0) e a vitória na final da Copa Ouro 
da Concacaf, em 2003, na Cidade do México, 
quando o time da casa venceu por 1 x 0 na 

México recebeu o Brasil e venceu por 4x3 

prorrogação. 
No entanto, a vitória mais importante dos 

mexicanos contra o Brasil aconteceu em 1999. 
Na ocasião, as equipes enfrentaram-se na final 
da Copa das Confederações. Jogando na Cida- 
de do México, os brasileiros acabaram derrota- 
dos por 4x3. 

Os gastos da Copa do Mundo aumentaram 
em R$ 2,5 bilhões. Na última revisão da Matriz 
de Responsabilidade, em abril, esse custo era 
de R$ 25,5 bilhões, que incluem verbas para 
estádios, mobilidade urbana, melhorias em 
portos e aeroportos e agora passou para cerca 
de R$ 28 bilhões, segundo o secretário-execu- 
tivo do Ministério do Esporte, Luiz Fernandes. 

"Divulgaremos em julho uma nova atuali- 
zação da Matriz de Responsabilidade. Os in- 
vestimentos estão em R$ 28 bilhões, e a maio- 
ria é em mobilidade urbana. São 51 obras ao 
todo, espalhadas pelas doze cidades que vão 
receber a Copa", disse o secretário na manhã 
desta terça-feira (18), durante coletiva sobre 
programas de sustentabilidade. 

Este valor deve englobar o aumento das 
obras do Maracanã e do Estádio Nacional de 
Brasília Mané Garrincha. Na Matriz anterior 
estes estádios ainda estavam com os custos 
antigos, de R$ 800 milhões e R$ 1,01 bilhão, 
respectivamente. Desde o início do ano. po- 
rém, vários aditivos foram aprovados e as 
obras terminaram com custo de R$ 1,049 bi e 
R$ 1,2 bilhão. Estes valores não incluem obras 
de acessibilidade e entorno dos estádios. O 
secretário não especificou, porém, quais obras 
de mobilidade urbana sofreram revisão para 
cima no valor. 

Várias manifestações pelas principais ca- 
pitais do Brasil, nessa segunda (17) à noite, 
exibiam contrariedade da população aos gas- 
tos para a organização da Copa do Mundo. 
Os protestos também abordaram o aumento 
das tarifas de transporte público em algumas 
capitais, condições ruins deste serviço, e pe- 

•mm Inter espera exames para atestar 

recuperação e confirmar Adriano 

Manifestantes protestaram contra os gastos da Copa 

diam também melhores condições de moradia 
e saúde nas cidades. Para o secretário dp Mi- 
nistério do Esporte, porém, há uma desinfor- 
mação sobre os benefícios da organização da 
Copa. 

"Existe muito apoio pela Copa do Mundo, 
este é um ponto básico. Não há uma posição 
ampla contra a Copa das Confederações no 
Brasil, muito pelo contrário, acho que estão 
mal informados ou não tem informação ade- 
quada. Acredito que a Copa do Mundo é uma 
oportunidade em políticas estruturais públicas 
que estimulam o desenvolvimento regional e 
geral do pais. São investimentos que vão aten- 
der à vida do povo que mora no Brasil após a 
Copa do Mundo", completou Fernandes. 

Os próximos jogos pela Copa das Confe- 
derações serão em Fortaleza (CE), entre Bra- 
sil e México, e em Recife (PE), entre Itália e 
Japão, nesta quarta-feira (19). 

Os últimos detalhes da negociação que en- 
volve a chegada de Adriano Imperador ao Inter- 
nacional foram resolvidos nesta terça-feira (18), 
no Rio dé Janeiro. Uma reunião entre os repre- 
sentantes da BS Sports, João Bandeira e Marce- 
lo Silveira, mentores do refúgio do centroavante 
em Porto Alegre, com Adriano e o empresário 
Luiz Cláudio Menezes definirão as últimas ques- 
tões burocráticas de contrato. O jogador passará 
por exames com dois profissionais do clube gaú- 
cho entre esta terça e a quarta-feira para que os 
dirigentes sacramentem a negociação. 

Adriano está treinando fisicamente em uma 
academia no Rio de Janeiro. A grande dúvida co- 
lorada é a recuperação da cirurgia no tendão de 
Aquiles do pé esquerdo. Por isso, o resguardo 
do Inter, que irá para São Paulo para que o jo- 
gador possa ser avaliado minuciosamente. Feito 
isso e a resposta sendo positiva, o Inter anuncia 
o jogador. A intenção é que tudo isso seja feito 
nos próximos dois dias. 

Depois da reunião com o presidente Giovan- 
ni Luigi, os empresários da BS Sports deixaram 
Porto Alegre rumo ao Rio. Encontraram-se com 
Adriano na noite de segunda e isso ocorreu de 
novo nesta terça-feira. Alguns detalhes ainda 
precisam ser superados entre as partes. Mas o 
negócio, antes mesmo da reunião de segunda- 
-feira, já estava encaminhado entre as partes. 

O Imperador está sem atuar desde março 
de 2012, ainda pelo Corinthians. Depois, tentou 
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Adriano deve voltar a jogar no Inter 

se recuperar de nova operação no mesmo local. 
Deixou o Timão por conta de faltas nas sessões 
de fisioterapia. Na seqüência, operado pelos mé- 
dicos do Flamengo, também foi dispensado pelo 
seu comportamento e desde então está sem 
clube. Seu projeto é voltar a atuar nas próximas 
semanas. O Inter oferecerá um contrato de ris- 
co ao jogador, com ganhos por gols marcados, 
partidas jogadas e outros pontos elencados. É 
um jogador considerado barato para os padrões 
atuais do futebol e tem rescisão sem multa em 
caso de problemas extracampo. 
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