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Três dias depois do nocaute 

02 

O boxeador mexicano Francisco Leal, de 26 anos, faleceu após ficar três dias em . ^ 
coma depois de lutar no último sábado. O atleta da categoria supergalo foi nocaute- ^ ^ S 
ado por seu compatriota Raul Hirales, chegou a tentar levantar após dois socos de 
direita no oitavo round, mas acabou desmaiando e foi levado imediatamente para o WÊt 
hospital, desacordado. Segundo a imprensa internacional, Francisco Leal, também 
chamado de "Frankie", foi transferido de Cabo de San Lucas, cidade mexicana 
onde aconteceu o evento, para um hospital em San Diego. O atleta ficou três dias 
em coma. mas acabou não resistindo e faleceu por conta de lesões no cérebro. O " : I 
jovem boxeador também era conhecido como o "Pequeno Soldado" e tinha 31 com- 
bates como profissional, com 20 vitórias, sendo 13 por nocaute. O proprietário da I Á 
"Zanfer Promotions". que organizou o evento de sábado, lamentou a perda e disse 1 # > C 
que a companhia pretende apoiar a família do atleta. "Nós sabíamos que Frankie 
Leal era um bom garoto, grande lutador e guerreiro dentro e fora do ringue. Como 
companhia, nós assumimos responsabilidade e tentamos salvar sua vida. Agora estamos unidos na dor sentida por sua família e a família do 
boxe. Vamos tentar ajudar em tudo que for necessário", disse o promotor mexicano Fernando Beltran ao site da "Espn" americana. Francisco 
Leal completaria 27 anos nesta sexta-feira e estava no boxe profissional desde 2005. Em março de 2012, ele já havia sofrido um nocaute brutal 
após perder para o russo Evgeny Gradovich. Na ocasião, ele saiu do ringue de maca. 
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Uma mulher de 47 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro na 
tarde dessa terça-feira (22), depois de ter lido uma mensagem no celular 
dele. O crime aconteceu na casa da mãe do agressor, na QNO 17, em 
Ceilândia. A vítima recebeu diversos golpes, principalmente na região do 
pescoço e morreu no local, segundo a polícia. A corporação informou que 
o homem fugiu de carro e levou o celular. "A mulher estava manuseando o 
celular e deve ter descoberto algo que deixou o homem transtornado. Ele 
simplesmente foi à cozinha, pegou a faca e a matou", afirmou o delegado- 
-chefe da 24a DP. Marcelo Portella. Dois idosos que estavam no local 
confirmaram as informações á policia. Eles disseram que o casal não ti- 
nha histórico de brigas. Segundo Portella, o agressor não tem passagem 
pela polícia. 

O cantor Pedro Leonardo foi até o Espírito 
Santo para gravar o videodipe de uma nova 
música, que marca a despedida da carreira 
- ele agora quer ser apresentador. O filho 
de Leonardo chegou ao estado na segun- 
da-feira (21) e, nesta quarta (23), fez uma 
gravação no Convento da Penha, em Vila 
Velha. O artista contou que a nova canção 
é um agradecimento pela vida, sobretudo a 

Deus, após ter sofrido um grave acidente em Minas Gerais, em abril de 2012. 
O motivo de o Espírito Santo ter sido escolhido como cenário para o trabalho 
ficou claro nas palavras de Pedro: "O próprio nome desse estado já justifica a 
escolha". Pedro sofreu um acidente de carro no dia 20 de abril do ano passa- 
do. próximo ao município de Tupaciguara, em Minas Gerais, quando voltava 
de um show. Ele passou 81 dias internado, dos quais 30 permaneceu em 
coma. Ele teve alta do Hospital Sirio-übanês, em São Paulo, no dia 9 de julho 
de 2012, e retomou a Goiás para continuar a recuperação. O cantor contou 
que a seqüela que teve do acidente foi a perda de memória. Trinta dias antes 
e trinta dias depois da batida foram "apagados" da cabeça dele. "O pior já 
passou, hoje só tenho a agradecer. Minha família e eu somos muito católicos 
e tenho certeza que foi obra de Deus eu estar vivo", disse. Questionado so- 
bre o fim da carreira de cantor. Pedro confirmou que agora pretende seguir a 
carreira de apresentador. 

Boxe para pacientes com Parkinson 

> 

Pacientes que sofrem de Parkinson nos EUA estão lutando contra a doença no ringue de boxe. Uma rede 
de academias que tem 15 unidades no país e uma na Austrália oferece aulas para pacientes na Califórnia. 
Durante os treinos, não há contato direto entre os lutadores; os exercícios são feitos apenas com a ajuda 
de um instrutor. Segundo a Fundação para o Mal de Parkinson dos EUA, pesquisas mostram que a ativi- 
dade física pode, transitoriamente, aumentar no cérebro os níveis de dopamina, que são significativamen- 
te reduzidos por esse problema degenerativo, caracterizado por tremores nas mãos ou nos braços, rigidez 
muscular, postura encurvada. movimentos lentos e alterações no equilíbrio, na voz e na escrita. O famoso 
boxeador Muhammad Ali, de 71 anos, foi diagnosticado com Parkinson nos anos 1980, mas até hoje a 
ciência não encontrou nenhuma relação direta entre esse exercício e a doença. Segundo o neurologista 
Francisco Cardoso, o risco de Parkinson aumenta dez vezes após os 65 anos - cerca de 1,5% da popu- 
lação acima dessa idade terá a doença, mas isso não significa que ela seja exclusivamente de idosos. 
Cerca de 5% dos pacientes desenvolvem o problema antes dos 50 anos e, em casos raros, na infância ou 
na adolescência. Como medida de prevenção, estudos apontam que tomar duas xícaras de café por dia 
pode reduzir o risco de Parkinson. Quando já diagnosticada, a doença é tratada com medicamentos que 
podem controlar os sintomas. Em alguns casos, também é usado um marca-passo artificial no cérebro. 

COLUNA DO SANCHES 

ARTHUR ALMADA LIMA FILHO: PASSANDO O 
PASSADO A LIMPO 
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Arthur Almada Lima Filho na galeria de 

presidentes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão. 

Muitos daqueles que passam pela avenida 
Getúlio Vargas, em Caxias, e veem o grande 
prédio e os galpões imensos da antiga estação 
ferroviária não imaginam o quanto de sonho, de 
visão, de esperança, de burocracia, de esforço e 
de amor pela terra está misturado a cada mão de 
tinta, pá de cal, lata de areia, barro e cimento e 
metros de fiação elétrica e outros materiais utili- 
zados para a recuperação daquelas construções 
e o resgate ou ampliação de considerável fatia do 
amor-próprio dos caxienses. 

Aqueles prédios da antiga Estrada de Ferro 
São Luís—Teresina (EFSLT), da Rede Ferroviária 
Federal S. A. (REFFESA) estavam até há algum 

tempo ao Deus-dará. Desmoronando -- como 
sempre, menos pela ação do tempo e mais 
pela omissão dos homens. Décadas de história 
estavam ruindo sem ruído, numa fragmentação 
silenciosa, num desfazimento criminoso de um 
passado que, embora não tão distante, foi res- 
ponsável por parte das bases econômico-sociais 
de que talvez ainda se jactem alguns poucos que 
vivenciaram aqueles tempos e/ou que deles têm 
memória. 

Arthur Almada Lima Filho passava por ali, 
olhava aquelas edificações e se inquietava -- 
pode-se dizer, até: se indignava. Era o filho ilustre 
sabendo o quão igualmente ilustre havia ali de 
historicidade. 

Dos contatos iniciais, das correspondências 
obrigatórias, dos obstáculos e dificuldades que 
se (o)põem à frente dos que querem fazer a coisa 
certa neste Pais, até a autorização para uso e 
utilização, *sine die", das portentosas instalações 
"refesianas", Arthur Almada Filho teve de munir- 
-se de paciência e persistência, sob pena de 
suas (boas) intenções irem juntar-se àquelas que 
assoalham o caminho da Geena. 

Foi assim que Caxias e seu Instituto Histórico 
e Geográfico (IHGC) ganharam adequado espaço 
para se passar o passado -- ou ao menos parte 
dele -- a limpo. O Instituto é o espaço institucio- 
nal por excelência e de referência para a busca, 
guarda, zelo e divulgação de itens e fatos, marcas 
e marcos do passado histórico de Caxias (que o 
histérico presente ainda não soube respeitar à al- 
tura). Esse espaço, sede do IHGC, vem receben- 
do pacientes reformas e melhorias e é mantido a 
troco de suadas colaborações de algumas (pou- 
cas, diga-se) pessoas, físicas e jurídicas. Neste 
ponto entra novamente Arthur Almada: em vez 

Edmilson Sanches 

de curtir o merecido ócio após décadas de ofício 
na Magistratura e na Educação, ele incumbe-se 
e desincumbe-se nas tarefas de, em igual tempo, 
presidente do Instituto e encarregado de fazer a 
cobrança (ou. eufemisticamente, "lembrança") 
aos voluntários mantenedores -- muitas das 
vezes conquistados a troco da confiança e persu- 
asão arturianas. 

I fi ''Mxr -■!***' 
O passado só ainda está presente e somen- 

te terá algum futuro se dele tiverem cuidadores 
como Arthur Almada Lima Filho. 

Aos 84 anos, completados em 17 de outubro 
de 2013, esse renovado Arthur senta-se à sua 
tàvola quadrada e pequena em uma modesta 
sala no pavimento superior do remoçado prédio 
da Estação e dana-se a ler, estudar, pesqui- 
sar, escrever, telefonar para outros membros e 
apoiadores do Instituto, sempre tendo em vista 
algum aspecto da gestão da Entidade ou. o mais 
das vezes, sobre fatos históricos de Caxias, cujos 
documentos ou livros a eles relacionados, exis- 
tentes no Brasil ou no Exterior. Arthur pede que 
sejam pesquisados ou conseguidos exemplares 
ou cópias, para o acervo do Instituto. 

Anatole France, escritor francês (1844— 
1924), escreveu que "(...) o passado é o nosso 
único passeio e o único lugar onde possamos 
escapar a nossos aborrecimentos diários", pois 
"o presente é árido e turvo, o futuro, oculto". Não 
é o caso de Arthur Almada Lima Filho, para quem 
o passado de Caxias não é aborrecimento, mas 
desafio e combustível: é mister e mistério de 
arqueólogo, que se vai descobrindo camada a 
camada, limpando as contaminações, rearruman- 
do em ordem lógica, até a leitura e documentação 
final. (CONCLUI-SE AMANHA) 

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

- PESQUISA ELEITORAL 
O Correio Popular teve acesso a uma 
pesquisa de opinião realizada pela 
Escutec. Em uma das intenções de 
voto, o presidente da Embratur, Flá- 
vio Dino, aparece com 54,2% dos 
votos para governador do estado, um 
número considerado baixo pelos es- 
tudiosos da área, visto que a pesqui- 
sa foi realizada no reduto eleitoral do 
pré-candidato. 

- PESQUISA ELEITORAL II 
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A pesquisa realizada pela Escutec 
também avaliou a administração 
municipal. Madeira tem motivos de 
sobra para sorrir, pois mais de 60% 
da população de Imperatriz aprova a 
sua administração. 30,1% considera 
a administração de Madeira regular. 
28,6% considera boa e 5,6% julga sua 
administração ótima. 

- PESQUISA ELEITORAL III 
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O vereador Roma é apontado como 
a terceira maior liderança política da 
região. Roma está na frente até de ex- 
-prefeitos, vice-prefeitos e deputados 
da região. Esse reconhecimento é 
fruto de um bom trabalho que o vere- 
ador tem desenvolvido na Câmara de 
Vereadores. Madeira é apontado pela 
pesquisa como a primeira liderança 
política, seu apoio pode influenciar a 
eleição. 

- SAIA JUSTA 

O criador da Lei da Ficha Limpa, o 
juiz Marlon Reis, vai receber o título 
de Cidadão Imperatrizense na Câma- 
ra de Vereadores. O problema é que 
o ex-prefeito de Davinópolis, Chico do 
Rádio, que foi denunciado pelo Minis- 
tério Público por improbidade admi- 
nistrativa, também receberá a honra- 
ria concedida pela Câmara. Situação 
no mínimo constrangedora. 
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Os seqüestradores ficaram mela hora com o empresário no veiculo 

Antônio Pinheiro 

Por volta das 20h dessa quarta-feira (23), 
três homens renderam um empresário do 
ramo de peças automotivas em seu car- 

ro. um veículo Cerato, na rua Sâo Paulo, bairro 
Nova Imperatriz. O homem foi colocado dentro 
do veiculo pelos elementos, dois deles estavam 
armados. O empresário foi colocado no banco 
de trás do automóvel entre dois seqüestradores, 
que andaram pela cidade durante meia hora. 

A polícia agiu rápido e logo cercou todas 
as saídas da cidade. Em contato com a famí- 
lia. a polícia identificou a agência bancária que 

o empresário possui conta e enviou policiais 
para a porta das agências com a finalidade 
de evitar que o empresário fosse levado pelos 
elementos para sacar dinheiro. 

Ao perceberem a mobilização da Polícia 
Militar, os elementos abandonaram o veiculo e 
o proprietário no Parque Alvorada I. A suspeita 
da polícia é de que os elementos iriam roubar 
o veiculo, que tinha placa de São Paulo. Os 
criminosos fugiram em outro automóvel. As 
testemunhas não souberam informar o tipo de 
veiculo, disseram apenas que era estilo uma 
pickup. A policia continuou as buscas pelos 
elementos durante a noite. 

Assaltantes roubam caminhonete e deixam 

motorista amarrado na Estrada do Arroz 

Antônio Pinheiro 

Uma caminhonete é tomada de assalto 
por dois elementos de moto na Estrada do 
Arroz. O roubo aconteceu às 10h40 de on- 
tem (23), na rotatória da Suzano. A caminho- 
nete F- 350, de cor vermelha, placa MVU- 
7185- Imperatriz -MA, é de propriedade da 
empresa Natura Verde Ltda, prestadora de 
serviços na Suzano. 

Segundo o motorista da caminhonete, 
Arielton Miranda da Silva, os assaltantes 
estavam em uma moto Titan vermelha. O 
garupa desceu e anunciou o assalto. Em se- 
guida, levaram a caminhonete para as pro- 
ximidades do povoado Olho D'água, onde 

obrigaram o motorista a entrar em uma es- 
trada vicinal no lado direito e seguir aproxi- 
madamente 10 km. 

Logo após. obrigaram o motorista a des- 
cer e entrar em um matagal, onde, sob a mira 
de um revólver calibre 38. obrigaram Arielton 
Miranda da Silva a tirar toda a roupa, deixan- 
do o mesmo só de cueca. Antes de ir embo- 
ra, amarram o motorista e disseram para ele 
só sair muito tempo depois. 

Os assaltantes ainda levaram de Arielton 
Miranda um celular Samsung Galaxe Ace e 
um relógio Oriente. A vitima disse que um 
dos assaltantes aparentava ter 27 anos e ou- 
tro, 33. O roubo foi registrado na Delegacia 
Regional de Segurança. 

Polícia Civil apreende 

700 gramas de cocaína 
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A droga foi enviada pelos Correios 

Antônio Pinheiro 

Policiais da Delegacia de Entorpecentes 
apreenderam na tarde de terça-feira (22) 700 
gramas de cocaína na residência do casal 
Marcos Alexandre da Conceição e Patrícia 
Monteiro Cardoso. A Polícia Civil vinha moni- 
torando Marcos Alexandre, sob suspeita que 
este vendia drogas. A polícia entrou na resi- 
dência do casal em cumprimento a um Man- 
dado de Busca e Apreensão. 

Ao encontrar uma caixa lacrada que tinha 
chegado pelos Correios - enviada do estado 
do Mato Grasso -, a polícia desconfiou que 
pudesse conter alguma substância química 
nela, fato que foi comprovado após abertura 
da mesma, onde estava a droga em duas em- 
balagens de margarina. 

Marcos Alexandre contou aos policiais que 
não sabia que na caixa tinha toda essa droga. 

Segundo ele, a caixa seria entregue a uma 
terceira pessoa. O casal foi apresentado na 
Regional de Segurança, onde foi autuado em 
flagrante por tráfico de drogas pelo delegado 
Brasil. 

O delegado Regional Assis Ramos disse 
que a droga apreendida está avaliada em 
mais de R$ 15 mil. Marcos tem passagens 
pela policia. Ele foi preso pela Policia Fede- 
ral na Operação Galácticos. Na manhã de 
quarta-feira (23), Patrícia Monteiro foi encami- 
nhada para a Delegacia do 4o Distrito Policial, 
localizada no bairro Bacuri, onde ficam presas 
as mulheres. Marcos Alexandre ficou preso 
em uma cela da Regional de Segurança. 

Esta foi a segunda vez em que a Polícia 
Civil de Imperatriz faz apreensão de cocaína 
envida pelos Correios. Na primeira apreen- 
são, a droga foi encontrada em embalagens 
de doces e chocolates. 

Clínica é assaltada por dois rapazes e PM 

prende acusados do roubo horas depois 
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A policia encontrou dinheiro e pertences que foram roubados da clinica na casa dos suspeitos 

Antônio Pinheiro 

A crescente onda de assaltos a clínicas 
e escritórios tem aumentado em Impera- 
triz. Mesmo com a prisão de vários autores 
desse tipo de assalto, ainda é uma moda- 
lidade de roubo que não tem diminuído. O 
caso mais recente aconteceu por volta das 
12h40 de ontem (23). A clínica Neuro Pele, 
localizada na rua Maranhão, entre Avenida 
Getúlio Vargas e rua Luis Domingues, foi as- 
saltada por dois elementos. 

Os assaltantes entraram na clínica e 
abordaram todas as pessoas que estavam 
no local. Um dos assaltantes arrancou uma 
câmera. O outro, de arma em punho, pegou 
vários objetos: um notebook, um celular, 
uma máquina digital e a quantia de R$ 500. 

Policiais do Serviço de Inteligência da 
Polícia Militar foram de imediato até a clini- 
ca. onde, de posse de fotos de vários assal- 
tantes que já foram presos e estão cadas- 
trados, foi possível o reconhecimento dos 
elementos pelas vítimas. A PM, sob o co- 
mando do Cel. Edeilson Carvalho, foi até a 
casa dos suspeitos, onde encontrou objetos 
levados do assalto: um celular, uma máqui- 
na digital. R$ 450 em dinheiro e mais três 
pedras de crack. 

Os dois suspeitos foram Daniel Mota 
Silva, 20, e um adolescente de 17 anos. Os 
dois foram apresentados na Delegacia do 1o 

Distrito Policial. As vítimas reconheceram os 
acusados. O menor, que completa 18 anos 
em dezembro, já teve passagem pela polícia 
por assalto. 

CEREST de Imperatriz beneficia 

trabalhadores de 42 municípios da região 

Mantido pela Prefeitura de Imperatriz, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde (SE- 
MUS), o Centro de Referência em Saúde do 
trabalhador (CEREST) vem desenvolvendo 
um trabalho extraordinário nas empresas da 
cidade de Imperatriz e de 42 municípios da 
região. O órgão atende por mês mais de 20 
empresas, levando palestras, realização de 
exames e aplicação de vacinas até os funcio- 
nários das instituições (sejam elas públicas ou 
privadas). 

Milhares de pessoas sâo atendidas men- 
salmente. Na manhã de ontem (23), cerca de 
200 funcionários de uma loja de departamen- 
tos puderam contar com os serviços ofere- 
cidos pelo centro. Diversas atividades foram 
realizadas, como, por exemplo: teste de gli- 
cemia, aferição da pressão arterial, avaliação 
psicológica e de saúde e atualização das va- 
cinas Hepatite B, Influenza e Febre Amarela. 

Gerson dos Santos, vendedor da empre- 
sa. aproveitou a oportunidade para verificar a 
situação da sua saúde. "É a primeira vez que 
eu participo de uma ação assim dentro da 
empresa e eu achei ótimo, porque como não 
temos tempo de procurar o serviço nas unida- 
des de saúde, ele veio até nós. Pude verificar 
que está tudo bem comigo, minha pressão e 
minha glicemia estão normais e ainda tomei 
três vacinas que estavam atrasadas", sorriu. 

Já George Marinho dos Santos, chefe de 
equipe, parabenizou a SEMUS, agradecen- 
do a disponibilidade do CEREST em prestar 
este serviço. "É uma ação muito louvável e 
de grande valia para os funcionários da em- 
presa, que melhoram a qualidade de vida e 
seu desenvolvimento, aumentando assim sua 
produtividade. Então a gente só tem a agrade- 
cer a realização destas ações aqui conosco", 
finalizou. 

Dalvenira Mendes, coordenadora do CE- 
REST, explica que todas estas ações fazem 

parte do que batizaram de "Circuito Saúde". 
Ela ressalta que para realizar um "circuito" 
desses a SEMUS mobiliza entre 15 e 20 fun- 
cionários e, por isso, a necessidade de um 
pré-agendamento para atender as solicita- 
ções com toda a estrutura que é levada até 
a empresa. 

"O Circuito Saúde feito pela equipe multi- 
profissional do CEREST é um estudo gratuito, 
por meio de entrevistas e medições simplifi- 
cadas, levanta informações do perfil dos tra- 
balhadores com o foco na saúde e no estilo 
de vida. Assim, a empresa pode conhecer a 
saúde de seu trabalhador e implantar um pla- 
no de ações preventivas na área", esclarece a 
coordenadora. 

A coordenadora explica ainda que o resul- 
tado é entregue á empresa participante por 
meio de um relatório geral. "Com os resulta- 
dos obtidos, a empresa pode planejar investi- 
mentos em saúde, segurança e qualidade de 
vida dos trabalhadores, que é o nosso objetivo 
principal", destaca, informando que quem de- 
sejar realizar um circuito saúde em sua em- 
presa ou instituição basta procurar a coorde- 
nação do CEREST, na rua Maranhão, N0 826, 
bairro Mercadinho, ou ligar no telefone 3523- 
3102 para agendar o atendimento. 

Nayara Chagas de Sousa. Técnica em Se- 
gurança do trabalho da empresa, foi quem so- 
licitou o atendimento por parte do CEREST e 
classifica como excelente o trabalho da equi- 
pe. "Esse circuito é muito bom e serve de mo- 
tivação para o funcionário, que às vezes não 
tem tempo de ir a uma unidade de saúde nem 
para se vacinar, e às vezes está com glice- 
mia ou diabetes alta e nem sabe. Sempre que 
procuro o CEERST sou muito bem atendida, 
a única resistência que ainda encontramos 
é por parte do dono da empresa em liberar o 
funcionário", afirma. 

Maria Almeida - ASCOM 



Jtíi]'J-J d [§1 Imperatriz-MA 
Quinta-feira, 24 de outubro de 2013 

►CPI DA CAEMA 

04 

Câmara instala comissão que investigará companhia 

Imperatriz chegou a ficar cinco dias sem abastecimento de água 

Hyana Reis 

Depois da falta de água que durou cinco 
dias (de 10 a 14 de outubro) em Impera- 
triz e as falhas de abastecimento, a Câ- 

mara Municipal decidiu instalar uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a 
Companhia de Saneamento Ambiental do Ma- 
ranhão (Caema) na cidade. O vereador Carlos 
Hermes foi eleito presidente da comissão, en- 
quanto Aurélio Gomes será o relator.. 

Após o rompimento da adutora (na semana 
passada) que leva água tratada aos três gran- 
des reservatórios que abastecem Imperatriz, e 
que deixou a cidade sem água nas torneiras, a 
Câmara de Vereadores de Imperatriz aprovou 
com 12 votos - dos 21 vereadores - a criação 
da CPI. 

Os vereadores que compõem a comissão 
foram escolhidos por sorteio na sessão de ter- 
ça-feira (22) como prevê o Regimento Interno 
da Casa. Os parlamentares escolhidos são; 
Carlos Hermes (PCdoB) como presidente e, 
como relator, Aurélio Gomes (PT). Os outros 
serão Eudes (PTdoB), Roma (PSL) e Fidelis 
Uchoa (PRB). 

O presidente da CPI afirma que já iniciaram 
os trabalhos da comissão, e que durante a CPI 
diversas questões serão investigadas e cobra- 
das da Caema. "Precisamos saber quais são 
as obrigações do município em relação à água. 

ec Para aonde foi tanto recurso r 
todos esses anos? E por isso 
principais dessa CPI, além de 
com a sociedade, é, sobretudo, 
determina esse contrato", gararit 

Um dos principais question^ 
falta de investimento em mater 
cimento de água, já que foi i™ 
panhia R$ 600 mil, de acordo c 
tar Rildo Amaral, autor da indicá 
empresa dispõe de recursos paji 
rede de abastecimento de água 
mos permitir que problemas coiii 
recentemente voltem a acontecé 

A previsão é de que nos pró 
anunciada a agenda de trabalh 
tem 90 dias para finalizar o inque 
com Carlos Hermes, o processo 
com respeito à empresa e ás p 
balham nela, porém, com todo c 
pela lei. De acordo com os merr 
são, a Companhia de Água já 
to com a comissão afirmando 
com as investigações. 
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Relembre o caso - O forneci 
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Deputado viabiliza asfalto do 

acesso ao novo campus da UFMA 

No dia 18 de agosto de 2011, o deputado 
Léo Cunha (PSC) teve aprovada na Assem- 
bléia Legislativa o projeto de indicação que ga- 
rantiu junto ao Governo a obra de pavimenta- 
ção asfáltica da via de acesso ao novo campus 
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 
no bairro Bom Jesus, em Imperatriz. 

O atendimento do pedido põe fim em uma 
das maiores preocupações dos alunos da ins- 
tituição que, desde o inicio da construção do 
novo campus, vinham reivindicando a recupe- 
ração do acesso. "Vi a preocupação dos alunos 
e firmei o compromisso de levar a solicitação ao 
Governo do Estado, a fim de assegurar que a 
obra fosse feita", disse o deputado Léo Cunha. 

Ao tomar a iniciativa, o deputado deu um 
passo importante para que fosse firmado o con- 
vênio do Governo do Estado, o qual liberou os 
recursos na ordem de R$ 1.390.869,87 neces- 
sários para asfaltar 5.500 metros de extensão, 
obra que já está na parte final (fazendo meio-fio 
e sarjetas) de execução, e que depois de pronta 
dará mais segurança aos universitários, profes- 
sores e demais funcionários da instituição. 

Na segunda-feira (21), Léo Cunha esteve 
no local da obra e verificou junto com morado- 
res do povoado Bom Jesus e alguns universitá- 
rios a qualidade dos serviços. Na ocasião, eles 
também solicitaram mais agilidade à empresa 
responsável pela realização do trabalho. 

Segundo Renata Alves, estudante do 4o 

período de Engenharia de Alimentos da UFMA, 
a falta de pavimentação da via era algo que 
causava muitos transtornos aos alunos. "Tinha 
muita poeira, era preciso fechar as janelas do 

ônibus, ou do carro. Quando chci 
lama, a estrada tava pior que a 
crateras". 

Satisfeita com a melhoria na 
na ressalta a importância da açã(j> 
Léo Cunhajunto ao governo. "Ag 
bom, até chegamos mais cedo na 
acabou a poeira. Essa indicação 
deputado foi importante juntamei r 
dos alunos, porque foram anos t 
gurar o campus, depois mais alg 
conseguir o asfaltamento da esti 
ótima iniciativa", disse. 
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tos motivos para comemorar. No 
inaugurado recentemente, conta 
estrutura ampla e moderna, onde 
instaladas salas confortáveis, alé 
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tema de Seleção Unificado). 

O deputado Léo Cunha se on 
de ter feito parte da luta que gara 
tação do curso, através de uma 
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Brasília, pela viabilização do cursó 

via, ficava só 
lua, cheia de 

estrada, a alu- 
do deputado 

ora está muito 
universidade, 
de projeto do 
te com a luta 
entando inau- 

tempo para 
ada. Foi uma 

um 

ir atriz tem mui- 
iovo campus, 
ão com uma 
se encontram 
m de labora- 
dizado mais 
é a oferta de 

ia, a partir de 
novos alunos 
ites do Enem 
io) deste ano 
do Sisu (Sis- 

cjulha também 
ntiu a implan- 

irjidicaçãc e de 
çom a gover- 

para que in- 
Educação, em 

Encerrada greve no 

Banco da Amazônia 

Hyana Reis 

O último banco a permanecer em greve 
encerrou a paralisação nessa terça-feira (22). 
Em assembléia realizada, os empregados do 
Banco da Amazônia do Maranhão (Basa) de- 
cidiram encerrar a paralisação, após 34 dias 
de braços cruzados, mesmo tendo considera- 
do a proposta do banco insatisfatória. 

O Banco da Amazônia ofereceu reajuste 
salarial de 8%, reajuste no piso de 8,5%, an- 
tecipação da PLR no valor de R$ 500 e vale- 
-cultura no valor de R$ 50, além de isonomia 
de adicional de função para supervisores de 
agência aos da matriz, dentre outras reivindi- 
cações. A proposta foi rejeitada por unanimi- 
dade pelos funcionários do Basa, porém a ca- 
tegoria concordou em retornar as atividades. 

De acordo com o presidente do Sindicato 
dos Bancários de Imperatriz, Cássio Valdenor, 
as atividades retornaram desde ontem (23) e o 
atendimento segue normalmente em Impera- 
triz e em todo o estado. 

Greve- A paralisação dos funcionários 
do setor financeiro deste ano foi a mais lon- 
ga desde 2004, quando os bancários para- 
lisaram os serviços por 30 dias em diversos 
pontos do país. Após receber uma proposta 
de reajuste salarial de 8%, com ganho real de 
1,82%, além de reajuste de 8,5% nos pisos, 

As atividades do Basa retomaram desde ontem (23) em Imperatriz 

com ganho real de 2,29%, a maioria dos ban- 
cos encerrou a paralisação. 

A categoria já havia rejeitado duas pro- 
postas de reajuste salarial, de 7,1% e 6,1%, e 
reivindicava 11,93%. Os dois lados acertaram 
que a regra básica do PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) será de 90% do salário 
mais valor fixo de R$ 1.694. A reivindicação 
era de três salários mais R$ 5.553,15. Tam- 
bém recebem reajustes o auxilio-refeição (de 
R$ 21,46 para R$ 23,18) e a cesta-alimenta- 
ção (de R$ 367,92 para R$ 397,36). 

Moradores da Vila Nova fazem protesto contra fechamento 

de urgência e emergência da unidade de saúde do bairro 

Janaina Amorím 

A população não recebeu bem a informa- 
ção de que a ala de urgência e emergência 
da Unidade de Saúde Clésio Fonseca, na Vila 
Nova, seria fechada. A notícia levou a comuni- 
dade a organizar um protesto contra a medi- 
da. A concentração do manifesto acontece ás 
16h30 de hoje (24), em frente ao posto de saú- 
de. "Essa Vila Nova é grande e abrange vários 
locais, não pode ficar sem esse atendimento", 
protesta a microempresária Pâmela Moura. "É 
um absurdo a gente se deslocar lá para o Cen- 
tro", acrescenta. 

Em abril, a Secretaria Municipal de Saúde 
anunciou que a Unidade de Saúde passaria a 
funcionar também à noite, mas, de acordo com 
os moradores, isso nunca aconteceu. "Às 18h 
fecha. Eu passo lá direto e não tem ninguém 
à noite, só tem o vigia dormindo", informou o 
empresário Albert Nascimento. Ele diz ainda 
que a urgência e emergência, de fato, nunca 
funcionou. "Eu desafio o diretor a dizer que 
tem atendimento de urgência e emergência". 

Outra reclamação do casal é em relação 
ao atendimento. De acordo com eles, faltam 
médicos e a quantidade de agentes de saúde 
não é suficiente para atender a demanda da 
região. Eles contam que muitas vezes precisa- 
ram de atendimento e não conseguiram. "Uma 
vez tive um acidente e na hora que botei o pé 
na calçada, que eles viram que foi acidente, 
disseram logo 'aqui a gente não atende não'", 
afirma Nascimento. 

"Outra vez foi o pai dela [Pâmela] só foi no 
posto de saúde para pegar uma ambulância, 
porque de lá encaminharam para o Socorrão", 
complementa o empresário. Foram tantos os 

Moradores reclamam ainda dp atendimento na unidade 

transtornos que agora quando precisam de 
socorro médico recorrem à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). "Eu nem no Socorrão eu 
vou mais. O Madeira fala muito bem da saúde 
de Imperatriz, mas na verdade aqui é a pior. Aí 
ele diz que Imperatriz recebe a região todinha, 
mas as prefeituras de fora retribuem o dinhei- 
ro. Não é favor", sobrepõe. 

Segundo o coordenador da Atenção Bá- 
sica, Anderson Nascimento, o posto de saú- 
de nunca funcionou á noite porque não há 
demanda de atendimento. "O Ministério da 
Saúde avaliou e viu que não é necessário. Foi 
acordado, então, que o lugar seria um cen- 
tro especializado". Conforme Nascimento, há 
atendimento de urgência e emergência e o 
atendimento na unidade funciona em regime 
de plantão até às 19h, diariamente. 
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CORREIO 

Simposio Interdisciplinare realizado em Imperatriz 

CEMAR investe em projetos sociais 

por todo Maranhão 

As Inscrições podem ser realizadas até hoje no próprio evento, pelo valor de R$ 15 

Welbert Queiroz 

01 Simpósio Interdisdplinar de Atenção 
Primária (SIAPS) segue até a sexta-feira 
(25) e busca discutir questões relaciona- 

das à atenção básica em Imperatriz. O evento 
conta com palestras, mostra científica, minicur- 
sos e debates. 

"Tudo começou com a idéia da professora 
do nosso curso, a professora Jadnta, que mi- 
nistra a disdplina de Atenção Básica II. E pela 
necessidade de nunca ter havido um evento vol- 
tado para atenção primária, ela teve essa idéia 
e convidou nossa turma e outra do 9o periodo 
para estarmos engajados nessa luta com ela*, 
afirma Jéssica Pereira da Silva, acadêmica do 8o 

periodo de Enfermagem da UFMA e presidente 
da comissão organizadora. 

Com o tema "Redes de atenção à saúde no 
Estado", a superintendente de Atenção Básica 
da Saúde do Maranhão ministrou palestra e dis- 
cutiu sobre a realidade que enfrenta a saúde no 
estado. "Nós ainda temos hoje problemas sérios 
com doenças infecciosas, ainda temos crianças 
que morrefri de sarampo no Brasil. Recentemen- 
te, tivemos também aqui casos de beribéri; nós 

convivemos também com doenças degenerati- 
vas. A verdade é que os custos são muito altos, 
até morrer custa muito caro. Hoje, temos para 
população demandas infinitas para recursos fini- 
tos. É ai que entra a atenção básica, pois, atual- 
mente, doenças que eram para ser tratadas no 
inicio estão sendo tratadas já em fases iniciais 
ou avançadas nas Unidades de Pronto Atendi- 
mentos (UPAs)", exemplifica Cristina Maria Du- 
arte Loyola. 

A presidente da comissão organizadora diz 
que o objetivo do evento é aproximar a atenção 
básica aos acadêmicos e profissionais da comu- 
nidade, pois a atenção básica é a base da saúde 
e. caso ela não esteja bem. resultará na sobre- 
carga dos hospitais. "Como nunca tinha tido um 
evento desse, foi muito importante trazer isso 
para a população. Começamos o evento com 
uma palestra de uma representante do Ministé- 
rio da Saúde. Todo o evento está voltado para 
a rede de atenção à saúde e, ao final de todas 
as palestras, sempre teremos debates. O evento 
é destinado para acadêmicos e profissionais de 
diversos setores, pois a atenção básica agrega 
vários profissionais, como psicólogos e odonto- 
logistas também", condui. 

Esta iniciativa deve mudar a vida de cente- 
nas de pessoas em nove instituições beneficen- 
tes em todo o estado. A Companhia analisou 
todos os projetos que recebeu durante o peri- 
odo de abertura do Edital de Seleção Pública, 
conferiu em campo a situação de cada um deles 
e. por fim, seledonou sete ddades: São Luis, 
Caxias, Balsas, Santa Inès, Açailândia, Codó e 
São José dos Basilios. No total, a CEMAR irá in- 
vestir mais de R$ 2 milhões em projetos sodais 
em 2013/2014. 

Trabalhar com ações que visem o bem- 
-estar sodal tem sido prioridade de várias orga- 
nizações ao eleger projetos para concessão de 
apoio. É nessa perspediva que a CEMAR lança 
um projeto de intervenção sodal com foco no 
desenvolvimento da educação e da cultura. O 
projeto tem por objetivo construção e reforma 
de quatro instituições beneficentes em municí- 
pios diferentes, a fim de melhorar a qualidade de 
vida das famílias maranhenses atendidas pelas 
instituições contempladas*, explica o gerente de 
Comunicação e Marketing, Carlos Hubert. 

As entidades benefidadas. além da reforma, 
construção ou reconstrução física de seus pré- 
dios. recebem tambéfn mobília adequada para 
suas atividades, eletrodomésticos, acessórios 
educativos e até veículos, segundo suas áreas 
de atuação e necessidades. Algumas das orga- 
nizações já benefidadas foram contempladas, 
por exemplo, com quadra, campo para a práti- 
ca de esportes, cantina, secretaria, playground, 
reforma do ônibus escolar, brinquedoteca e até 
sistema de abastedmento de água. 

Trabalhando como agente sodal, a CEMAR 
busca construir uma ddadania compartilhada, 
contribuindo para diminuir os impados das de- 
sigualdades sodais. Os investimentos são rea- 
lizados em parceria com BNDES e tem como 
objetivo promover benefidos mútuos entre a 

Companhia e a comunidade, melhorando a 
qualidade de vida de todas as partes envolvi- 
das. 

As instituições contempladas foram; Sode- 
dade de São Vicente de Paulo/Creche- Escola 
Comunitária de Educação Infantil - em Caxias; 
Formação Sócio-Transformadora - Projeto Trizi- 
dela - em Balsas: Centro Estadual de Referên- 
da em Comerdalizaçâo dos Produtos da Agri- 
cultura Familiar da Rede Mandioca - CÁRITAS 
BRASILEIRA - em São Luis; Centro Educado- 
nal Profissional do Coroadinho/CPEC - em São 
Luis: Centro Educadonal Euripedes Barsanul- 
fo - CEEB - em Santa Inês; Centro de Defesa 
da Vida e dos Direitos Humanos (CDVDH/CB) 
- Açailândia; Projeto de Educação para Qua- 
lificação Profissional, projeto em parceria com 
o SENAI - Maranhão, Assodaçâo Comunitária 
dos Trabalhadores no Benefidamento do Baba- 
çu - em Codó; Assodaçâo das Quebradeiras de 
Coco Babaçu São José dos Brasilios - Centro 
de Benefidamento do Babaçu - em São José 
dos Brasilios. 

2012 
Ano passado, essa mesma parceria rendeu 

bons frutos: o investimento foi de R$ 1 milhão, 
contribuindo de forma significativa para o de- 
senvolvimento do estado do Maranhão. Em 
parceria com o BNDES, a CEMAR investiu em 
4 grandes projetos sodais. induindo a constru- 
ção da Creche Escola Mãe Firmina - Bacabal, 
a reforma do centro e construção de quadras 
e playground no Centro Educadonal São Rai- 
mundo Nonato-Timon, a reconstrução, amplia- 
ção e equipagem da Assodaçâo Carente São 
Benedito do Bairro de Fátima - São Luis. e a 
ampliação, reforma e modernização de toda a 
estrutura da Assodaçâo Maranatha de Assis- 
tênda Sodal - AMAS. em Imperatriz. 

Grupo de Pantomima fará apresentação no Ferreira Gullar 

Pantomima é uma modalidade teatral onde 
se usa o mínimo de palavras possíveis. A co- 
municação verbal é substituída pelos gestos do 
corpo. O grupo Christ Mime conhece a técnica 
muito bem. Há quatro anos faz apresentações, 
aliando música e mímica. 

O objetivo é levar, através da arte. a palavra 
de Deus à população. "É uma forma de levar a 

Palavra de Deus bem diferente. Onde as pa- 
lavras não alcançam, as mímicas alcançam", 
explica o diretor do grupo. Reisimar da Silva. 

Para comemorar os quatro anos de his- 
tória, o grupo irá fazer uma apresentação no 
Teatro Ferreira Gullar, no dia 7 de novembro, 
ás 19h30. Serão quatro horas de espetáculo, 
onde os 15 membros do grupo apresentarão 

coreografias. 
Segundo Silva, o diferencial das apresen- 

tações é o uso de luz negra. "Apagamos as 
luzes. Todos os atores usam roupas pretas e 
luvas brancas. A luz que usamos destaca as 
mãos e assim fazemos as apresentações", ex- 
plica. Os ingressos podem ser adquiridos por 
R$ 5. Quem tiver interesse deve entrar em con- 

tato pelo telefone 9126-3931. 

Mais sobre a técnica 
A pantomima surgiu na Grécia Antiga. O 

objetivo inicial era transmitir sensações do 
divino. Depois, a modalidade começou a ser 
utilizada para mimicar governantes ou os tipos 
populares engraçados. 
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Maria Almeida: vivendo, aprendendo e vencendo 

"Aquele momento em que você se vê sozinho e pensa realmente em desistir, você para, reflete e enfrenta 
a dificuldade." I 

Welbert Queiroz 

Ao entrar na sala de assessoria da Secretaria de Saúde do 
município e encontrar a assessora de comunicação Maria Almei- 
da. é perceptível, pelo olhar, que aquela pessoa tem uma história 
de superação para contar. Nascida na comunidade rural Folha 
Seca e filha entre 8 irmãos, Maria revela um pedaço de sua traje- 
tória ao Aqui Imperatriz. 

"Sou natural de Sitio Novo (TO), mas, na realidade, eu nasci 
na comunidade rural chamada Folha Seca. Lá foi onde me criei e 
vivi até os meus 12 anos de idade, época quando eu sai de lá para 
vir morar na cidade com uma tia-avó minha, em 2001. Fui morar 
em João Lisboa e lá morei até o final de 2005, onde estudei meu 
ensino fundamental a partir da 5 série. Quando fui cursar o ensino 
médio, fiz o seletivo para o CEFET (atual IFMA), fui aprovada e 
vim morar em Imperatriz", conta. 

Maria revela que a principal dificuldade que enfrentou foi a 
condição financeira. "Minha principal dificuldade foi a condição fi- 
nanceira, pois tudo gira em tomo disso. Para começar, na comuni- 
dade rural que nasci tinha apenas da 1* a 4a série, sendo que a 2a. 
3a e 4a eram em uma turma só. daí você já percebe a dificuldade e 
a qualidade de ensino. Minha família é toda humilde, todo mundo 
sempre tem um tio rico para ajudar, e eu nem isso", brinca Maria. 
"Eu agradeço a minha tia, que me deu essa oportunidade para sair 
e vir estudar. Mesmo eu morando na casa dela. lavando, passan- 
do e cozinhando, ela sempre me dava uma ajuda". 

A assessora conta que sempre teve o objetivo de seguir em 
frente, ser alguém e alcançar o diploma. "Sou a primeira a conse- 
guir um diploma de nível superior e acredito que sirvo como exem- 

plo para os meus próprios irmãos. Acho que é válido dizer que. 
por mais que as pessoas tenham dificuldades e as criticas que 
recebo, pois muitas pessoas falam que jornalismo não é uma pro- 
fissão que ganha muito dinheiro, estou muito feliz e satisfeita com 
tudo que conquistei e com a profissão que escolhi. Hoje, tenho o 
meu transporte e minha moradia própria. Quem está começando 
agora, eu digo: 'Nos momentos difíceis sempre aparecem pesso- 
as para ajudar. Deus sempre prepara tudo para quem acredita, 
corre atrás e não fica esperando". 

Agarrando as oportunidades 
Em 2006, quando Maria cursava o ensino médio, ela morou 

com uma tia e, devido a alguns problemas, decidiu ir morar sozinha, 
sempre enfrentando barreiras. "Teve uma época que pensei até em 
desistir, pois estava sem condições de pagar o ônibus para ir estu- 
dar, foi quando eu consegui junto a uma assistente social uma bolsa 
para trabalhar na instituição e receber uma ajuda de custo". 

A rotina de Maria era acordar às 6h para fazer a comida que 
levava para almoçar na escola. "Já levava minha ■marmitinha, e de 
lá ficava direto até às 18h ou mais. Quando vim morar em Impe- 
ratriz. devido á condição financeira, sempre morei em quitinetes e 
eram espaços bem pequenos, e teve uma época que morei com 
minha irmã e mais três primas em dois cômodos, ou seja, eram 5 
pessoas e não tinha espaço para estudar. Então aproveitava o es- 
paço da escola à noite para estudar na biblioteca", lembra Maria. 

Mesmo após ter sido aprovada no vestibular, Maria Almeida 
continuou lutando em busca de seu objetivo. "Quando passei no 
vestibular, também enfrentei muita dificuldade, pois o curso era à 
tarde e eu precisava me manter. Mesmo assim, eu comecei e, no 

Jim n 

final do segundo periodo. infelizmente, iria trancar o curso para 
trabalhar. Nessa época, chegou o Call Center em Imperatriz, foi 
quando surgiu a oportunidade para trabalhar 6 horas corridas e, 
graças a isso. não precisei mais trancar o curso". 

Depois de um ano. ela foi promovida, melhorando sua condi- 
ção financeira. Em contraponto, trabalhava das OOh às 06h, sem 
dormir, de segunda a sexta-feira, supervisionada por câmeras. "Às 
vezes, eu dormia e ia direto para a universidade, mesmo sem al- 
moçar. Após um ano, eu fui chamada em 2010 para o concurso do 
município, o qual eu tinha feito em 2008, e th/e a oportunidade de 
assumir a vaga de assessoria aqui na SEMUS". 

Maria Almeida garante que as dificuldades existem para se- 
rem enfrentadas e que vai continuar buscando seus objetivos e, 
daro, comemorando cada vitória. 'Ainda vamos fazer o churrasco 
lá na Folha Seca para comemorar essa vitória. Essa é uma vitória 
nossa, minha e da minha família. Querendo ou não, mesmo com 
dificuldades,.meus pais sempre me incentivaram a alcançar meus 
objetivos", comemora. 
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Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 

piadas 

A Verdadeira Sogra 

Era uma tarde quando duas senhoras discutiam na rua sobre um rapaz que estava ao lado delas. Um 
outro homem que conhecia as duas, se envolveu no tumulto : 

— Ei Dona Gertrudes, Dona Guerta, qual e o motivo de tanta gritaria? 

Dona Gertrudes respondeu: 

— Este homem se casou com a minha filha . portanto é meu genro! 

Dona Guerta retrucou; 

— É mentira, este homem é casado com a minha filha e não dela! 

— Chega, eu vou resolver este problema à moda antiga, vou dividir este homem em dois! 

Dona Gertrudes imediatamente respondeu: 

— Está certo, pode cortar este desgraçado! 

— Meus parabéns dona Gertrudes, você provou que este é seu genro, pois só uma verdadeira sogra 
para desejar tamanha maldade ao genro. 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo. 17h45 - Ben impõe a presença de Anita no musical 
como condição para participar. Clara não dá atenção para 
Vitor, e Giovana a apoia. Flaviana e Sofia escolhem Soraia 
para ser a garota propaganda do "Tapinha de Sofia". Abe- 
lardo não consegue se declarar para Bernardete. Soraia 
não aceita que Sofia e Flaviana mudem seu visual. Cadelão 
consegue informações sobre Martin com Frédéric e Júlia. 
Sofia e Flaviana dão dicas de moda para Soraia. Zico des- 
confia de que Ornar esteja apaixonado por Luciana. Paulino 
persegue Zorga pelo Grajaú. Virgílio reconhece Cadelão 
e descobre seu plano. Bernardete decide fazer uma pro- 
moção para os clientes, e Luciana fica contrariada. Paulino 
descobre a identidade de Zorga. Cadelão encontra Martin. 

Joia Rara 
Globo, 18h15 - Pérola sai da sala de audiência a mando 
do juiz, que aceita ouvir a história de Sonan. Aurora fica 
constrangida ao perceber que Davi está em uma cadeira de 

rodas e se desculpa por tê-lo deixado cair. Nuno consegue 
o emprego de contador no cabaré Pacheco Leão. Manfred 
depõe a favor de Amélia, para espanto de Ernest e Silvia. 
Aurora procura Davi para desfazer a má impressão e os 
dois resolvem ser amigos. Aurora ajuda Dália a encontrar 
Teresa. Depois de ouvir Pérola, o juiz decide que a menina 
ficará com Amélia. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Socorro se recusa a contar o que sabe so- 
bre Amora. Brenda é presa em flagrante, tentando roubar a 
casa de Glória. Perácio explica à família por que não pode 
ser preso. Érico pensa em Verônica. Bárbara provoca uma 
briga entre Tina e Vitinho. Verônica se sensibiliza com os 
comentários de Natan. Brenda confessa o golpe que apli- 
cou em Perácio. Bento faz uma campanha para encontrar 
um doador para Simone. Fabinho sente ciúmes de Caio 
com Giane. Simone morre. Salma e Gilson são solidários 
a Amora. Karmita convida Renata para administrar a filial 

de sua empresa no Rio de Janeiro. Maiu pergunta a Maurí- 
cio por que eles não estão juntos. Amora recebe mais uma 
mensagem ameaçadora, e Bento se preocupa. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Félix avisa a César do estado de Pilar e a 
leva direto para o hospital. Aline reclama ao saber que o 
marido ajudará Pilar. Atílio sai de casa. Márcia fica arrasa- 
da. Eudóxia ensina Valdirene a se portar à mesa. Atílio volta 
para Vega. Daniel e Perséfone se reconciliam. Pilar é levada 
às pressas para o centro cirúrgico. Guto e Silvia se encon- 
tram novamente. Laerte fica incomodado com uma xícara 
e um prato que Renan não colocou no lugar. Jacques não 
deixa Félix assistir à cirurgia de Pilar. Aline convence César 
a comprar dois apartamentos para ela. Thales mostra seu 
livro para Leila, que fica furiosa. Aline tenta seduzir Bruno. 
Paloma repreende Félix por não comunicá-la da operação 
de sua mãe. Pilar acorda da operação e encontra Jacques 
em seu quarto. 

T Áries 21-03/19-04 
Que tal organizar seu lar e promover a segurança 
para si e para os mais próximos no ambiente domés- 
tico? O trígono formado por Sol e Lua indica que seu 
poder criativo lhe ajudará a lidar com as situações 
inesperadas! 

b Touro 20-04/20-05 
As sinergias e interesses conjuntos são ressaltados 
pela harmonia Sol-Lua entre suas áreas de rela- 
cionamentos e de comunicação, promovendo uma 
maior sintonia nas relações. Nutra a convivência 
com diversões em grupo! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Seu faro para oportunidades e poder criativo são 
estimulados pela passagem da Lua por sua área 
material e pelo trígono com o Sol. Bom momento 
para promover melhorias na infraestrutura cotidiana. 
Organize suas atividades! 

S5 Câncer 22-06 / 22-07 
Apodere-se da liderança no âmbito social, pois o 
trígono Sol-Lua entre sua área de prazeres e seu 
signo aguça seu carisma e espírito de grupo. Faça 
novas amizades, conquistando pessoas interessan- 
tes com seu jeito espontâneo! 

SI Leão 23-07/22-08 
A Lua entra em sua área de crise lhe incentivando a 
ser mais positiva em relação aos desafios. O trígo- 
no com o Sol lhe aconselha a buscar a companhia 
de pessoas em quem confia, pois elas lhe ajudarão. 
Momento de superação! 

Virgem 23-08/22-09 
Suas amizades são dinamizadas pelo trígono Sol- 
-Lua, que ressalta as sinergias no convívio, além de 
intensificar seu entusiasmo, que conquista as pesso- 
as a sua volta. Bom momento para curtir o iazer em 
grupo, aproveite! 

Libra 23-09/22-10 
A harmonia Sol-Lua em sua área profissional lhe traz 
oportunidades e lhe incentiva a mergulhar de cabeça 
em suas causas. Una esforços em grupo, pois isso 
lhe abrirá caminhos promissores. Faça-se valer de 
suas alianças! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Sua mente racional é aguçada peio trígono Sol-Lua, 
que lhe deixa mais firme em suas opiniões e convic- 
ções. Ainda que a autoconfiança lhe ajude na defesa 
de idéias, cuidado com os radicalismos. Saiba res- 
peitar diferenças! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Momento de importantes superações. O trígono Sol- 
-Lua em sua área de crise alerta, porém, que ao se 
esforçar demais com coisas simples você poderá se 
desgastar. Seja mais organizada e resolva uma coi- 
sa de cada vez! 

CDFRÓSdCDF^CD 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Sol e Lua, harmonizados, intensificam o espírito co- 
letivo e de liderança, beneficiando as relações. Con- 
tenha seus ímpetos agressivos, pois eles podem 
gerar um clima competitivo sem necessidade. Saiba 
ceder espaço! 

^Aquário 20-01 /18-02 
Você se sente mais cheia de garra para encarar 
suas demandas mais difíceis, pois Sol e Lua em 
trígono lhe trazem uma injeção de energia. Nutra as 
parcerias de trabalho, pois elas serão importantes 
para os grandes projetos! 

H Peixes 19-02/20-03 
Você fica mais extrovertida com a passagem da Lua 
por sua quinta casa, e com a harmonia com o Sol. 
Aproveite seu destaque pessoal, atraindo as pesso- 
as com seu jeito sagaz e autêntico. Elas poderão lhe 
ajudar futuramente! 
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"O acesso à saúde Já é difícil e ainda temos que ficar expostos ao risco de 
por causa do esgoto a céu aberto. Somos a segunda maior cidade do estado 
submetidos a isso", reclama a comissária de voo Mayara Munique Tavares 
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contaminação de toda doença 
i, não tínhamos que estar 

ai BroiicaP 

A voz da comunidade 

Esgoto a céu aberto coloca em risco saúde da população 

Janaina Amorim 

Na rua 16 de novembro, próximo a Tupi- 
nambá. a água suja que saí das casas 
vai direto para rua e escorre a seu aber- 

to. incomodando quem mora ou passa pelo 
lugar. O Jardim Sáo Luis é considerado um 
bairro nobre de Imperatriz, no entanto a situa- 
ção é antiga. "Sempre passo aqui e vejo isso. 
è lamentável", disse a técnica de enfermagem 
Paula Sarros. 

Como o esgoto toma parte considerável 
da rua. os veículos estacionam nas calçadas e 
gera outro transtorno: impede a passagem dos 
pedestres. Um comerciante, que preferiu não 
se identificar, conta que se sente prejudicado 
com a falta de saneamento básico. "É ruim, os 

clientes reclamam e o mau cheiro incomoda 
muito", defende. 

Nas proximidades há uma escola particular 
e por isso trânsito é intenso, inclusive de crian- 
ças. "O acesso à saúde já é difícil e ainda temos 
que ficar expostos ao risco de contaminação de 
toda doença por causa do esgoto a céu aberto. 
Somos a segunda maior cidade do estado, nâo 
tínhamos que estar submetidos a isso", reclama 
a comissária de voo Mayara Munique Tavares. 

Imperatriz possui, em média, 30% de rede 
de esgoto. Na maioria dos bairros, a população 
nâo é contemplada com a prestação de serviço 
e fica exposta à água contaminada e, conse- 
quentemente. a doenças como diarréia, cólera, 
leptospirose. hepatite A e esquistossomose. co- 
nhecida como doença do caramujo. 
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Faculdade Estácío FIC é condenada a indenizar estudante que recebeu cobranças indevidas 

A Estácio FIC - Faculdade Estácio do Ceará foi condena- 
da a pagar indenização de R$ 2 mil, por danos morais, para a 
estudante A.M.L., que recebeu cobranças indevidas. A deci- 
são é da juíza Flávia Pessoa Maciel, da 2' Vara da Comarca 
de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. 

Segundo os autos (n010631-76.2013.8.06.0075/0). A.M.L. 
prestou vestibular na referida Faculdade, mas a matricula não 
foi efetivada por falta de pagamento. Uma funcionária da fa- 
culdade avisou que sem o pagamento, a matricula seria can- 
celada. 

Apesar disso, foi surpreendida com um boleto da institui- 
ção de ensino, mesmo sem ter freqüentado um dia de aula. 
Ela procurou esclarecimentos e foi informada, pelo supervisor 

financeiro, que o problema estaria resolvido e ela não deveria 
mais se preocupar. 

No entanto, ao tentar fazer compras no comércio, desco- 
briu que estava com o nome inscrito em cadastro de inadim- 
plentes. Novamente, ela procurou explicações e recebeu a 
informação de que a instituição de ensino havia pago a matri- 
cula, sendo que as demais mensalidades estavam pendentes. 

A estudante continuou a receber cobranças e resolveu en- 
trar na Justiça, com pedido de indenização por danos morais. 
Na contestação, a Estácio FIC disse que nâo incluiu o nome 
de A.M.L. no cadastro de maus pagadores e reconheceu nâo 
existir qualquer débito da aluna. Por fim. pediu a improcedên- 
cia da ação. 

Ao julgar o processo, a magistrada determinou o paga- 
mento da indenização, tendo em vista que a estudante com- 
provou ter recebido vásias cobranças indevidas. 

Declarou, ainda, a inexistência do negócio jurídico e con- 
cluiu que a estudante "somente efetuou a matrícula, que nâo 
chegou a pagar, por haver sido informada por preposto da Ré 
(faculdade] de que caso não fosse efetivado o pagamento, a 
matrícula seria cancelada, sem ônus. Causa-me espécie o 
fato de a faculdade haver 'pago' a matricula pela aluna, isso, 
quiçá, para 'formalizar' o ato da matricula, de sorte a gerar 
débitos futuros em nome de aluno que jamais ali retornou; 
fato que acrescenta imenso desvalor à conduta de cobranças 
indevidas à reclamante". 
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►10 ANOS DO BOLSA FAMÍLIA 
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Governo do Estado realiza seminário 

P 

Fernando Fialho afirma que Bolsa Família ajuda preparar uma nova geração de cidadãos maranhenses 

Para marcar uma década de execução 
do Programa Bolsa Família, no Mara- 
nhão, o Governo do Estado, por meio 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Agricultura Familiar (Sedes), realiza na próxi- 
ma sexta-feira (25) o seminário "10 Anos do 
Programa Bolsa Família: avanços, efeitos e 
desafios". O evento, que acontece das 8h às 
13h, no auditório da Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão (Fiema), contará com 
a presença do ministro-chefe da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da Re- 
pública, Marcelo Neri. 

As discussões sobre o programa no Ma- 
ranhão seguem a mesma linha dos encontros 
que têm sido realizados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), em diversas regiões do país, para dis- 
cutir a importância do programa de transferên- 
cia de renda para a trajetória escolar das crian- 
ças e jovens, a inserção dos beneficiários no 
mercado de trabalho, a melhoria dos padrões 
de consumo das famílias e o impacto do Bolsa 

Família para o desenvolvimento regiona 
O seminário terá como ponto alto 

lestras "Sucesso e Desafios da Errad 
da Pobreza no Maranhão", a ser p 
por Ricardo Paes de Barros, subsecre 
Assuntos Estratégicos da Presidência 
pública: e "Programa Bolsa Família: a 
nhamento das condicionalidades, ava 
desafios para o rompimento do ciclo in 
cional da pobreza", ministrada pelo se 
Daniel de Aquino Ximenes. 

Segundo o titular da Sedes, secretár 
nando Fialho, pesquisas desenvolvid 
últimos anos apontam que o Program^ 
Família (PBF) teve importantes e p 
efeitos na saúde, na educação e na seg 
alimentar e nutricional da população d 
renda. Os resultados desse impacto, no 
nhão, também foram bastante significat 
serão debatidos no seminário da próxim 
ta-feira, que conta ainda com a parceri 
secretarias de estado da Educação (Se 
dos Direitos Humanos e Cidadania 
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Semana de Ciência e Tecnologia atrai 

estudantes de mais de 60 escolas 

io Fer- 
as nos 

Bolsa 
jsitivos 
urança 
5 baixa 

Mara- 
ivos e 
a sex- 
ia das 
duc) e 
ihc). 

Alunos da rede estadual de ensino conhecem os trabalhos apresentados na SNTC 

Alunos de mais de 60 escolas da rede 
de ensino da capital já visitaram a Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), 
evento promovido pelo Governo do Estado 
por meio da Secretaria de Estado de Ciên- 
cia e Tecnologia e da Fundação de Amparo 
à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científi- 
co e Tecnológico do Maranhão (Fapema). 
A SNCT acontece até sábado (26), na área 
externa do São Luís Shopping. No local, os 
visitantes podem participar de palestras, mi- 
nicursos, oficinas e ainda se depararem com 
cobras com duas cabeças, tartarugas e sapo 
gigante, que chamam a atenção de estudan- 
tes como Rebeca Soares, 9 anos, que esteve 
na manhã dessa quarta-feira (23) visitando a 
Cidade da Ciência. 

Rebeca era uma das mais entusias- 
madas com a visita aos animais. "Eu já ti- 
nha visto nas fotos dos livros e também na 
internet. Mas assim, de perto, é a primeira 
vez", revelou. Assim como ela, para muitos 
outros jovens a experiência de observar es- 
ses répteis de perto é inédita. A professora 
Ana Evelin, do Colégio Universitário, levou a 
turma de estudantes do terceiro ano do en- 
sino fundamental para conhecer os animais. 
"Estávamos trabalhando na sala os animais 
invertebrados, os répteis e eles então vieram 
presenciar na prática o que costumam ver 
muito na teoria. Isso é bem interessante para 
que eles tenham essa interação", disse. 

Os répteis estão expostos no stand da 
Universidade Federal do Maranhão e faz 
parte da pesquisa "Herpetofauna: conhecer 
para preservar", que tem o apoio da Funda- 
ção de Amparo à Pesquisa e ao Desenvol- 
vimento Científico e Tecnológico do Mara- 

nhão - FAPEMA. A bióloga Hidayane f rança 
explica que o trabalho é de conscienti: ação. 
"E nesse sentido é bem mais fácil orientar e 
trabalhar com as crianças que vêm sempre 
cheias de curiosidade e podemos ajuda-las a 
preservar esse ambiente", revelou. 

Já os estudantes da escola Zelinda Eugê- 
nia Costa estão participando da SNCT pela 
primeira vez. Entre dezenas de atividades 
realizadas em sala de aula, eles optaram por 
apresentar as que tinham maior envolv men- 
to com a ciência, como o Projéto Cuidar, que 
trouxe estudos e projetos que vinham sen- 
do trabalhados em sala de aula há um ano. 
"Trouxemos a horta escolar, pois mostra as 
atividades das crianças em todas as áreas de 
conhecimento", explicou a coordenadora do 
projeto, Helena Paula Oliveira. 

Ana Luiza, de 10 anos, e Bruno, de 11, es- 
tavam familiarizados com as propriedades do 
capim limão e suas funções naturais. Além 
desse conhecimento científico, eles também 
se divertiam com as atrações encontradas na 
Cidade da Ciência. "Eu gosto muito de ciên- 
cia. Aqui eu passo o ensinamento e aprendo 
muito também. Já visitei vários lugares^ sem- 
pre aprendendo algo novo. No futuro quero 
ser médico, mas aqui já vou conhecendo 
muito de ciência", diz Bruno. 

No estande do SENAI e da FIEMA os jo- 
vens visitantes viram como é guiar empilha- 
deiras e tratores em simuladores. "Eu acredi- 
to que podemos ter conhecimento em todas 
as áreas. Aqui, a gente faz por diversão, mas 
quem garante que isso não pode se tornar 
uma profissão no futuro? Essa experiência 
nos ajuda bastante", afirmou o estudante do 
ensino médio Márcio Léo. 

Maranhão gera cerca de três 

mil empregos em setembro 

Registrado reaquecimento do mercado da Construção Civil, no Maranhão, em setembro 

O mercado de trabalho no Maranhão gerou 
2.913 vagas de emprego formal em setembro. 
Os dados são do Cadastro Geral de Emprega- 
dos e Desempregados (Caged), do Ministério do 
Trabalho (MTE), e representa uma expansão de 
0,64% em relação ao mês de agosto. O registro 
eqüivale à diferença entre o número de vagas 
criadas (18.418 admissões) e o número de va- 
gas encerradas (15.505 demissões) no período. 

O desempenho foi puxado pelos setores de 
Construção Civil (+ 1.553), Serviços (+ 889) e 
Comércio (+ 530) - tradicionalmente os três seto- 
res da Economia que mais movimentam o mer- 
cado de trabalho maranhense. Com o resultado, 
o Maranhão registra 11.016 novos empregos de 
carteira assinada no acumulado de 2013 - de ja- 
neiro a setembro. 

O mês registrou, ainda, o reaquecimento do 

mercado da Construção Civil no Maranhão, que 
vinha com um desempenho mediano ao longo 
de 2013. O setor de Serviços manteve seu bom 
desempenho e o Comércio começa a mostrar os 
efeitos do período, de contratações temporárias 
ocasionados pelas compras de fim de ano. 

A Região Metropolitana de São Luís puxou 
os bons resultados para o Maranhão, sendo o 
município que criou mais novas vagas (+1.902), 
seguida de Paço do Lumiar e São José de Riba- 
mar. Imperatriz eAçailândia registraram retração 
no mercado durante o mês. 

O secretário de Estado de Trabalho e Eco- 
nomia Solidária, José Antônio Heluy, mostra-se 
otimista diante do cenário. "Estamos chegando 
ao fim do ano e, tradicionalmente, este é um pe- 
ríodo de boas notícias e bons resultados para o 
mercado e para os trabalhadores". 
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Quase metade dos brasileiros compra produtos que nunca usa, revela pesquisa 

Cuidado 
Impulso 

Apesar de se declarar moderado na hora das compras, o brasileiro não 
resiste aos impulsos e leva para casa produtos sem planejamento, reve- 
la pesquisa divulgada nessa terça-feira (22) pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). O levantamento mostra uma contradição no comportamento do 
consumidor: 88% dos entrevistados declaram-se moderados ou conserva- 
dores na hora de fazer compras, mas 47% admitiram terem comprado pro- 
dutos que sequer chegaram a usar. 

Estudo 

O estudo constatou a tendência de o brasileiro usar o consumo para 
satisfazer as vontades pessoais. De acordo com a pesquisa, 62% dos 
entrevistados declararam pensar em compras supérfluas do mês se- 
guinte antes mesmo de receber o salário. Além disso, 59% disseram ter 
comprado um produto pensando que o merece, sem analisar as condi- 
ções financeiras." 

De acordo com o gerente do SPC, o consumidor deve ser 
ainda mais cuidadoso com as compras em tempos de aperto 
no crédito e baixo crescimento da economia. "Os bancos es- 
tão aumentando os juros e reduzindo a oferta de crédito. O 
emprego está crescendo menos. Isso deveria ser um sinal de 
alerta para a população, mas o consumidor continua gastando 
muito, mesmo num cenário menos otimista", diz. Além dos fa- 
tores sociais e culturais, o especialista cita a falta de educação 
financeira como uma das principais causas para a impulsivi- 
dade do consumidor. "Quem tem educação financeira tende 
a saber definir prioridades e organizar gastos e passa até a 
ter maior controle psicológico sobre a impulsividade. Se esse 
tipo de conhecimento for trabalhado desde a idade escolar, o 
consumidor chegará à idade adulta com maior controle sobre 
os gastos", destaca. 
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Consumo 

„ Para 0 gerente financeiro do SPC Brasil, Flávio Borges, as compras por impulso são resultado tanto de fatores psicológicos como socioeco- 
nômicos. Segundo ele, boa parte do contingente de 40 milhões de pessoas que subiram para a nova classe média na última década tem usado o 
consumo para se encaixar na sociedade. "Existe um processo de redefinição da identidade de classe pelas pessoas que subiram de classe social. 
Por uma questão de status, elas compram mais para impressionar a família, os amigos e obter autoestima. Sem planejamento, essas pessoas ad- 
quirem produtos de que não precisam de fato e acabam se endividando excessivamente", explica Borges. Ele ressalta que o levantamento mostrou 
que 12% dos consumidores fazem questão de ter acesso a tecnologias de ponta assim que são lançadas. "Será que tem necessidade?", questiona. 

Câmara proíbe uso de bonecos em vias públicas nas campanhas eleitorais 

Proibição 
A Câmara aprovou, há pouco, a proibição do uso de bonecos ao 

longo de vias públicas nas campanhas eleitorais. A proibição consta de 
destaque apresentado pelo DEM e aprovado pelo plenário durante a 
votação dos que visam a alterar o texto da minirreforma eleitoral, que 
muda normas para a propaganda eleitoral na TV e na internet e simplifi- 
ca a prestação de contas dos partidos. O texto foi aprovado na semana 
passada pela Câmara. 

O destaque do DEM também pretendia proibir o uso de bandeiras 
ao longo das vias. No entanto, os deputados mantiveram a permissão 
para o uso delas, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e 
veículos. 

Regras 

O texto original da minirreforma aprovada pelo Senado permi- 
tia a utilização de bonecos, bandeiras e mesas com material de 
campanha, desde que não atrapalhassem o trânsito de pessoas e 
de veículos. Com a aprovação do destaque do DEM ficou proibida 
a utilização dos bonecos de campanha nas ruas. Os demais des- 
taques votados até agora foram rejeitados pelos deputados, que 
continuam a apreciar outros dispositivos que visam a alterar o texto 
da minirreforma eleitoral. Entre os que foram rejeitados está um do 
PT que pretendia acabar com a proibição da propaganda eleitoral 
em bens particulares. 

Na véspera do Enem, é hora de desacelerar ritmo de estudos e relaxar 

Estudos Revisão 
Na reta final para as provas do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), que serão aplicadas nos próximos 
dias 26 e 27, professores recomendam desacelerar o rit- 
mo de estudos e relaxar para chegar no dia do exame 
com a cabeça descansada. Na véspera da prova, o me- 
lhor é apenas relaxar, comer alimentos leves e dormir 
cedo. São as dicas de professores ouvidos pela Agência 
Brasil. 

Avaliação 

A mesma avaliação é feita pelo professor de química José 
Maurício Vieira dos Santos, do Sistema Elite de Ensino, do 
Rio de Janeiro. Para ele, o estudante tem que se "desco- 
nectar" do estudo antes da prova. "É melhor que ele vá ao 
cinema, nadar, jogar bola e desconecte, saia do ar um pouco 
porque se ele se preparou o ano todo como se deve, ele está 
cansado e precisa se desconectar umas 72 horas, 48 horas, 
antes da prova". Outra dica é que os candidatos mantenham 
a rotina no dia anterior ao da prova para que o organismo não 
estranhe. 

O professor de história Paulo Eduardo dos Santos, do Colégio Garriga 
de Menezes, do Rio de Janeiro, diz que o candidato pode até aproveitar 
os últimos dias que antecedem a prova para repassar conteúdos de disci- 
plinas em que tenha dificuldade, mas sem exagero. "Não adianta pensar 
que no último dia tem que resolver tudo, tem que fazer todos os exercí- 
cios e no dia seguinte ir para a prova morto", acrescenta. Para a véspera, 
ele sugere que os estudantes descansem dos meses seguidos de pre- 
paração, pois vão enfrentar dez horas de provas durante os dois dias do 
Enem. "A sexta tem que ser para descansar, relaxar, não estudar, porque 
a tendência de você estudar em cima da hora da prova é embolar os con- 
teúdos, ficar com medo e achar que sabe menos do que sabe de verdade. 
Cria uma ansiedade que vai te prejudicar na prova no dia seguinte". 

Apoio 

O professor de história Paulo Eduardo dos Santos lembra que o apoio da 
família é fundamental. Pela experiência em sala de aula, ele relata que os pais 
e irmãos podem ser fonte de pressão ou trazer tranqüilidade. "A família, neste 
momento, tem que ajudar muito. Evitar jogar sobre o vestibulando uma gran- 
de pressão. Às vezes, a família, na intenção de ajudar, acaba gerando uma 
cobrança sobre o estudante que não é positiva porque ele tem que lutar para 
passar e tem a expectativa de não decepdonar todo mundo", explica. 

Inscritos 

O Enem deste ano tem 7.173.574 de inscritos que vão fazer as provas em 1.161 municípios. No primeiro dia, os estudantes fazem as 
provas de ciências humanas e ciências da natureza, com quatro horas e meia de duração. No segundo dia. as provas são de linguagens 

e;edaç?0- 0 tamp° a"Ten!* para cinco horas e meia de doação. Do total de inscritos, a maioria já concluiu o ensino médio (4.052.038) e esta na faixa etária de 21 a 30 anos (2.181.084). 

Ação 

não autorizadas divide artistas, editoras e juristas 

Em ação no STF, a Associação Nacional dos Editores 
de Livros (Anel) contesta o Artigo 20 do Código Civil. O 
artigo diz que "salvo se autorizadas, ou se necessárias à 
administração da Justiça ou à manutenção da ordem pú- 
blica, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, 
ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de 
uma pessoa poderão ser proibidas". A entidade argumenta 
ser censura prévia depender da autorização de uma pes- 
soa pública para publicar biografias. 

Avalicâo « ■ . . 
Na avaliação do ex-ministro, fatos relacionados à vida privada 

de artistas e cantores, por exemplo, demandariam autorização. No 
entanto, segundo Velloso, no caso de pessoas que exercem funções 
públicas, como políticos, a autorização deveria ser dispensada. "A 
publicação pode trazer sofrimento à pessoa. A Constituição garan- 
te o direito à privacidade. Não é censura prévia. Não se trata de 
imprensa, trata-se da obra da vida de uma pessoa. A pessoa tem 
direito de não ver publicadas questões da sua privacidade", disse 
Velloso à Agência Brasil. 

Polêmica 
A polêmica sobre as biografias não autorizadas colocou em lados opostos artistas e editoras de livro, O debate sobre o tema está presente 

í^ht^riH^n0 J IC0' env0lven(?0 advogados e juristas. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federai (STF) Carlos Velloso defende que sejam estabelecidos os casos em que as biografias podem ser editadas sem autorização da pessoa retratada ou de seus parentes. 
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BRASILEIRO AINDA DESCONHECE 
FATORES DE PREVENÇÃO DO 

DIABETES, MOSTRA PESQUISA 

Cuidar da alimentação, praticar 
atividade física ou parar de fumar ain- 
da não são fatores reconhecidos pela 
população como medidas para preve- 
nir o diabetes tipo 2, mostra pesquisa 
divulgada terça-feira (22) pela Socie- 
dade Brasileira de Diabetes (SBD). A 
maioria dos entrevistados acredita que 
apenas evitar o consumo de açúcar é 
suficiente para evitar a doença. Essa 
percepção, segundo a entidade, é um 
antigo mito que dificulta o tratamento. 

A pesquisa ouviu 1.106 pessoas, 
de 18 a 60 anos. em seis capitais (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Brasília, Porto Alegre e Recife). Ape- 
nas 28% dos entrevistados relaciona- 
ram atividades esportivas ao controle 
da doença e 72% não associaram o ta- 
bagismo como fator de risco. O estudo 
inaugura a campanha "Diabetes; mude 
seus valores" e tem como objetivo ava- 
liar o quanto a população entende a 
doença. 

De acordo com a Sociedade Brasi- 
leira de Diabetes, entre 2000 e 2010, 
o transtorno matou mais de 470 mil 
pessoas, fazendo com que o Brasil 
atingisse a quarta posição em número 
de casos no mundo. Atualmente, são 
mais de 13,4 milhões de pessoas com 
diabetes do tipo 2, especialmente pes- 
soas obesas acima de 40 anos. Nesse 
tipo de diabetes há insulina, porém a 
ação é dificultada pela obesidade. 

Diabetes 
O diabetes é uma síndrome meta- 

bólica de origem múltipla, decorrente 
da falta de insulina e/ou da incapaci- 
dade de a insulina exercer adequada- 
mente seus efeitos, causando um au- 
mento da glicose (açúcar) no sangue. 

O diabetes acontece porque o 
pâncreas não é capaz de produzir o 
hormônio insulina em quantidade sufi- 
ciente para suprir as necessidades do 
organismo, ou porque este hormônio 
não é capaz de agir de maneira ade- 
quada (resistência à insulina). 

A insulina promove a redução da 
glicemia ao permitir que o açúcar que 
está presente no sangue possa pene- 
trar dentro das células, para ser utiliza- 
do como fonte de energia. Portanto, se 
houver falta desse hormônio, ou mes- 
mo se ele não agir corretamente, ha- 
verá aumento de glicose no sangue e, 
consequentemente, o diabetes. 

A atividade física é essencial no tra- 
tamento do diabetes para manter os ní- 
veis de açúcar no sangue controlados 
e afastar os riscos de ganho de peso. 
A prática de exercícios deve ser reali- 
zada de três a cinco vezes na semana. 
Há restrição nos casos de hipoglice- 
mia, principalmente para os pacientes 
com diabetes tipo 1. Dessa forma, pes- 
soas com a glicemia muito baixa não 
devem iniciar atividade física, sob o ris- 
co de baixar ainda mais os níveis. 

Por outro lado, caso o diabetes es- 
teja descontrolado, com glicemia mui- 
to elevada, o exercício pode causar a 
liberação de hormônios contra-regula- 
dores, aumentando mais ainda a glice- 
mia. Em todos os casos, os pacientes 
com diabetes devem sempre combinar 
com seus médicos quais são as melho- 
res opções. Lembrando que o ideal é 
privilegiar atividades físicas leves, pois 
quando o gasto calórico é maior do que 
a reposição de nutrientes após o treino, 
pode haver a hipoglicemia. 
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"AAE SACRIFIQUEI" 

Elogiado, "assistente" Kaká reveta esforço contra o Barça 
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Médico do Galo vê "possibilidade 

concreta" de Ronaldinho jogar o Mundial 

Kaká (dlr.) comemora o goído Milan i 

Kaká mostrou que pode ser muito útil ao 
Milan. Após ficar um mês parado e ter coloca- 
da em xeque a sua contratação pela equipe 
italiana na última janela de transferências, o 
meia brasileiro jogou bem e atuou como "as- 
sistente" no duelo da última terça-feira (22), 
contra o Barcelona, no San Siro. Deu o passe 
para o gol de Robinho e foi um dos principais 
nomes do time rossonero no empate por 1 x 
1, válido pela Liga dos Campeões da Europa. 
Após a partida, o camisa 22 exaltou sua atua- 
ção e revelou os sacrifícios para ter feito um 
bom jogo. 

"Me sacrifiquei pelo time. Ajudei atrás e de- 
pois nos contra-ataques. Por 70 minutos me 
senti em forma, depois não estava no mesmo 
nível físico. Estamos em fase de construção e, 
para a gente, vale o sacrifício e sempre pensar 
em equipe. Para vencer os campeonatos pre- 
cisamos do grupo. Isso está fora de discussão. 
Porque as individualidades podem vencer as 
partidas, mas depois não se vencem os tro- 
féus", declarou o brasileiro. 

Kaká estava voltando de lesão e só havia 
atuado por alguns minutos no último fim de 
semana, diante da Udinese, pelo Campeona- 
to Italiano. Nesta terça-feira, porém, começou 
como titular e fez sua primeira grande atuação 
no retorno ao Milan. Atuando aberto pela es- 
querda, deu a assistência para o gol de Robi- 

nho, mostrou sua categoria em algumas joga- 
das individuais e marcou as subidas de Daniel 
Alves e Messi, ajudando, também, na defesa. 
No fim, acabou cansando e substituído aos 25 
minutos da segunda etapa, saindo de campo 
muito aplaudido pelo San Siro - foi apenas a 
segunda partida do brasileiro no estádio mila- 
nista em sua volta à Itália. 

"O carinho da torcida me ajudou muito e 
para mim isso é uma motivação. Entrar em 
campo no San Siro é sempre estupendo. Po- 
deríamos ter feito melhor no gol do empate, 
mas jogamos muito bem. Este jogo é impor- 
tante porque nos ajuda a nível de continuida- 
de. Enfrentar muitas vezes o Barcelona me 
fez compreender que é fundamental ajudar o 
sistema defensivo. Obrigado a todos e vamos 
em frente. Estou tentando encontrar a melhor 
forma", acrescentou. 

Para o treinador Massimiliano Allegri, que 
escalou Kaká ao lado de Robinho no ataque 
rossonero, a atuação do camisa 22 foi decisiva 
para o bom resultado do Milan diante dos cata- 
lãos. "Este é o melhor módulo contra as gran- 
des. O tridente de ataque me agradou muito. 
Kaká fez uma super partida, mostrando o cam- 
peão que é. Ele se sacrificou tanto e se empe- 
nhou de forma incrível. Para ser um campeão, 
não basta usar os pés, mas também a cabeça 
e Kaká mostrou isso esta noite", decretou. 
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Ronaldinho Gaúcho deve voltar a tempo de disputar o Mundial de Clubes, em dezembro, no Marrocos 

A cada dia cresce a expectativa da torci- 
da do Atlético-MG de ter o craque Ronaldinho 
Gaúcho em campo no Mundial de Clubes da 
Pifa, que será disputado em dezembro no 
Marrocos. O jogador já começou a correr 
em volta do campo da Cidade do Galo, e de 
acordo com o médico do Atlético-MG, Rodrigo 
Lasmar, a possibilidade de o atleta atuar no 
Mundial é bem concreta. 

"Cada vez mais, temos uma possibilidade 
concreta de tê-lo no final do ano à disposi- 
ção, quem sabe até um pouco antes, em 
condições de treinar com bola no final de no- 
vembro, ou início de dezembro, para que ele 
possa iniciar o Mundial não só em condições 
médicas, mas em boas condições físicas e 
técnicas", declarou. 
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Existia o temor que a recuperação de Ro-- 
naldinho acontecesse de forma lenta, mas o 
empenho e dedicação do craque têm ajudado 
bastante para que o cronograma previsto pelo 
departamento médico alvinegro seja seguido 
conforme a programação feita após a lesão 
na coxa. 

"Tudo está dentro da programação traça- 
da pelo departamento médico. Depois ele vai 
começar trabalhos mais específicos para tes- 
tar a recuperação da lesão como mudança de 
direção no gramado e corridas mais rápidas. 
Ele fez um trabalho de cicatrização da lesão 
em um primeiro momento, evoluiu muito bem. 
Depois trabalho na piscina, leve ainda. E ago- 
ra a corrida no gramado já visando uma fase 
mais avançada da recuperação", explicou. 
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