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GESSE FILHO PODE IR A 

JÚRI POPULAR 

OUVIDORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURÍDIC 

PASSAM A FUNCIONAR EM NOVA SEDE 

DOIS HOMENS SÃO 

BALEADOS EM IMPERATRIZ 

AUMENTA NÚMERO DE CONSUMIDORES 

INADIMPLENTES EM IMPERATRIZ 

CORPO DE BOMBEIROS FALA 

SOBRE RISCOS NA PRAIA... 
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RÍ020I3 Especial 

Papa em Aparecida (SP) 

A visita do Papa Francisco à cidade de Aparecida (SP) mobilizou e comoveu milhares 
de pessoas nesta quarta-feira (24). O pontífice celebrou sua primeira missa aberta 
ao público desde que chegou ao Brasil, e os 12 mil lugares dentro da Basílica fo- 
ram ocupados logo cedo. Mesmo com a forte onda de frio, muitos fiéis dormiram ao 
relento para guardar lugar e conseguir ficar perto do Papa. Ele pediu que os jovens 
construam "um país e um mundo mais justo, solidário e fraterno" e anunciou sua volta 
à cidade em 2017. Francisco chegou a Aparecida por volta das 10h15 - após fazer 
uma viagem de avião do Rio de Janeiro a São José dos Campos e de helicóptero até 
Aparecida. 

Capela dos 12 Apóstolos Evangelho 

Após descer no heliponto do San- 
tuário, Francisco seguiu de papa- 
móvel por um curto caminho até a 
entrada da Basílica, acompanhado 
do cardeal Arcebispo de Apareci- 
da, dom Raymundo Damasceno de 
Assis. Muitas pessoas tentaram se 
aproximar do carro aberto durante 
o trajeto, e o Papa chegou a beijar 
uma criança. Sua primeira parada 
no Santuário foi a Capela dos 12 
Apóstolos, onde teve um momento 
de veneração da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida. Ele foi acom- 
panhado de diversos religiosos. O 

Papa tem uma devoção mariana muito forte e costuma visitar igrejas 
dedicadas à mãe de Cristo. Ele fez uma oração na qual citou a jornada 
e mostrou bastante emoção. Em seguida, o Papa se dirigiu para o altar 
da Basílica, em um cortejo com cardeais brasileiros e de outros países, 
além de bispos. O Papa apresentou a imagem de Nossa Senhora para 
os fiéis e iniciou a missa, celebrada em português. 

MÁ 

Benção 

Durante o Evangelho, Francisco pediu que os pastores do povo de Deus, 
pais e educadores sejam responsáveis por transmitir aos jovens valores 
para construir "um pais e um mundo mais justo, solidário e fraterno" a 
partir de posturas "simples". Francisco também pediu que a juventude 
seja encorajada e considerada um "motor potente para a Igreja e para 
a sociedade".Para o pontífice, os jovens não precisam só de coisas, 
mas, sobretudo "que lhes sejam propostos aqueles valores imateriais 
que são o coração espiritual de um povo, a memória de um povo", disse 
Francisco, na homília feita no Santuário Nacional.O Papa disse também 
que, com suas palavras, quer bater à porta "da casa de Maria, que amou 
e educou Jesus, para que ajude a todos nós, os pastores do povo de 
Deus, aos pais e aos educadores, a transmitir aos nossos jovens os 
valores que farão deles construtores de um país e de um mundo mais 
justo, solidário e fraterno. Para tal, gostaria de chamar atenção para três 
simples posturas: conservar a esperança: deixar-se surpreender por 
Deus; viver na alegria", disse. 

Retorno 

Após a celebração, o Papa seguiu para a Tribuna Bento XVI, do lado de 
fora da basílica, onde abençoou os milhares de fiéis que o esperavam. 
Francisco pediu desculpas por não falar "brasileiro", disse que falaria 
em espanhol e se desculpou novamente. Em todos os intervalos de 
suas falas, foi ovacionado pelo público. "Uma mãe se esquece de seus 
filhos? Ela não se esquece de nós. Ela nos quer e nos cuida", disse o 
Papa, antes de pegar a imagem de Nossa Senhora em suas mãos e 
apresentá-la aos fiéis, abençoando-os. Em seguida, pediu novamente 
que todos rezassem por ele - uma tradição em seus discursos e uma 
das primeiras frases ditas por ele quando foi eleito Papa. "Eu peço um 
favor, com jeitínho, rezem por mim. Necessito. Que Deus os abençoe 
e Nossa Senhora Aparecida cuide de vocês. Até 2017, porque eu vou 
voltar". 

Em 2017, o Santuário Nacional vai comemorar os 300 anos do encontro 
da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. O pontífice foi 
convidado para participar da celebração pelo arcebispo de Aparecida, 
dom Raymundo Damasceno, e disse ter aceitado. 

COLUNA DO SANCHES 

GOVERNO SEM DINHEIRO OU DINHEIRO 
SEM GOVERNO? (2) 

Caso o Estado Brasileiro fosse menor e fosse 
administrado mais "administrativamente" e me- 
nos politicamente, talvez dedicasse mais seus 
recursos para o que é essencial, material e fun- 
cional (isto é, de sua função) no Setor Público: 
prestar serviços que prestem para o cidadão. 
QUALIDADE - É aqui. no serviço essencial, 
que cabe, ou deveria caber, maior ênfase na 
qualidade: 
EDUCAÇÃO - Qualidade na Educação Pública, 
que, apesar de ridículos "avanços", tem sido 
uma vergonha quando comparada co indicado- 
res de outras nações. Sem falar nas sucessivas 
paralisações de professores; notícias de prédios 
e outras infraestruturas em situação degradante 

etc. etc. 
SAÚDE - Qualidade na Saúde Pública. Por que 
não há, espalhadas pelo país, centenas e cen- 
tenas de estabelecimentos hospitalares públicos 
do tipo Hospital Sírio-Libanês? Por que particu- 
lares conseguem excelência na área médica e 
o Estado Brasileiro é um bom exemplo... para 
não ser seguido? Precisa falar algo quando a 
Imprensa esbofeteia a população com notícias 
sobre a péssima qualidade de atendimento e 
inexistência ou insuficiência de leitos? Serviços 
antecipadamente pagos de maneira obrigatória, 
impositiva, daí chamarem-se - apropriadamen- 
te - impostos? 
SEGURANÇA - Qualidade na Segurança Públi- 
ca. Se. em relação à Saúde Pública, a popu- 
lação é esbofeteada, neste segmento ela não 
somente recebe tapas na cara: ela é brutalizada, 
seviciada, estuprada, furtada, roubada, assal- 
tada e, males dos males, morta, assassinada. 
E onde os investimentos suficientes para que a 
Força Pública garante o direito de ir e vir, o direi- 
to ao patrimônio, o direito de ficarmos em paz, o 
direito a mantermos nossas vidas... vivos? 
INFRAESTRUTURA- Qualidade na Infraestrutu- 
ra. Saiu em todos os jornais e está na Internet: o 
Governo do Japão, em coisa de uma semana ou 
duas, recuperou rodovias destruídas por um re- 

Edmilson Sanches 

cente terremoto de alto poder. As rodovias, como 
se diz, pareciam um "tapete", não havia como 
dizer que um terremoto altamente destruidor ata- 
cara por ali. E no Brasil? Obras simples, que não 
exigem nenhum gênio em Engenharia, nenhum 
superdotado em Construção Civil, prolongam-se 
no tempo e sobretudo nos custos, encarecendo 
o valor a ser pago, alterado por sucessivos "adi- 
tivos" de contrato, No interior do Maranhão, um 
edifício penitenciário de 200 vagas prolonga-se 
por anos. Uma rodovia de menos de 10 quilôme- 
tros já está merecendo reparos antes mesmo de 
um ano de inauguração. Uma estação rodoviária 
estadual mal foi entregue já tem partes de seu 
solo afundando e outras estruturas consideradas 
impróprias... 
TÉCNICO x POLÍTICO - Caso fosse mais Gestor 
Técnico e menos Negociador Político, o Estado 
poderia voltar-se ao que lhe é atributo primeiro, 
função ancestral, cuidado próprio; prestar, mas 
prestar com irrepreensível qualidade, serviços 
e entregar obras para quem o mantém: o povo 
brasileiro, 
O problema do Brasil não é o Governo sem 
dinheiro - é o dinheiro sem governo... 
O problema não é ausência de qualidade nos 
serviços públicos. É falta de qualidade nos "ho- 
mens" públicos. 

CONTATOS: esan6hes@jupiter.com.br • Facebook • Caixa Postal 61 - 65900-970 - Imperatriz - MA 

POPULAR 

- EXCESSOS 
Não se fala outra coisa na cidade a não 
ser os excessos que a Defesa Civil tem 
tido em relação a retiradas de placas e 
outdoors da cidade. Francisco das cha- 
gas disse que as placas estão sendo 
retiradas porque obstruem a visão dos 
motoristas, mas acontece que algu- 
mas placas e letreiros publicitários não 
fazem obstrução, pois estão localizados 
em locais particulares e sem invadir a 
rua. O que nos chamou atenção foi o 
fato de duas placas que estão dentro de 
área particular e que nada interferem na 
visão dos motoristas terem sido notifi- 
cadas, e outra placa, que também está 
na mesma situação, está autorizada a 
permanecer no local. 

- AUTORIZADA 

Curiosamente, esta placa, que se en- 
contra em terreno particular, está auto- 
rizada a permanecer lá, quietinha. Nós 
perguntamos a você, leitor: Você sabe 
de quem é essa placa? Nós sabemos! É 
gente grande. Parece que nesta cidade 
os amiguinhos da Defesa Civil possuem 
privilégios. 

- NOTIFICADA 
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Esta outra placa está na mesma situa- 
ção que a placa acima, e por que essa 
placa foi notificada para ser retirada em 
30 dias? Não entendemos essa arbitra- 
riedade por parte do Sr. Francisco das 
Chagas. 

- NOTIFICADA II 

Esta placa também foi notificada, ela 
também fica em área particular loca- 
lizada na Av. Getúlio Vargas. O mais 
intrigante é que na rua Rio Grande do 
Norte, bem próximo ao local da placa 
da foto, existe um problema de verdade 
que precisa ser solucionado pela Defe- 
sa Civil. Lá, um prédio insiste em conti- 
nuar suas obras interrompendo toda a 
calçada, que é pública, prejudicando os 
pedestres e os motoristas que precisam 
ir até o meio da avenida para ver se 
podem cruzar a via. Ali, sim, é um pro- 
blema de verdade, mas a Defesa Civil 
prefere mostrar que tá trabalhando de 
outra forma. Vai entender! 
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►CASO GESSE 

MP quer que o caso vá a júri popular 

Welbert Queiroz 

Na tarde dessa terça-feira (23), a Justiça 
realizou audiência de instrução e julga- 
mento do caso Gessé Filho. A audiên- 

cia já tinha sido adiada duas vezes. Gessé Lei- 
te Filho é acusado de tentativa de homicídio, 
tendo como vitimas os jovens acadêmicos de 
Medicina Davison de Jesus Almeida e Rebec- 
ca Eduardo da Silva, fato ocorrido no dia 26 de 
janeiro deste ano. 

A audiência que teve início às 14h e du- 
ração de aproximadamente 7 horas. Dessa 
vez, quem responde pelo caso é a juíza Suely 
de Oliveira Santos Feitosa, titular da 2a Vara 
Criminal de Imperatriz. "Na audiência, nós re- 
fizemos a instrução e ouvimos todas as tes- 
temunhas do Ministério Público e as testemu- 
nhas apontadas pela defesa. Fizemos também 
o interrogatório do acusado. Com isso, o MP 
apresentou as alegações finais oralmente", 
disse a juíza. 

O pedido do Ministério Público (MP) é para 
que o caso seja levado a júri popular. "O Minis- 
tério Público, após ouvir todos os depoimentos 
e analisar todas as provas, concluiu que não 
há dúvidas que o crime foi doloso [intencional]. 
Pedimos que o caso seja enviado ao tribunal 
do júri. Agora, cabe a análise judiciária. Houve 
o direcionamento do veículo às vítimas e ficou 
demonstrado que ele já tinha desentendimen- 
tos anteriores com as pessoas em quem ele 
mirou o veiculo", disse o promotor de justiça 
da 6a Promotoría Criminal de Imperatriz, Joa- 
quim Ribeiro de Souza Júnior. 

Esta audiência serviu para refazer todo o 
processo, pois houve falhas técnicas nas gra- 
vações das oitivas anteriores. "Concedemos 
um prazo para a defesa de 5 dias para que 
eles possam apresentar suas alegações finais. 
Depois desse prazo, avaliaremos o processo 
para decidirmos se o processo será submeti- 
do ao tribunal do júri", finalizou a juíza Suely 
Feitosa. 
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A juíza concedeu prazo final de 5 dias para alegações finais da defesa 

Duas pessoas foram baleadas 

em menos de 12 horas 

Quatro pessoas são presas 

por tráfico de drogas 
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Alan é usuário de drogas e possui passagem pela policia 

Antônio Pinheiro 

Duas pessoas foram baleadas em menos 
de 12 horas em Imperatriz. A primeira tentativa 
de homicídio ocorreu na madrugada de terça- 
-feira (23) na rua Godofredo Viana, bairro Ba- 
curi, região Setor dos Potes. Alan foi alvejado 
com três disparos de pistola por dois homens 
em uma moto preta. A vítima foi socorrida pela 
Samu e levada para o Socorrão, mas sem ris- 
co de morte. 

Alan é usuário de drogas e com passagem 
pela policia. Segundo testemunhas, ele, ao ver 

os dois homens na moto, correu. A policia fez 
rondas, mas não conseguiu identificar os ati- 
radores. Os tiros acertaram o pé, a mão e a 
virilha da vitima. 

A segunda tentativa de homicídio aconte- 
ceu por volta das 10h da manhã de quarta-fei- 
ra (24), na rua Manaus, bairro Nova Impera- 
triz, próximo ao Abrigo dos Idosos. Gerson foi 
alvejado com dois tiros. Ele foi socorrido pela 
Samu e levado até o H.M.I. Segundo informa- 
ções, após ser medicado, o mesmo teria fugi- 
do do hospital. A policia acredita que ele tenha 
envolvimento com drogas. 

Drogas, balança de precisão, celulares e dinheiro foram encontrados com os acusados 

Caema anuncia investimentos de 

mais de R$ 1,6 mi em Imperatriz 

Várias ocorrências policiais marcaram 
esta terça-feira (23), muitas delas ligadas ao 
tráfico de drogas. A primeira se deu no mu- 
nicípio de Davinópolis quando, ao abordar 
Lucas Araújo de Alencar, de 20 anos de ida- 
de, a guarnição de serviço encontrou com o 
mesmo 20 pedras de crack, dois pacotes de 
substância semelhante à cocaína e uma ba- 
lança de precisão. 

Ao ser indagado sobre a origem e destino 
da droga, o conduzido informou que a entre- 
garia a Francisco Tiago da Silva, de 24 anos, 

morador do Centro de Davinópolis, que foi 
também localizado e preso. Lucas e Tiago 
foram autuados por tráfico de drogas pela de- 
legada Kelly Kioca. 

No final da tarde de ontem, quarta-feira 
(24), os policiais Dauwane e Rangel fizeram 
a prisão de duas mulheres, Andressa Oliveira 
Araújo e Adriana Osório Rosa. Com elas fo- 
ram encontradas várias pedras de crack e R$ 
286 em dinheiro. A prisão aconteceu na resi- 
dência de Adriana, no bairro Boca da Mata. 
(Com informações de Sd. Rosyvânia) 

A Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão (Caema) deve investir mais 
de R$ 700 mil em instalação de rede de 
água e esgoto na cidade, até o final do ano. 
Segundo informações do diretor de Opera- 
ção da Caema. Cristovan Dervalmar Ro- 
drigues, uma empresa foi contratada para 
fazer o levantamento técnico para instala- 
ção de rede de água e esgoto na cidade. 
A previsão é que sejam adquiridas também 
10 mil hidrômeíros até o final de outubro a 
fim de combater o desperdício de água. 

"Para investir em água, temos um proje- 
to de 600 mil reais e um milhão e duzentos 
para rede de esgoto. Os técnicos de uma 
empresa já vieram aqui, fizeram o levanta- 
mento e agora temos um prazo até o final 
do ano para concluirmos o projeto e requisi- 
tar verba junto com o governo federal para 
iniciar as obras", afirma o diretor da Caema. 

De acordo com Cristovan Dervalmar 
Rodrigues, atualmente. Imperatriz conta 
com cerca 12 mil ligações de esgoto, cerca 
de 25% de rede coletora e com atendimen- 
to de aproximadamente 65 mil ligações de 
água. "É ainda muito pouco a questão do 
esgoto, mas com estes projetos em mãos 

Dupla é presa acusada de assalto 

e porte ilegal de arma 

Diretor de Operação da Caema, Cristovan Dervalmar Rodrigues 

vamos conseguir melhorar", afirma. 
Ainda segundo informações do diretor 

da Caema, uma parceria foi firmada com a 
prefeitura para melhorar o abastecimento 
de água na Vila Macedo e Vila Fiquene, que 
deve se estender pela Vila Aírton Sena e 
Parque das Palmeiras. "A previsão é que os 
poços estejam prontos para entrar em ope- 
ração em agosto, quando beneficiarão cer- 
ca de 600 famílias residentes nos bairros 
Vila Macedo e Vila Fiquene com o aumento 
de mais de 50 metros cúbicos na oferta de 
água", reitera. (Imirante) 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar fez a prisão, na noite de 
terça-feira (23), de uma dupla acusada de 
portar um revólver calibre 32 com quatro mu- 
nições intactas. Raullison Mike da Silva e An- 
tônio Marcos Santuário Alencar foram presos 
próximos ao quartel da PM. Os dois, ao ve- 
rem a viatura da polícia, esconderam a arma 
em um monte de areia. Eles foram apresen- 
tados no Plantão Central. 

Duas vítimas de roubo que estavam na 
delegacia informaram aos policiais que os 
dois homens tinham cometido assalto contra 
elas na área central da cidade. Das vítimas 
foram levados dois celulares. Segundo es- 
sas, um outro elemento também participou 
do assalto. 

Raullison, que já tinha passagem pela 
polícia acusado de assalto, foi desta vez au- 
tuado por porte ilegal de arma de fogo pela 
delegada de plantão Kelly Kioca. O amigo de 
Raullison foi liberado. Os PMs fizeram ron- 
das na tentativa de encontrar o outro suspei- 
to, mas não tiveram êxito. Raullison Já tinha passagem pela policia acusado de assalto 
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►FOGO HA BR-010 

Funcionários da VBL interditam a BR-010 
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Ouvidoria Municipal e Assessoria Jurídica 

passam a funcionar em nova sede 

Cerca de 30 funcionários se concentraram em frente ao Ministério Público 

Hyana Reis 

No final da tarde de ontem, quarta- 
-feira (24). cerca de 100 funcionários 
da Viaçâo Branca do Leste (VBL) 

interditaram a BR-010. na ponte do riacho 
Cacau. Com fogo em pneus, os funcioná- 
rios protestavam contra as últimas apre- 
ensões de ônibus da empresa e cobraram 
explicações do Ministério Público (MP). que 
solicitou à PM e à PRF novas operações de 
fiscalização. 

De acordo com alguns funcionários, os 
ônibus que foram apreendidos nesta segun- 
da e terça-feira não estavam em situação ir- 
regular. Os motoristas e cobradores temem 
uma possível demissão em massa por parte 
da empresa, pois essa está com boa parte 
da sua frota apreendida. 

O trânsito da BR ficou congestionado da 
altura da ponte do Cacau até o viaduto. Os 
funcionários disseram que só deixariam a 
via depois da presença do promotor Sandro 
Bíscaro. 

Durante toda esta quarta-feira as ruas 
de Imperatriz ficaram mais tranqüilas pela 
falta de ônibus circulando. Em compensa- 
ção, o terminal rodoviário e as paradas de 
ônibus estavam congestionados de pesso- 
as que não sabiam como chegar aos seus 
destinos. Menos de 30% da frota da VBL 
estava em circulação ontem, e na parte da 
tarde houve uma paralisação total da em- 
presa. Nenhum ônibus circulou, segundo os 
funcionários. 

Antes de decidirem pelo fechamento da 
BR-010. os funcionários se reuniram em 
frente ao Ministério Público na manhã desta 
quarta-feira (24). Os trabalhadores exigiram 
uma reunião com o promotor de Defesa do 
Consumidor, Sandro Biscaro, mas foram 
informados que só poderiam ser atendidos 
na semana que vem devido à agenda do 
promotor. "Nosso problema é hoje. semana 
que vem já piorou nossa situação", reclama- 
ram. 

Mais de 70 ônibus da VBL foram apreen- 
didos durante operações da Polícia Militar 
- segundo os funcionários da empresa, 20 
somente nesta semana. A polícia justifica 
as apreensões devido à falta de documen- 
tos e às más condições dos coletivos. Os 
motoristas alegam que as operações são 
uma perseguição à empresa: "Estão que- 

rendo tirar a empresa da cidade, como não 
conseguiram, ficam levando os carros. É 
uma perseguição", afirma o motorista Fran- 
cisco Souza Cruz. 

Com as apreensões, menos de 30 ôni- 
bus da empresa estão atendendo a deman- 
da da cidade, prejudicando os funcionários, 
segundo Francisco Sousa. "Estamos sem 
trabalhar, todos parados porque não têm 
ônibus rodando na cidade". Com a falta de 
ônibus, boa parte dos funcionários foi demi- 
tida. segundo ele: "Nós éramos 500 funcio- 
nários na empresa há 60 dias. hoje já redu- 
ziu o quadro para 300". 

O motorista ainda revela que a empre- 
sa adquiriu 10 novos ônibus, mas que estes 
não podem rodar na cidade porque a Pre- 
feitura de Imperatriz e o Ministério Público 
não autorizam a vistoria necessária para 
adquirir os documentos para a circulação 
dos coletivos. 

Falta de ônibus- Quem também ficou 
prejudicado com a falta de ônibus rodando 
na cidade foram os usuários do transporte 
coletivo. Francisco Jesus conta que estava 
há horas esperando pelo coletivo que leva- 
va ao bairro Santa Rita: "Estão prendendo 
todos os coletivos e agora quase não tem 
ônibus, e demora muito mais para passar. E 
quem sofre mais somos nós". 

O passageiro discorda das apreensões 
e afirma que a prefeitura, junto com a VBL, 
precisa pensar em uma solução para o 
transporte público na cidade: "A responsa- 
bilidade pelo ônibus não pode ser só da em- 
presa. a prefeitura também tem responsabi- 
lidade. Acredito que só quebrar o contrato 
não resolve, vem outra empresa tão ruim 
quanto. É preciso colocar uma frota de qua- 
lidade, e a prefeitura precisa melhorar as 
ruas dessa cidade, porque um ônibus novo 
não dura nada nesse monte de buraco". 

Processo- A prefeitura anunciou no dia 
10 de julho a quebra de contrato com a VBL, 
mas o Tribunal de Justiça determinou a cas- 
sação do processo administrativo. O Mi- 
nistério Público entrou com uma ação para 
recorrer da decisão. Porém, em entrevista 
coletiva, o diretor da VBL. Mário Jacinto, 
afirmou que a empresa vai continuar ope- 
rando na cidade, pois o processo de quebra 
de contrato foi cassado. 
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COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCAI 

segurançaTe 
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Inauguração da nova sede da Ouvidoria e Assessoria Jurídica aconteceu na quarta-feira (24) 

Janaina Amorim 

A Ouvidoria do Município e a Assessoria 
Jurídica Municipal começaram a funcionar em 
uma novo local. Agora, o atendimento será fei- 
to na rua Godofredo Viana, n0 484. A inaugu- 
ração da sede aconteceu na quarta-feira (24). 
Durante a solenidade, o ouvidor do município, 
Joel Costa, falou da importância da assessoria 
jurídica gratuita. "Nós damos a oportunidade 
ao povo de defender os seus direitos", afirmou. 
A assistência atende as pessoas que não têm 
condições de pagar pelos serviços de um ad- 
vogado. 

O diretor do Fórum Henrique de La Rocque, 
Adolfo Pires da Fonseca Neto, lembrou que na 
criação, em 2000, houve um impasse judicial 
devido ao nome do órgão que era Defensoria 
Pública Municipal. Em seguida, ele falou sobre 
a continuidade da prestação de serviço. "As 
pessoas precisam de justiça. Sabemos que o 
judiciário é sobrecarregado, temos um sistema 
de recursos que é uma afronta á sociedade. 
Então, eu parabenizo o município em manter 
até hoje a Assessoria Jurídica", acrescentou. 

Uma equipe de 10 advogados, três ouvido- 
res e nove assistentes administrativos fazem 
o atendimento ao público. "Os conflitos estão 
ai em todo momento e a assessoria jurídica 
paga é cara. Grande parte da população não 
tem como arcar com os custos para defender 
os seus direitos. No tempo do ex-prefeito Jo- 
mar Fernandes foi criada e, de lá para cá. vem 
andando. Nós estamos procurando dar condi- 
ções para que funcione bem", disse o prefeito 
de Imperatriz, Sebastião Madeira. O atendi- 
mento é feito de forma presencial ou pelo tele- 
fone (99)3525-8908. 

Atuação - A função da Ouvidoria é rece- 
ber e encaminhar as demandas do Município. 
"Caso de um servidor público trate mal uma 
pessoa da comunidade, tem o dever de escla- 
recer", exemplificou Joel Costa. Já a Assistên- 
cia Jurídica presta serviços como processos 
de divórcio, execução de pensão alimentícia, 
confirmação de paternidade com o pedido de 
DNA. declaração de união estável, negociação 
de guarda e visitas, como também tutela e al- 
vará judicial. 

Imperatriz necessita de hospital 

de 500 leitos", diz diretor do HMI 
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O diretor AUsson Mota, do Hospital Municipal, diz que prefeito Madeira luta para viabilizar recursos 

Em entrevista, o diretor do Hospital Munici- 
pal de Imperatriz, Alisson Mota. informou que 
o prefeito Sebastião Madeira encaminhou ao 
Ministério da Saúde, em Brasília, documento 
solicitando um hospital com capacidade de 300 
leitos para Imperatriz. "Tinhamos na época 283 
leitos, porém hoje a capacidade chega a 400. 
Contudo, a região necessita de um hospital que 
tenha pelo menos 500 leitos", estima. 

Considerado referência em atendimento de 
urgência e emergência, Alisson Mota lembra 
que o Socorrão funciona há muitos anos em 
prédio alugado, situação que demonstra dificul- 
dade em planejamento adequado. "A segunda 
maior cidade do estado deveria ter um hospital 
público em urgência e emergência, pois essa 
tem sido desde o primeiro mandato uma preo- 
cupação do prefeito Madeira", comenta. 

Em relação à capacidade de atendimento 
do HMI, o diretor lembrou que o prefeito Madei- 
ra encaminhou, ainda em maio, para diversos 
órgãos, incluindo a Câmara Municipal de Impe- 
ratriz e o Ministério Público do Maranhão, re- 
latório expondo a situação de crescimento da 
demanda de atendimento no único hospital de 
urgência e emergência de alta complexidade de 
Imperatriz. 

"A nossa preocupação é que, talvez, a partir 

do ano que vem comecemos a ler problema de 
pacientes no corredor do Hospital Municipal de 
Imperatriz, cuja intenção é conseguir atender 
essa demanda", disse ele. ao lembrar que o 
município ainda não recebeu resposta sobre a 
solicitação do hospital de 400 leitos. 

Alisson Mota ressalta que o prefeito Madei- 
ra, durante audiência com técnicos do Minis- 
tério da Saúde, foi orientado a viabilizar junto 
aos deputados federais do Maranhão recursos 
de emenda de bancada para construção desse 
hospital em Imperatriz. "O prefeito foi atrás des- 
se incentivo no propósito de construir um hos- 
pital de 500 leitos em nossa cidade", finaliza. 

Reumatologia infantil - O diretor do HMI 
ressalta ainda que "falta uma política para iden- 
tificar os problemas locais na área da saúde 
pública no Brasil, como é o caso de Imperatriz, 
que necessita contratar um médico especialista 
em reumatologia infantil". 

Ele explica que "não é sempre que o muni- 
cípio necessita desse profissional, porém, con- 
sidera-se importante tê-lo no quadro do municí- 
pio, evitando encaminhar o paciente para São 
Luís - a 640 km de Imperatriz. O que se falta 
em nivel nacional é identificar os problemas de 
cada localidade do pais", avalia. 
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►PRAIAS DEVEM DURAR 60 DIAS 
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Corpo de Bombeiros fala sobre riscos na praia 

Janaina Amorim 

Uma coletiva de imprensa foi realizada 
com o Corpo de Bombeiros e Defesa 
Civil, nessa quarta-feira (24). para falar 

sobre a segurança nas praias de Imperatriz. A 
previsão para a abertura do período de vera- 
neio é para 4 de agosto. 

A duração do período de veraneio e a de- 
marcação da área de banho vão depender da 
abertura das comportas das barragens. A es- 
timativa é que dure cerca de 60 dias. "Não te- 
mos o poder de mandar fechar as comportas. 
Isso é uma questão de gestão da barragem", 
explicou o superintendente da Defesa Civil, 
Francisco das Chagas. 

"A área de banho não será tão grande. Um 
dia estará de um tamanho, depois estará de 
outro. Depende da manipulação das compor- 
tas", acrescentou. Ele informou que, no ano 
passado, nesse mesmo período, a vazão da 

água chegou a 300 m3 e, em 2013, já foi de 
900m3. 

"Sem demarcação fica difícil o controle. 
Falta só mais um final de semana para ofere- 
cermos uma praia segura, tanto na parte da 
criminalidade quanto na segurança dos banhis- 
tas. Então pedimos que a população aguarde", 
disse o coronel do Corpo de Bombeiros, Fi- 
gueiredo. 

Dois afogamentos já foram registrados por 
excesso de bebida alcoólica. "Quando a pes- 
soa ingere bebida alcoólica, às vezes, quer 
colocar a mão na água durante a travessia e 
a cabeça pesa e ela cai. Acontece de querer 
levantar no barco e cai, e acontece o afoga- 
mento", acrescentou o coronel. 

Segundo o superintendente da Defesa Ci- 
vil, 30 guarda-vidas farão a segurança: oito de- 
les ficaram na Praia do Meio e o restante na 
Praia do Cacau, além de 10 homens do Corpo 
de Bombeiros. 
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A estimativa da duração do período de veraneio é de 60 dias 

Comunidade do Parque Santa 

Lúcia recebe academia ao ar livre 

Com o propósito de proporcionar saúde e 
bem-estar à comunidade com prática de exer- 
cícios, a Prefeitura de Imperatriz, por meio da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento So- 
cial (SEDES), disponibiliza academias popula- 
res em diversas regiões da cidade. 

A comunidade do Parque Santa Lúcia re- 
cebe nesta quinta-feira (25) mais uma Aca- 
demia Popular ao ar livre. A entrega, marca- 
da para as 8h, será realizada na unidade do 
Centro de Referência em Assistência Social 
(CRAS), conforme explica a titular da SEDES, 
Mirian Reis. 

"A Academia Popular está instalada no 
anexo do Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) do bairro Santa Lúcia e aten- 
derá toda a população daquele bairro e dos 
bairros adjacentes, beneficiando, sobretudo, 
os idosos, que buscam mais saúde e qualida- 
de de vida". 

Segundo Miriam Reis, a academia foi mon- 
tada com a intenção de oferecer à população 
uma opção acessível e, principalmente, gratui- 
ta para que as pessoas façam atividade física. 
"Acredito que ter aparelhos de ginástica para 
uso de forma gratuita e ainda ter uma pessoa 
responsável em orientar na utilização dos equi- 
pamentos de forma correta aumenta o número 
de pessoas ativas, evitando o sedentarismo". 

De acordo com a coordenadora do CRAS 
Santa Lúcia, o espaço conta com 11 equipa- 
mentos instalados que auxiliarão também na 
atividade laborai do Grupo de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para Idosos. "Após 
inaugurada, a academia servirá não só para 

Aumenta número de consumidores 

inadimplentes em Imperatriz 

Todas as unidades do CRAS terão academias populares 

o atendimento do CRAS voltado ao grupo de 
Idosos, mas se estenderá também ao Progra- 
ma de Saúde Familiar (PSF), que encaminhará 
os idosos para realizarem atividade física aqui 
em nosso espaço e a comunidade em geral". 

Na sexta-feira (26), outra Academia Popu- 
lar será entregue à população, desta vez no 
CRAS Bacuri. Esta será a 4a unidade implan- 
tada no município. "Daremos continuidade ao 
projeto de instalação de academias popula- 
res em todos os Centros de Assistência que 
tivermos em Imperatriz. Como temos cinco 
unidades do CRAS, só falta mais uma acade- 
mia, que vamos inaugurar em breve", revelou 
Miriam. 

Hyana Reis 

Cresceu em mais de 21% o número de 
consumidores inadimplentes em Imperatriz, 
em comparação ao ano passado, segundo 
dados divulgados pelo SPC Brasil (Serviço de 
Proteção ao Crédito) e a CNDL (Confedera- 
ção Nacional de Dirigentes Lojistas). 

De acordo com as estatísticas, o número 
de consumidores inadimplentes em Impe- 
ratriz, no acumulado de janeiro até julho de 
2013, chega a mais de 6,56%, ultrapassan- 
do a média nacional que atualmente está em 
mais de 6,40%. Os dados também revelaram 
que a inadimplência dos consumidores com o 
comércio está concentrada nas dívidas com 
valores acima de R$ 500. 

Apesar do aumento na inadimplência, o 
mesmo período apresentou queda de 19,06% 
no número de cadastros de devedores no SPC 
Brasil. Ou seja, também cresceu o número de 
consumidores que sanaram suas dívidas. 

Mas, em compensação, o volume de com- 
pras a prazo no setor varejista diminuiu 7,58%. 
O número é medido de acordo com o saldo de 
consultas no banco de dados do SPC Brasil 
em Imperatriz. 

Inadimplência por gêneros - O SPC 
também divulgou o percentual da concentra- 
ção de consumidores inadimplentes por três 
cortes específicos: sexo, idade e valor da dí- 
vida registrada no banco de dados. O siste- 
ma de consulta envolve mais de 150 milhões 
de cadastros de pessoas físicas (CPFs), em 

O número de Inadimplentes cresceu em mais de 21% 

800 mil pontos de vendas espalhados por 
todo o país. 

Estes dados revelaram que a maioria dos 
consumidores endividados são mulheres, 
com a taxa de 53% do total. Mas, em com- 
pensação, as mulheres também foram as que 
mais sanaram os compromissos: de acordo 
com os números do SPC, as mulheres lide- 
ram a recuperação de crédito com 55,12%, 
ao passo que homens representam 44,88% 
dos CPFs removidos da base de inadimplen- 
tes. O SPC também divulgou que a maior 
parte dos cadastros negativos concentra-se 
em CPFs de consumidores com mais de 65 
anos de idade. 
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Djosci Júnior 

"Não compro promessa de sucesso instantâneo." 

Hyana Reis 

As noites de Imperatriz ganharam um novo talento: Djosci 
Júnior. Com apenas 18 anos, ele mostra experiência musical 
e encanta com sua voz marcante, cheia de ganho, de rouco 
leve e envolvente. Este ano. pretende alavancar sua carreira. 

O interesse pela música começou ainda criança, colecio- 
nando CDs. O primeiro, e mais marcante, foi um dos respon- 
sáveis por despertar o desejo por essa arte. A mãe o presen- 
teou com o CD Adriana Calcanhotto, marcando o seu primeiro 
contato musical e o indício do que mais tarde viria a desejar. 

De lá para cá. a ambição artística tomou novos rumos com 
o amadurecimento pessoal. A música se tornou não só uma 
paixão, mas um objetivo de vida. Djosci diz que nunca pensou 
num projeto de vida onde a música estivesse de fora. 

Ele conta que deseja que esse bem pessoal se torne algo 
coletivo e que, de alguma forma, seu trabalho mude a vida 
das pessoas que o escutarem. "Quero ser um músico com- 
petente e criativo. Gostaria de passar alguma mensagem 
com o meu trabalho, de inspirar as pessoas. Reconheci- 
mentos bom, mas como conseqâ ncia. Não busco a fama 
pela fama", disse. 

A beleza chama a atenção, mas o artista diz que não 
pensa em largar a música pelas passarelas: "Isso nunca foi 

uma opção porque nunca me fascinou. Se um dia eu me 
identificar com essa carreira, vou atrás. Uma coisa que 
gosto sobre a músicaé a possibilidade de conciliá-la com 
vídeos, fotos e todo tipo de arte. A música complementa 
tudo". 

Djosci Júnior costuma se apresentar em barzinhos e res- 
taurantes. como República e Ilha do Sol. No repertório, traz a 
influência de Beatles e Chico Buarque. Nas doces melodias, 
busca fazer da música "uma terapia" para seus ouvintes: 
"É uma forma de esvaziar a consm ncia e de externar sen- 
timentos que eu não conseguiria de outra forma", ressalta. 

Apesar de querer sucesso como músico, o artista não bus- 
ca apenas fama. Por isso, alega que não tentou uma vaga na 
competição musical mais famosa do país, o The Voice Brasil. 
"No momento, estou em busca da minha identidade enquanto 
músico. Estou me construindo, me descobrindo". E critica esse 
tipo de programa: "Reality shows musicais não te oferecem 
a opção de criar sua própria identidade artística. Elesd m 
os moldes e voê escolhe em qual deles se encaixa". 

Para o futuro, o cantor pretende gravar um CD e assim 
mostrar seu estilo e identidade; "Gosto da idéia de cantar 
o que penso. Ser iná rprete tamé m me atrai, mas quase 
todos os artistas que admiro são autorais, eè assim que 
eu quero ser". (Com informações de Max Dimes). 
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+ Cormen SteHens 

Oi, gente! Hoje vou apresentar mais alguns looks para servirem de 

inspiração para vocês participarem do concurso da M.Offícer e 

concorrer ao prêmio de R$ 35.000,00 em compras da marca!! Vou dar o 

passo a passo para validar a participação no concurso, ok? 

1 - Tire uma fofo sua com um iook M.Officer (para ficar ainda mais top, complementa o Look com aquela sandália, bolsa e acessórios maravilhosos da 
Carmen otertens). Voce pode tirar e enviar quantas fotos quiser! 

2- Entra na página oficial da M.Officer no facebook e vai para a área do Concurso Cultural para preencher um cadastrinho super fácil e rápido A 

pagina e: www.facebook.com/MOFFICEROFICIAL; 

3 - Preencheu seu formulário, faz o upload das fotos e clique em "ENVIAR". Pronto! Tá participando! AH! Claro, compartilhe as fotos com seus amigos e 

peça para eles curtirem. As curtidas contam muito na escolha das vencedoras. E, nas legendas das fotos, coloquem: #concursoculturalM OFFICER e 

#mofficerecamilacoutinho. 

Serão 5 vencedoras de iulho a novembro. Uma por mês que, de cara, vai ganhar R$ 1 0.000,00 em compras na M.Officer, e a grande vencedora no 

tinal leva mais R$ 25.000,00. Quem vai perder? Eu já tô dentro! 
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AV. GETÚLIO VARGAS, 

560, PRAÇA DE FÁTIMA 

FONE: (99) 3523 3645 

06 4 TOCANTINS SHOPPING 

FONE: (99) 3525-7238 
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SAMUEL AGORA E 2.0 

Em meio a uma decoração de muito bom gosto, o jovem Samuel foi surpreendido 

por familiares e amigos que o esperavam na manhã de domingo, 21, com um super 

café da manhã. 

Samuel é filho dos amigos Arimatéia Júnior e Edinalva. Na foto aparece também 

João Víctor, o irmão caçula. 

Ao final do dia, mais um presente; o Vasco, seu time do coração, somou mais 

três pontos no Brasileirão ao vencer o Fluminense por 3x1. Grande Samuel, receba 

o nosso abraço e votos de muita saúde e sucesso nos estudos. 
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O Jornal Correio Popular, em nome de 

todos os ímperatrizenses, parabeniza o nos- 

so grande dentista, o Dr. Segismundo Rodo- 

valho, pelos seus 61 anos de vida! 

Após 28 anos em Imperatriz, Dr. Segis- 

mundo afirma com suas próprias palavras 

que já sente como se fosse nascido aqui e 

agradece a Deus pelo privilégio de morar 

na cidade. 

#ARRASOU 

Jessyca Mariano usou um modelito maravilhoso em um casa- 

I mento chie da cidade. A bela deixou todos de queixos caídos pela 

| sua boa forma. Que saúde! 
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MAKE UP - A expert em maquiagens, Aline Mesquita, disse que alguns cuidados com 
o make podem fazer toda a diferença no resultado da sua produção. Seja na maquiagem 
pra balada ou para o trabalho, existem truques infalíveis que você não deve abrir mão na 
hora de lidar com os produtos e os pincéis. Confira as principais dicas para uma maquia- 
gem impecável: 

1. Bom senso 
Quando você vê uma celebridade toda produzida na mídia, muitas mulheres tentam 

fazer um make igual. No entanto, cada pessoa possui traços únicos.O mais importante é 
valorizar os pontos fortes e corrigir as imperfeições da pele. , 

2. Uma cobertura perfeita 
A tendência das passarelas aponta para o uso do make ultranatural; uma pele minima- 

lista. à base de hidratantes e corretivos, está em alta. 

3. Pele muito marcada 
Para ficar bem em qualquer ocasião, dê unidade à pele com sombra marrom nos 

olhos, rimei de qualidade e blush. Na dúvida, opte pelo básico. 

4. Corrigindo imperfeições 
Seu corretivo deve ser um ou dois tons mais claros que o tom da base. Aplique em 

pequenas quantidades, dando leves batidinhas com as pontas dos dedos, sempre do lado 
interno dos olhos para fora. "Busque a cor certa do corretivo para neutralizar as olheiras. 
Para não errar, aposte no amarelo". 

5- para afinar o rosto 
Escolha um tom de pó mais escuro que a sua pele e aplicar em cima da mandfbula, 

entre o queixo e a ponta da orelha. Essa técnica ajuda a afinar o rosto. 
Anotaram as dicas? Se você precisar daquela super maquiagem entre em contato com 

a Aline pelo telefone: 8122-2108 
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com,br/jogos 

DROGARIA KARAJAS (AV. DORCIVAL P. SOUSA, Í179-CENTRO) 
DROGARIA BIC BEM (AV. BERNARDO SAYÂO, 1447-CENTRO) 

DROGARIA El SHADAY (AV. BRASIL, 36-VILA CAFETEIRA) 

www.coquelel.oom.br/logos 
cwiwmn 

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

Rampa ds saias na piscina 

c 
É apurada no inguérito administra- tivo 
Arco, em francês 

para guisados 

c 
Cada item de um fidiamento 

Limitei do braço (Anal.) 

Açàooie aumenta a produtivida- de 

(?) arfâo; 
ainda 

Sufixo de "ciTiado": provido de 

O plano alternativo 

Utensiiio cortante usado no açougue 

Adquirir, comprar 
Pano: fazenda 

Crustáceo apreciado 

Locatiza- ção de alguém 

Armo Dominl (abrev.) 

Vinis que provoca bemona- 
gia 

Artefato de pesca 

A(?): disposto 

Jean- Baptiste (?) pintor francês L 

Jetecfor de aviões 
Piedade 
~r~ 

Divisões do tempo 
verbal (Gram.) 

Meteoro que parece 
uma bola de fogo 

~~¥ 

Értco Veriasimo, autor de ■Clarissa' 

O "arestruz" brasileiro 

f!).mail, correio da internet 

Sem briltio; descorado 

Trecho de inha férrea 

Respostas desta cruzadlnha na próxima ediçSo 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

C 
X 
N 
M 
C 

P C 

CL < n> eu 

S'3 o. eu o n 

Y N 
A R 
L Q 
E I 
J H 

R Ç Ç 
K O D 
V V F 
F I G 
J T T 
J I Y 
D D Ç 
F U W 

Ç A P 
Ç R X 
B O Â 
D T 
Z E 
W T 
H O 
Z R M 
X P W 
W X F 

FKMVR LMM 
I E N R E P F L 
ÇVYLBQQT 
AHCNKTJÇ 
Q J R Y V T Ç 
H B M R Y D 
X W Y Y 
N Y S C 
F D K 
S K L 
V Ç X 
Ç T X 
C Y X 
Y M 
JHMTJMDH 
R U T N I C L Y 
YWYBXVTB 
KPHCKLJD 
MZVBUDVD 
ZJ FVWVYK 
JQAQNWSV 
PSLYQCAP 
LQPWXBHZ 

X B G X 
O K 
B H 

R A 
V D 

W 

R Q 
D V 

Ç P Q R G Q 
R B 

B R 
Y H X N B 
A C R G S 
D L G O 
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Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 
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Mosca no Prato 
O homem fala para o garçom: 

— Garçom, tem uma mosca no meu prato! 

E o garçom, distraído: 

— E quantas o senhor pediu? 

□ NOVELAS 

Maihação 
Globo, 17h45 - Serguei e Julia se animam com a decisão de Anita 
de sair com eles à noite. Ben e Sidney conversam sobre suas pai- 
xões, sem saber que ambos falam de Sofia. Caetano diz a Abelardo 
que usará o nome de Bernardete para abrir uma empresa sem que 
ela saiba. Ben fica impressionado com a forma grosseira como Mau- 
ra trata Sidney. Vitor reclama por não conseguir treinar vôlei com a 
perna machucada, e Ben sugere que ele faça um treinamento virtual. 
Frédéric conserta o telhado, e Ronaldo e Vera falam de como a vida 
na casa melhorou depois da chegada do estrangeiro. Anita e Pedro 
presenteiam Frédéric com um álbum de fotos de sua família haitiana, 
e todos se emocionam. Sofia vê Ben e Anita se abraçando e fica com 
inveja. Sofia reclama com Flaviana que não poderá seguir seu plano 
de conquistar Ben agora que sabe que ele é a paixão de Anita. Anita 
se arruma para sair. Ben decide seguir Frédéric para checar as condi- 
ções de sua hospedagem na pensão. Paulino explica para Vitor como 
funciona o treinamento virtual e diz estar planejando desenvolver um 
especialmente para o amigo. Sofia entende que Anita saiu com Ben, 
e Flaviana convoca Martin para flagrar os dois. Sidney comenta com 
Júnior que acredita que seu pai more em Goiás. Anita evita todas as 
possibilidades de paquera enquanto Serguei e Julia incentivam a ami- 
ga a relaxar. Júnior se decepciona com a aparência de Zelândia, e 

Sidney se diverte. Ben encontra Sofia e a beija. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Maria Adília entra em acordo com Dionísio, que exige 
que ela continue guardando segredo sobre a paternidade de Candi- 
nho, em troca de deixá-la em paz com o filho. Alberto fica intrigado ao 
saber que dez funcionários pediram demissão para trabalhar na mina 
de Duque e Cassiano. Hélio pede emprestado o dinheiro da poupança 
de Marizé e Lipe a Bibiana, para quitar a dívida com Dionísio. Julia- 
no vê a foto de Arruda no jornal e o reconhece como o homem que 
procurou por Hélio. Juliano coliversa com Quirino sobre o possível 
envolvimento de Hélio no seqüestro de Samuel. Rodrigo pede Ama- 
ralina em namoro. Alberto coloca sonífero no suco de Ester. Zuleika 
não consegue acordar Ester para ir à audiência que decidirá sobre a 
guarda de Laurinha. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Malu fica embevecida com o gesto de Bento. Amora 
tenta convencer Plínio a desistir de antecipar a Fabinho sua parte na 
herança. Mel comunica para Natan a decisão de Wilson. Érico aceita 
as desculpas de seu tio. Lara oferece ajuda a Maurício. Érico convida 
Maurício a conhecer Palmira Valente. Verônica fica penalizada com o 

estado de Renata. Fabinho chega à casa de Plínio e destrata Celinha. 
Malu convida Irene para ficar em sua casa. Tina desmente Vitinho na 
frente de Luz. Amora ouve Malu dizer que está namorando Bento. Wil- 
son exige que Damáris ajude Charlene. Natan tenta animar seus fun- 
cionários. Amora destrata Fabinho e Mel. Tábata deixa Filipinho fazer 
a campanha para o Kim Park com Érico. Karmita aconselha Verônica 
a contar a verdade para Érico. Vinny fica intrigado por Renata não con- 
seguir andar sem a bengala. Tina descobre que Irene está hospedada 
na mansão. Irene discute com Plínio. Áurea faz uma previsão para 
Fabinho. O estúdio é invadido por fãs de Filipinho. Amora pede para 
Socorro ajudá-la a falsificar o exame de DNA de Fabinho. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Paloma descobre que não é filha de Pilar. Paloma 
exige que César revele o nome de sua mãe biológica. Félix diz que 
precisa afastar sua irmã do hospital. Pilar pede para César não deixar 
Bernarda ir embora da mansão. Wagner se oferece para conversar 
com Edith. Paloma procura Bruno. Félix destrata Edith. Bruno incenti- 
va Paloma a procurar sua mãe biológica. Márcia decide participar de 
um casamento coletivo. Carlito vai atrás de Valdirene. Pilar e Bernarda 
vão à casa de Paloma, mas não conseguem encontrá-la. Paloma pro- 
cura sua mãe biológica. 
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^ Áries 21-03/19-04 
Surtos de insegurança podem afetar sua perfor- 
mance, sobretudo nas relações profissionais. A 
Lua passa por sua área de crise e se tensiona 
com Vênus, lhe aconselhando a ficar recolhida e 
a escolher atividades mais calmas! 

Touro 20-04/20-05 
As faltas de afinidade são ressaltadas de manei- 
ra intensa pela oposição Lua-Vênus em sua área 
social. Portanto, selecione melhor suas com- 
panhias e prefira ambientes mais acoihedores. 
Abra-se somente para pessoas de confiança! 

bGemeos 21-05/21-06 
O excesso de demandas, seja no trabalho ou na 
vida pessoal, faz você perder a noção do que re- 
almente é prioridade. Lua e Vênus opostos aler- 
tam que você não deve tentar abraçar tudo, isso 
lhe sobrecarregará. Saiba dizer nâo! 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
As pessoas tendem a lhe criticar em todos os as- 
pectos, pois a oposição de Lua e Vênus prejudica 
o bom entendimento em suas relações. Aprenda 
a colocar limites às interfências alheias, mesmo 
que sejam pessoas queridas! 

Leão 23-07/22-08 
Preocupações financeiras podem lhe desestabi- 
lizar emocionalmente. A oposição Lua-Vênus lhe 
aconselha a manter a calma. Evite gastos desne- 
cessários e faça os sacrifícios necessários para 
manter-se dentro do orçamento! 

TTO Virgem 23-08/22-09 
Suas relações afetivas passam por momentos 
emocionalmente desgastantes, com a oposição 
de Lua e Vênus entre sua área de relacionamen- 
tos e seu signo. Promova o bom entendimento e 
reconciliação através do diálogo! 

^ Libra 23-09/22-10 
Cuidado com a saúde, pois a Lua e Vênus opos- 
tos indicam uma fragilidade que pode lhe acarre- 
tar doenças de fundo emocional. Desloque seu 
foco dos problemas para as soluções e ações 
mais imediatas. Seja prática e objetiva! 

% Escorpião 23-10/21-11 
A vida social entra em foco com a presença lunar 
em sua quinta casa. Mas a tensão com Vênus 
indica desavenças em suas amizades. Você po- 
derá se decepcionar com amigos a ponto de re- 
pensar a relação. Prefira se divertir sozinha! 

Sagitário 22-11/21-12 
Você é obrigada a sair da sua zona de conforto e 
sente um tanto desanimada, neste momento em 
que Lua e Vênus se opõem, entre suas quarta e 
décima casas. Nâo procrastine, aja pontualmente 
e seja prática. Encare os problemas! 

Vi Capricórnio 22-12 /19-01 
Não é hora de expor idéias, seja nos estudos 
ou trabalho. A oposição Lua-Vênus entre suas 
terceira e nona casas lhe aconselha a manter 
planos em segredo. Afaste-se de conflitos, suas 
palavras tendem a ser mal interpretadas! 

^Aquário 20-01 /18-02 
Você se mostra mais preguiçosa e negligente, 
neste momento em que Lua e Vênus formam 
oposição entre suas segunda e oitava casas. 
Saiba se divertir sem gastar mais do que pode. 
Respeite seus limites financeiros! 

K Peixes 19-02/20-03 
As divergências de interesses são ressaltadas 
pela oposição de Lua e Vênus, que desestabili- 
zam emocionalmente suas relações pessoais. 
Nâo alimente o clima de competição, procure agir 
diplomaticamente ao lidar com os atritos! 
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"Agonia é estar no prazo final de entrega da monografia e o correio segurando sua encomenda. Tive que ir 
buscar", reclama a estudante Rosana Sarros. 

& Bronca? 

A voz da comunidade 

% 

Estudante reclama de demora do 

correio na entrega de mercadoria 

Janaina Amorim 

A estudante Rosana Barros precisou com- 
prar uma mercadoria em Santa Catari- 
na. Para recebé-la, recorreu aos Cor- 

reios. Como não podia correr riscos de receber 
o produto atrasado, optou pelo Sedex. No en- 
tanto, viveu dias de agonia. A encomenda da 
estudante era um livro de fotografia, produto do 
trabalho de conclusão do curso superior. 

O dia da apresentação se aproximava e 
nada do produto chegar. "Agonia é estar no 
prazo final de entrega da monografia e o cor- 
reio segurando sua encomenda. Tive que ir 
buscar", contou. O produto foi enviado na quar- 
ta e demorou sete dias para chegar. "O certo 
seria três a quatro dias", disse Rosana Barros. 

"Fiquei acompanhando o pedido. Na quinta 
(18) à noite ele já estava em São Luís e en- 
caminhado para Imperatriz. Porém, ao invés 
deles mandarem na sexta (19), que é quando 
vem um carro até o correio até aqui, eles só 
enviaram na terça", revela a estudante. Quan- 
do o produto chegou em Imperatriz não foi para 
a entrega. 

Ela diz desconhecer o motivo, mas o jeito 
foi buscar o livro na agência dos Correios. De 
acordo com Rosana, a situação não acontece 
pela primeira vez. "Sempre que compro equi- 

pamento, fica encostado lá, mesmo sendo Se- 
dex, que é um envio mais rápido", reclama. 

O prazo de entrega é calculado de acordo 
com o tipo de correspondência, como carta co- 
mum, registrada ou Sedex. De acordo com o 
site dos Correios, o local de origem e o destino 
também influenciam na data da chegada do 
objeto. Retenção na encomenda para fiscali- 
zação, endereçamento incompleto ou incorreto 
do destinatário e dificuldade de acesso a locali- 
dades estão na lista de motivos de impedimen- 
tos do correio no cumprimento dos prazos. 

Quando o fornecedor não cumpre o prazo 
de entrega previamente informado, o consumi- 
dor pode optar por uma das alternativas previs- 
tas no artigo 35 do Código de Defesa do Con- 
sumidor: exigir o cumprimento da obrigação, 
nos termos da oferta, apresentação ou publi- 
cidade; aceitar outro produto ou prestação de 
serviço equivalente; rescindir o contrato, com 
direito à restituição da quantia eventualmente 
antecipada, monetariamente atualizada, e a 
perdas e danos. 

No caso de Rosana Barros, em que a de- 
mora na entrega foi ocasionada pelos Correios, 
ela pode recorrer à ouvidoria da instituição ou 
aos órgãos de apoio ao consumidor para a re- 
paração por possíveis danos morais ou finan- 
ceiros. 
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Produto chegou em Imperatriz, mas náo foi para a entrega Clientes Insatisfeitos podem recorrer à ouvidoria da Instituição ou aos órgãos de apoio ao consumidor 
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Comerciante preso ilegalmente ganha na Justiça direito à indenização de R$ 10 mil 

A 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
condenou, na quarta-feira (17/07), o Estado do Ceará a pagar 
R$ 10 mil ao comerciante A.M.S., preso ilegalmente. A deci- 
são teve a relatoria do desembargador Manoel Cefas Ponte- 
ies Tomaz. 

De acordo com os autos, em março de 2006, o comercian- 
te foi ao 8° Distrito Policial, localizado no bairro José Walter, 
em Fortaleza, para registrar Boletim de Ocorrência referente 
á perda de documentos. No momento em que o B.O era lavra- 
do, o sistema de mandados da Policia Civil indicou que havia 
contra A.M.S. uma ordem de prisão em aberto. Em virtude 
disso, foi detido pelo inspetor que realizava o atendimento na 
delegacia. 

O comerciante disse que o mandado estava revogado, 
pois já existia sentença transitada e julgada extinguindo a pu- 
nição. Para tanto, apresentou cópia da decisão, que não foi 

aceita pelo agente. 
Na tentativa de ajudar, o filho de A.M.S. foi ao distrito po- 

licial. Lá. pediu que o inspetor ligasse para a Vara de Execu- 
ções Criminais para confirmar a informação, contudo não foi 
atendido. O comerciante foi libertado horas depois, após ser 
apresentada certidão negativa. 

Sentido-se constrangido, em agosto do mesmo ano, 
A.M.S. ingressou na Justiça contra o Estado do Ceará. Re- 
quereu indenização por danos morais. Em contestação, o 
ente público alegou que não houve constrangimento e que o 
agente agiu de forma lícita, no cumprimento do dever legal. 
Por isso, pediu a improcedência do pedido. 

Em junho de 2008, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública 
de Fortaleza julgou procedente a ação. Determinou o paga- 
mento de R$ 10 mil. a títulos de danos morais. O magistrado 
entendeu ter ficado clara a "relação de causalidade entre o 

comportamento do agente estatal e os danos morais e psico- 
lógicos a que fora submetidos o autor [comerciante], em virtu- 
de de ter sido encarcerado e privado de sua liberdade, tendo 
em mão cópia da sentença o qual demonstra cabalmente o 
direito à sua liberdade". 

Objetivando modificar a decisão, Estado e comerciante 
interpuseram apelação (n0 0043222-66.2006.8.06.0001) no 
TJCE, requerendo a alteração do valor de indenização. 

Ao analisar© caso, a 6a Câmara Criminal negou provimen- 
to aos pedidos, mantendo a sentença. Para o relator, "o valor 
indenizatório arbitrado pelo douto Juízo encontra-se em con- 
sonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalida- 
de, imprescindíveis ao estabelecimento da indenização por 
danos morais, haja vista que. embora o autor tenha sofrido 
danos em sua honra e liberdade, a privação de sua liberdade 
não se deu por um lapso temporal descomunal". 
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►A PARTIR DE 2014 

Maranhão produzirá energia eólica 
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Secretário Maurício Macedo afirmou que a idéia é que parte dos investimentos seja internalizada na nossa economia 

O Maranhão vai gerar energia eólica a 
partir de junho de 2014, quando ini- 
ciará a operação da 1a fase do projeto 

de implantação dos parques eólicos da Bio- 
energy Geradora de Energia a ser implanta- 
do nas cidades de Tutóia e Paulino Neves. O 
projeto total está estimado em R$ 4,5 bilhões 
de investimentos e deve gerar cerca de 2.000 
empregos durante a implantação. O anúncio 
foi feito pelo presidente da empresa, Sérgio 
Marques, durante o Encontro de Negócios, 
realizado nessa quarta-feira (24), no Pestana 
Resort Hotel, em São Luís. 

O encontro, uma ação do Programa de 
Desenvolvimento de Fornecedores (PDF), 
foi realizado pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Se- 
dinc), Federação das Indústrias do Mara- 
nhão (Fiema) e a Bioenergy. O evento contou 
com a participação do secretário de Estado 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
Maurício Macedo; do vive-presidente da Fie- 
ma, José Orlando Leite, do secretário adjunto 
de Desenvolvimento Econômico da Sedinc, 
David Braga Fernandes, do superintenden- 
te de Negócios da Sedinc, José Oscar Melo 
Pereira, além de executivos da Bioenergy e 
empresas contratadas para a implantação do 
projeto e empresários do Maranhão. 

Na ocasião, as empresas contratadas da 
Bionegy para a realização das obras - ABB, 
Elecnor, Estrutural e GE - no estado apre- 
sentaram as demandas e oportunidades de 
negócios para as empresas locais. Ao falar 
sobre o projeto, o presidente da Bioenergy, 
Sérgio Marques, disse que a empresa está 
extremamente motiváda com a implantação 
do empreendimento no estado, pois encon- 
trou total apoio do governo estadual. "Vamos 
ter aqui no estado 377 aerogeradores nas fa- 
ses I e II. Nosso objetivo é gerar energia a 
partir de junho do próximo ano", disse Sérgio 
Marques, destacando que a empresa neces- 
sita também do apoio e da interação com as 

empresas locais. "Não queremos trazer só o 
empreendimento, mas também o desenvol- 
vimento", disse Sérgio Marques. Os parques 
eólicos serão implantados nas cidades de 
Paulino Neves, Tutóia e Barreirinhas. 

"Esta é uma reunião de trabalho que visa 
aproximar a Bioenergy das empresas mara- 
nhenses para que elas conheçam as deman- 
das de produtos e serviços do projeto. A idéia 
é que parte dos investimentos seja internali- 
zada na nossa economia por meio das em- 
presas locais e geração de empregos, que é 
o propósito do PDF", disse Maurício Macedo. 
De acordo com o superintendente de negó- 
cios da Sedinc, José Oscar, o PDF possui 
atualmente 860 empresas cadastradas. 

Para o vice-presidente da Fiema, José or- 
lando Leite, o empreendimento da Bioenergy 
possui um grande potencial multiplicador de 
novos negócios. "A energia eólica a partir de 
hoje se toma uma realidade para nós empre- 
sários, não só como fonte de energia, mas 
como uma geradora de oportunidades de ne- 
gócios", observou José Orlando, ressaltando 
que o Sistema Fiema, por meio do Senai do 
Maranhão, já está trabalhando na elaboração 
dos parâmetros curriculares com foco na fa- 
bricação, instalação e manutenção de aero- 
geradores e parques eólicos. 

A Bioenergy já iniciou a implantação da 
infraestrutura para a instalação de 13 par- 
ques eólicos no Maranhão que produzirão 
aproximadamente 640 MW de energia lim- 
pa e renovável, com investimento estimado 
em R$ 1.4 bilhão. A segunda fase entrará 
em operação a partir de 2015, com um total 
de 377 aerogeradores para gerar um total 
de 1GW. 

Para permitir o escoamento da energia, 
a Bioenergy também constrói uma linha de 
transmissão de 500 KVA, com 240 km que 
interligará a subestação de Miranda II, na 
qual estão sendo investidos cerca de R$ 
125 milhões. 

Deputado Dr. Pádua solicita 

restauração da rodovia MA-280 

"Temos recebido diversas solicitações das 
lideranças políticas, comunitárias e dos mo- 
toristas que clamam pela restauração da MA- 
280, em dois trechos: de Montes Altos a Gover- 
nador Edison Lobão, e de Sitio Novo a BR-226 
(posto Santana)", declarou o deputado estadu- 
al Dr. Pádua (PSD), que encaminhou solicita- 
ção ao secretário de Estado de Infraestrutura 
(Sinfra), Luís Fernando Silva. 

O parlamentar considera urgente a neces- 
sidade da restauração da MA-280, devido ao 
intenso movimento de veículos, principalmente 
de caminhões, ônibus e autocargas que opta- 
ram pela mudança de rota depois que o go- 
verno estadual concluiu o asfaltamento de 48 
quilômetros da rodovia que liga Montes Altos a 
Sítio Novo, passando pela aldeia indígena São 
José, da tribuna Krikati. 

Ele observa que o trecho de 20 quilôme- 
tros que liga Sítio Novo ao trevo da BR-226, no 
posto Santana, está praticamente intransitável, 
sem acostamento e placas de sinalização para 
orientação dos motoristas. Além disso, o nú- 
mero de acidentes e assaltos aumentou nesse 
perímetro da rodovia estadual. 

O deputado Dr. Pádua conta ainda que, 
devido ao grande movimento de caminhões, 
a via principal de cidade de Sítio Novo, cons- 
truída em bloqueies, não suporta o peso dos 
veículos, sendo necessário o governo estadual 
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Deputado Dr. Pádua 

faça um desvio para evitar maiores transtornos 
à população. 

Um outro problema é a deterioração da 
malha asfáltica da MA-280, no eixo de Montes 
Altos a Governador Edison Lobão, causando 
diversos acidentes, alguns até com vítimas fa- 
tais. "Voltamos a fazer esse apelo ao governo 
estadual para, ainda neste semestre, sejam 
iniciados os serviços de restauração dessa im- 
portante rodovia na região Tocantina", solicitou. 

Yice-governador recebe lideranças de 

Fortaleza dos Nogueiras 

• 'MW»"' ' 

Vice-governador Washington Luiz com comitiva de lideranças de Fortaleza dos Nogueiras 

O vice-governador Washington Luiz Oli- 
veira recebeu, na terça-feira (23), lideranças 
da zona rural de Fortaleza dos Nogueiras. 
No encontro, foram tratadas demandas da 
comunidade em diversas áreas. Entre elas, 
a pavimentação das rodovias MA-138 (que 
liga Fortaleza dos Nogueiras a São Pedro dos 
Crentes) e MA-006 (entre Grajaú e o entronca- 
mento com Balsas, uma importante via de es- 
coamento para a produção agrícola na região). 

Na ocasião, a delegada do Sindicato Rural 
do município, Ana Patrícia Santos de Sá Araú- 
jo, representando o presidente da entidade, 
também entregou ao vice-governador uma lis- 
ta de 70 famílias que atendem aos requisitos 
para inserção no Programa Luz para Todos, 
mas que ainda não foram contempladas pela 
iniciativa do Governo Federal. O vice-gover- 

nador firmou o compromisso de auxiliar nesse 
processo. 

"O Luz Para Todos é um programa muito 
importante, porque foi criado na perspectiva 
de fazer da energia elétrica um vetor de de- 
senvolvimento social e econômico, aumen- 
tando a renda familiar e reduzindo a pobreza. 
Acompanharemos essa demanda junto ao Mi- 
nistério de Minas e Energia, para possibilitar 
que mais famílias sejam beneficiadas no esta- 
do", comprometeu-se Washington Luiz. 

"O governo sempre esteve atento às nos- 
sas necessidades e nós, produtores agrícolas, 
queremos contribuir para o desenvolvimento 
desse estado. Por isso, hoje estamos aqui dia- 
logando com o vice-governador sobre melho- 
rias para a nossa região", destacou a delegada 
do Sindicato Rural do município, Ana Patrícia. 
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ECONOMIA 
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Venda de carros importados cai 23% no primeiro semestre 

As importações de veículos caíram 23% 
de janeiro a junho de 2013 na comparação 
com o mesmo período do ano passado. No 
primeiro semestre do ano foram emplacados 
no país 54.506 automóveis, contra os 70.963 
registrados no mesmo período do ano pas- 
sado, de acordo com balanço divulgado pela 
Associação Brasileira de Empresas Importa- 
doras de Veículos Automotores (Abeiva). 

Na comparação com junho de 2012, o em- 
placamento de importados caiu 14,2%, com 
9.606 veículos vendidos contra os 11.119 do 
mesmo mês do ano passado. "No ano passa- 
do o primeiro semestre foi mais forte por conta 
de unidades que foram importadas em 2011 
sem o aumento do IPI (Imposto sobre Produ- 
tos Industrializados) que migraram para o ano 

de 2012'', avaliou o presidente da Abeiva, Flá- 
vio Padovan. 

O balanço mostra ainda que as monta- 
doras instaladas no Brasil comercializaram 
274.144 unidades importadas nos seis pri- 
meiros meses do ano, 14,2% a menos do que 
as 319.616 registradas no mesmo período de 
2012. 

Padovan explicou que, no início do ano, 
a entidade havia projetado 150 mil unidades 
importadas, 25% a menos do que em 2012, 
mas ao analisar os números do semestre revi- 
saram as projeções para 120 mil. 

"Não conseguiremos atingir os 150 mil e 
os 120 mil também dependerão muito do com- 
portamento do semestre. Julho tende a ser 
um mês mais difícil devido às férias escola- 

res, mas acreditamos que a partir de agosto 
o mercado comece a se recuperar chegando 
à média de 10 mil carros por mês", projetou. 

Apesar da alta do dólar, gastos de brasileiros no exterior batem recorde em junho 

Apesar da alta do dólar, os gastos de bra- 
sileiros no exterior bateram recorde em junho 
deste ano. De acordo com dados do Banco 
Central (BC), divulgados nessa terça-feira 
(23), essas despesas de viagens internacio- 
nais chegaram a US$ 1,928 bilhão, o maior re- 
sultado para meses de junho, na série histórica 
iniciada em 1969. No ano passado, em junho, 
os gastos no exterior ficaram em US$ 1,683 
bilhão. 

De janeiro a junho, essas despesas chega- 
ram a US$ 12,328 bilhões, contra US$ 10,702 
bilhões no primeiro semestre de 2012. O resul- 
tado semestral também é recorde, de acordo 
com o BC. 

Segundo o chefe do Departamento Eco- 
nômico da instituição, Túlio Maciel, o efeito da 
alta do dólar nos gastos internacionais não é 
imediato porque as viagens são planejadas 
com antecedência. "Existe um prazo de pla- 
nejamento e isso leva a certa defasagem nas 

despesas em relação às variações de câmbio". 
De acordo com Maciel, mesmo com a alta 

do dólar observada a partir da segunda quinze- 
na de maio, os dados parciais deste mês ainda 
não "mostram moderação nas despesas". Em 
julho até o dia 19. os gastos ficaram em US$ 
1,471 bilhão. 

O diretor acrescentou que o emprego e a 
renda continuam a estimular as viagens ao ex- 
terior. "É um fator de impulso". 

Já as receitas de estrangeiros no país fi- 
caram em US$ 453 milhões, em junho, contra 
US$ 462 milhões em 2012. No primeiro semes- 
tre, essas receitas chegaram a US$ 3,479 bi- 
lhões contra US$ 3,471 bilhões no seis primei- 
ros meses do ano passado. Os dados parciais 
deste mês mostram que essas receitas estão 
em US$ 343 milhões. 

Segundo Maciel, não foi observada "ne- 
nhuma alteração" nos dados de receitas de es- 
trangeiros no país à Copa das Confederações. 
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"Não teve impacto visível", disse. 
Com esses resultados, o déficit na conta de 

viagens internacionais (despesas de brasilei- 
ros no exterior menos receitas de estrangeiros 
no Brasil) ficou em US$ 1,475 bilhão em junho 
e em US$ 8,849 bilhões no primeiro semestre. 

EDUCAÇÃO 

Malotes do Enem terão lacre eletrônico 

O ministro da Educação, Aloizio Mercadan- 
te, confirmou nessa terça-feira (23) que todos 
os malotes com provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) vão ter lacre eletrônico. 
Em maio, o presidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Tei- 
xeira (Inep), Luiz Cláudio Costa, disse que a 
instituição estudava a possibilidade de colocar 
os lacres, já usados em 2012, como teste. 

Os lacres eletrônicos registram o horário do 
fechamento do malote na gráfica e o horário em 
que foi aberto no local de aplicação da prova, 
aumentando assim a segurança nó processo. 
"Com isso teremos total segurança", disse Mer- 
cadante. Ao todo, serão 63.340 malotes. 

Mercadante comentou também os prepa- 
rativos para o exame. O Enem de 2013 rece- 
beu número recorde de inscrições, 7.173.574. 
As provas serão aplicadas nos dias 26 e 27 de 

outubro. 
As provas já estão em produção e os pro- 

fissionais envolvidos na aplicação e correção 
estão sendo preparados. Na segunda quinzena 
de agosto, será lançado o Guia do Participante 
2013, que detalha os critérios de correção das 
redações, orienta os estudantes e apresenta 
exemplos de redações que obtiveram nota má- 
xima no exame. 

Para atender à demanda, aumentou o nú- 
mero de cidades com aplicação da prova, de 
1.661 para 1.690. Serão 648 mil coordenadores 
estaduais, municipais e de locais de aplicação, 
chefes de sala, fiscais e apoio. O número de 
corretores também aumentou, serão 8,4 mil 
este ano. Em 2012, foram 5,6 mil. 

"O aumento é proporcional ao crescimento 
da demanda", disse Mercadante. "Onde mais 
demos reforço foi na correção". Quanto ao eus- 

to do exame, o ministro disse que deve ser o 
mesmo de 2012, em tomo de R$ 46 por aluno. 
Segundo ele, um terço do custo da maioria dos 
vestibulares do país. 

Revalida tem mais candidatos que no ano passado 

O Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos expedidos por Instituição 
de Educação superior Estrangeira (Revali- 
da) teve 1.017 inscrições até essa terça-feira 
(23), informou o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante. As inscrições vão até a próxima 
terça-feira (30). Os candidatos ao exame de- 
vem pagar uma taxa de R$ 100 para participar 
da primeira fase. Cerca de 12% não pagam 
a taxa. 

Até o momento, o número é maior do que 
o dos inscritos no passado (884) e em 2011 
(677). Segundo o presidente do Instituto Na- 
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exa- 
me, Luiz Cláudio Costa, as inscrições vêm au- 
mentando ao longo dos anos, o que é positivo 
e não está necessariamente relacionado ao 
Programa Mais Médicos. 

O Revalida foi criado em 2011 e é apli- 
cado uma vez por ano, em duas etapas. Da 
primeira, consta uma avaliação escrita - com- 
posta por uma prova objetiva, com questões 
de múltipla escolha, e uma prova discursiva. 
Na segunda etapa, avaliam-se as habilidades 
clínicas. 

Entram na avaliação conteúdos e compe- 
tências das cinco áreas de exercício profissio- 
nal: cirurgia, medicina de família e comunida- 
de, pediatria, ginecologia-obstetrícia e clínica 
médica. Além disso, o exame estabelece ní- 
veis de desempenho esperados para as habi- 
lidades específicas de cada área. 

O Revalida é conhecido pelo alto grau 
de dificuldade. No ano passado, o índice de 
aprovação variou entre 6,41% de aprovação 
entre estudantes bolivianos e 27,27% entre os 
venezuelanos. Os brasileiros com diploma ob- 

tido no exterior também são obrigados a fazer 
o exame para trabalhar no país - o índice de 
aprovação deles, no ano passado, 7,5%, foi 
inferior ao de 2011 (7,89%). 
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Bem Estar 

USO DE NANOTECNOLOGIA 
PREVÊ 0 FIM DE COMPRIMIDOS 

EAGULHAS 

A nanociência, representada em 
filmes como o Homem de Ferro 3 e 
A Viagem Fantástica, deixou as telas 
de cinema para tornar-se realidade, 
por exemplo, na pesquisa de novos 
medicamentos para tratamento de 
diabetes, dores crônicas, náuseas, 
hipertensão e anticoncepcionais. Em 
1940, o cientista Albert Sabin, criador 
da vacina contra a poliomielite, já pes- 
quisava o uso de nanopartículas de 
ouro no tratamento de reumatismo. 

A tecnologia avançada permiti- 
rá que pacientes não precisem mais 
ingerir medicamentos em forma de 
comprimidos ou aplicar injeções. Já 
estão no mercado os remédios trans- 
dérmicos, administrados por aplica- 
ções diretas ou por adesivos que libe- 
ram a substância de modo constante. 
A principal vantagem é a de eliminar 
ou reduzir os efeitos colaterais. 

"Em pouco tempo não vamos pre- 
cisar tomar mais nada por via oral. No 
futuro todos os medicamentos serão 
transdérmicos. Quando a pessoa es- 
tiver com dor de cabeça, vai passar o 
medicamento na têmpora e a dor vai 
melhorar. No futuro, não vai precisar 
mais engolir um remédio", explica o 
professor de biotecnologia no Insti- 
tuto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará, Marco Botelho. 

Segundo Botelho, há estudos 
para que a aplicação de insulina em 
pacientes com diabetes dispensem o 
uso de agulha para dar lugar ao re- 
médio transdérmico. O tratamento de 
tumores também pode ser beneficia- 
do, com o uso de medicamentos in- 
teligentes, em doses muito menores, 
que reconhecem e atacam diretamen- 
te o tecido doente. "Tudo isso é fruto 
da nanotecologia", explicou. 

O avanço nos estudos da ciência 
também abriu caminho para os na- 
nocosméticos. Atualmente, o setor 
empresarial já oferece produtos de 
preenchimento de rugas por meio de 
micropartículas de rejuvenescimento, 
protetor solar mais potente e maquia- 
gem com brilho diferenciado. 

A Agência Brasileira de Inovação 
- antiga Finep - tem em curso, uma 
chamada pública no valor de R$ 30 
milhões para o desenvolvimento de 
produtos ou processos inovadores. O 
edital voltado para a nanotecnologia 
prevê R$ 8 milhões em pesquisas na 
área de higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos. 

De acordo com o coordenador de 
micro e nanotecnologias do Ministé- 
rio da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), Flávio Plentz, o Brasil é o se- 
gundo mercado de produtos cosméti- 
cos e de higiene pessoal no mundo. 

"É uma área de muito sucesso. 
Temos várias empresas produzindo e 
comercializando produtos na área de 
nanocosméticos. Tem muitos grupos 
de pesquisas ativos e é uma área que 
tem impacto econômico muito gran- 
de", analisa. 

No país, o grupo Boticário investe 
2,5% de seu faturamento anual em 
pesquisas na área de nanotecnologia. 
A empresa trabalha com estudos no 
setor desde 2002 e já tem no merca- 
do produtos anti-idade e filtros solares 
que atuam na redução de rugas. 

"Com a evolução das pesquisas, 
chegamos também ao pioneirismo da 
triplananotecnologia, que tem como 
diferencial a chamada 'liberação di- 
recionada', ou seja, as minúsculas 
partículas de ingredientes ativos pe- 
netram nas diferentes camadas da 
pele de acordo com a necessidade de 
cada uma delas", explica o diretor de 
Pesquisa e Desenvolvimento do gru- 
po, Richard Schwarzer. 
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Cristiano Ronaldo quebra o braço de garoto de 11 anos 

Jogando na Inglaterra, o Real Madrid ven- 
ceu o Bournemouth por 6 a 0 em amistoso 
disputado no último domingo (21). Para 

um torcedor que foi ao Goldsands Stadium, em 
Bournemouth, o revés foi especialmente dolo- 
roso. O português Cristiano Ronaldo quebrou o 
braço de um garoto de 11 anos que estava na 
arquibancada. 

O menino foi atingido por um chute de Ro- 
naldo. O português cobrou uma falta, mas errou 
o alvo e mandou a bola por cima. A finalização 
acertou Charlie Silverwood, 11, que estava 
atrás do gol. 

"Essa é uma das formas mais espetaculares 
de ter o braço quebrado", relatou o garoto em 
entrevista ao canal de TV "Sky News". "Os mé- 
dicos tiveram de colocar um osso no lugar para 
que eu me curasse corretamente", completou. 

Silverwood quebrou o braço esquerdo em 
dois lugares. "Se eu não tivesse colocado o 
braço na frente, teria acabado sem os dentes", 
encerrou o garoto. 
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Babaca, Zé Mané e idiota: Emerson Sheik 

não poupa Amarilla de adjetivos 

Cristiano Ronaldo 

Cristiano Ronaldo marcou dois gols no 
amistoso, que marcou a estreia do técnico Cario 
Ancelotti no comando do Real Madrid. Khedira, 
Higuain, Di Maria e Casemiro completaram a 
vitória merengue. , 

Para sorte de quem estava nas arquibanca- 
das do Goldsands Stadium, Ronaldo disputou 
apenas o primeiro tempo do amistoso. 
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Confirmado o patrocínio 

da Caixa ao Vasco 

O patrocínio da Caixa Econômica Federal 
(CEF) ao Vasco foi confirmado na manhã des- 
sa quarta-feira (24), através de uma publicação 
no Diário Oficial da União. De acordo com ela, o 
valor será de R$ 15 milhões anuais, menor do 
que os R$ 20 milhões especulados durante as 
negociações entre as duas partes. 

No entanto, o clube ainda precisa da Certi- 
dão Negativa de Débito (CND) da Receita Fe- 
deral, pendência que deverá ser resolvida até a 
próxima semana. Enquanto isto, o time deverá 
continuar estampando a marca da CEF no uni- 
forme de jogo, algo que já havia feito nas duas 
últimas partidas. 

Para efeito de comparação, o Vasco é o ter- 
ceiro clube que mais recebe dinheiro da institui- 
ção financeira. Apenas o Corinthians, com R$ 31 
milhões, e o arquirrival, o Flamengo, com R$ 25 
milhões, recebem mais. A Eletrobras garantia R$ 

Vasco Já vinha jogando com logo da Caixa 

16 milhões anuais ao clube de São Januário. 
Recentemente, a diretoria vascaina havia 

acertado com a Nissan, fabricante japonesa de 
automóveis, por R$ 8 milhões. A estampa ficará 
na parte superior do verso da camisa. 

O clube passa por uma grave crise financeira, 
e a diretoria tenta novas saídas para amenizá-la. 
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Carlos Amarilla é apontado como o vilão da Libertadores pelos corintlanos 

Com 100 jogos disputados com a camisa 
do Corinthians, Emerson Sheik lista com faci- 
lidade os dois piores em que esteve presen- 
te: no empate por 1 a 1 contra o San José 
(BOI), em Oruro, quando o jovem Kevin Es- 
pada acabou morto, e na eliminação para o 
Boca Juniors (ARG), nas oitavas de finais 
da mesma Libertadores de 2013 (também 1 
a 1), quando a atuação do árbitro paraguaio 
Carlos Amarilla acabou sendo decisiva para 
a queda. 

"A Libertadores de 2012 foi toda perfeita, 
mas em 2013 foi um desastre total que o Co- 
rinthians não teve absolutamente nada a ver. 
Começando com Oruro, que o mundo se en- 
tristeceu, e o segundo jogo do Boca. Não sei 
qual foi pior... Na verdade sei, porque o pri- 
meiro foi uma vida e isso não tem preço. Mas 
o que aconteceu aqui, ele (Amarilla) veio, rou- 
bou a gente na cara dura, foi embora e tirou a 
gente da Libertadores", disse o atacante, que 
renovou o seu contrato até julho de 2015. 

"Foram os dois piores jogos da minha 
vida, jogos que prefiro esquecer, que não 
passaram pela minha carreira. Quem curte o 
esporte se entristece com algo assim", com- 
pletou. 

Perguntado se, em 2014, o objetivo é vol- 

"V 

tar à Libertadores para "se vingar" da Conme- 
bol e conquistar o bicampeonato que poderia 
ter acontecido, o atacante voltou a criticar o 
árbitro paraguaio com diversos adjetivos. 

"Não existe o sentimento de conquistar 
a Libertadores porque um babaca veio aqui 
e tirou o nosso sonho e o de milhares de 
torcedores. Existe, sim, pelo nosso trabalho, 
pelos torcedores, por nossas famílias. De 
uma maneira bonita e alegre. Não porque 
um Zé Mané veio e impediu nosso sonho de 
conquistar o segundo título, que era muito 
possível. O time venceu em 2012, se refor- 
çou e tinha tudo para seguir, o jogo mostrou 
que o Corinthians passaria se fosse justo e 
honesto... Pela alegria dos nossos torcedo- 
res e familiares, sim, muita motivação. Mas 
não porque um idiota tirou o nosso sonho", 
finalizou ele. 

Para voltar a Libertadores, o Timão tem 
dois caminhos no segundo semestre. O mais 
curto seria a conquista da Copa do Brasil, 
competição que dá uma vaga ao campeão. 
O segundo é terminar o Brasileirão entre os 
quatro primeiros colocados. Nesta quarta-fei- 
ra, Atlético-MG e Olímpia (PAR) fazem a final 
da competição no Mineirâo. O time paraguaio 
venceu a primeira por 2 a 0. 
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