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Loteria 

Desde que a notícia de que o ganhador da Mega-Sena de R$ 23 milhões, sorteada em 10 de ^ 
julho deste ano, não apareceu para retirar o prêmio, vários apostadores apareceram na loté- 
rica Big Sorte, na Praça Barão do Rio Branco, centro de Ponta Grossa (114 km de Curitiba), 
e tentaram retirar a bolada, conforme conta a gerente do estabelecimento, Valquíria Kubisch. flifgIPffK 
"Já vieram umas dez pessoas tentando se passar pelo ganhador." De acordo com Valquíria, |||j 
o último apareceu nessa terça-feira (15), com uma "história bem absurda". "Ele ligou e disse BI 
que o comprovante da aposta está em outro país. Perguntou se não tinha como falar com a |H 
Dilma [Rousseff] para liberar o prêmio. Ele falou que sempre vem aqui e que iria doar o dinhei- ■ESJZQESS^ 
ro a uma instituição de caridade", disse a gerente da lotérica. Outros apresentaram volantes 
preenchidas com as mesmas dezenas sorteadas em 10 de julho. "Um veio aqui e disse: 'Eu 
sempre marco esses números'... Mas qualquer um pode chegar e marcar na volante", afirmou 
a funcionária do estabelecimento. Em um dos casos, o apostador ligou para a lotérica e pediu para o proprietário ir até a casa dele. "Ele foi lá, 
e o cliente mostrou o volante marcado, mas não estava autenticado", recorda ela. As seis dezenas sorteadas na ocasião foram: 01-08-17 
. 44.46 - 53. O prazo previsto em lei para retirar o prêmio é de 90 dias a partir da data do sorteio. Com a greve dos bancários, a Caixa deu 
a possibilidade de o apostador retirar o dinheiro nesta segunda-feira (14), já que a paralisação foi encerrada na maioria dos estados, mas o 
sortudo não apareceu. 

Campanha publicitária Hancha de óleo 

A mãe da criança de três 
anos que aparece em uma 
campanha publicitária em 
fotos erotizadas afirma es- 
tar surpresa com a reper- 
cussão do caso. "Fizeram 
uma tempestade em copo 
d'água. Minha filha não me- 
recia passar por isso", afir- 
ma ela. que pediu para não 
ser identificada para preser- 

var a filha. Para o Dia das Crianças, a marca cearense veiculou na inter- 
net e nas lojas imagens da menina maquiada, usando objetos e fazendo 
poses de adulto. Após a publicação em 12 de outubro, as imagens foram 
compartilhadas por centenas de usuários do Facebook, acompanhadas 
de criticas à marca. A empresa diz que houve uma "interpretação distor- 
cida" do conteúdo. A mãe da criança afirma que acompanhou as fotos 
da filha e que não viu erotização no resultado. "Levei roupas dela para o 
ensaio, mas sugeriram que ela fizesse só de calcinha para dar um ar mais 
infantil às fotos. Eu concordei", diz. Segundo a mãe, a criança que posou 
para campanha não faz trabalhos como modelo e elas não receberam 
dinheiro. "Aceitei porque sou amiga de pessoas da empresa. É a primeira 
vez que minha filha faz fotos para publicidade. Nem gosto disso. Antes 
disso, já tinha recebido várias convites. Aceitei mais por uma brincadeira", 
afirma. Para a mulher, nem ela, como mãe, nem a empresa de bolsas e 
sapatos devem ser culpadas pelas fotos. "A agência que fez e estudou é 
que deveria ter noção que uma foto passaria por tudo isso. Nem eu, nem 
o dono temos noção disso", conclui. 
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Olhos de gato 

Bombeiros e agentes de órgãos ambientais do Distrito Federal atuaram na 
manhã desta quinta-feira (17) para conter uma mancha que atingiu o lago 
Paranoá, em Brasília. A estimativa é de que a mancha atingiu uma extensão 
de 3 km. A origem do vazamento estaria em canal localizado em um clube 
na região norte de Brasília. Uma barreira de contenção já foi instalada na 
área. "Agora não está vazando, mas a chuva potencializa a entrada do óleo 
no lago", disse o assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros, Eduardo 
Luiz Gomes, Ao todo, 40 homens participaram da operação, com ajuda de 
aeronaves e embarcações. O diretor-presidente da Novacap (Companhia 
Urbanizadora da Nova Capitai), Nilson Martorelli, afirmou que a origem do 
vazamento é uma caldeira do Hospital Regional da Asa Norte. No ano pas- 
sado, esse mesmo problema provocou uma mancha de óleo no lago. Mais 
cedo, informações preliminares da Marinha indicavam que a mancha seria 
resultado de resíduos de asfalto: diversas vias da capital estão passando por 
recapeamento e, devido à chuva de ontem, esse material teria sido levado 
pelos dutos do sistema de drenagem do DF. Lançado em maio, o programa 
"Asfalto Novo" pretende recuperar mais de 50% da malha do DF até 2014 - o 
custo estimado é de R$ 700 milhões. "Pelo tamanho da mancha, dificilmente 
poderia ser [provocada] pelo asfalto. Isso só poderia acontecer quando há 
reciclagem [do asfalto] e não se faz isso em dias de chuva. O programa está 
muito bem estruturado", disse Martorelli. 

Há um ano, o pai de Nong Shihua decidiu procurar especialistas e pedir ajuda. Isso porque seu filho, 
um chinês de olhos azuis bastante brilhantes, dizia enxergar perfeitamente no escuro. O menino foi 
apelidado de "olhos de gato", isso porque os felinos também são capazes de enxergar no escuro. O 
caso de Nong segue sendo estudado. O objetivo dos envolvidos é descobrir a verdadeira razão para 
a capacidade do menino de realizar qualquer atividade na ausência total de luz. 

COLUNA DO SANGRES 

DE CONFIANÇA E ESPONTANEIDADE 
(DA REPRESENTAT1VIDADE COM RES- 

PONSABILIDADE) 

Nestas vésperas de ano eleitoral, já vêm 
sendo divulgadas por diversos meios (virtual, 
impresso, TV) as manifestações de vontade de 
cidadãos eleitores, inclusive pré-candidatos. 

Ressalto que NAO É proibido a qualquer 
eleitor ou eleitora escrever, divulgar, de von- 
tade própria, o nome de eventuais pré-can- 
didatos a Presidente da República, senador, 
deputado federal e estadual. Todo eleitor 
pode (e deve) manifestar-se, debater; quem 
não pode documentadamente pedir votos é o 
pré-candidato, sob pena de arriscar-se a ficar 
incurso em ilícito eleitoral. (Realmente, não 
tem sentido a um futuro candidato a cargo le- 
gislativo querer entrar desrespeitando a lei que 
ele deveria observar e aperfeiçoar...). 

Nesse processo de pré-definição de pré- 
-candidatos, meu partido, por exemplo, por 
diversos fatores, quer que eu saia a deputado 

federal. Não faço objeção e até já houve regis- 
tro disto em jornal. Já enfrentei lutas eleitorais 
para deputado estadual e federal, além de a 
prefeito e a vereador. 

De qualquer modo, uma das poucas coisas 
"boas" ou, pelo menos, que me emocionam em 
política é a legítima e voluntária manifestação 
de opção de alguém, eleitor(a), por nosso 
nome, sobretudo quando isso se dá sem qual- 
quer relação de troca de favores, a não ser 
o sentimento comum do chamado bem-estar 
coletivo da comunidade, da região, do estado. 

Há pouco tempo, em sua página em rede 
social, o administrador Honney Araújo (Impera- 
triz e Cidelândia) fez uma manifestação assim. 
Escrevi-lhe: 

"Sou grato por sua espontânea manifes- 
tação de confiança em nosso nome. Digo 
"espontânea" porque você é desses exemplos 
de cidadão ou de cidadania que não precisam 
conhecer pessoalmente um pré-candidato (nós 
ainda não nos cumprimentamos e, entanto, 
achamo-nos tão próximos em razão de idéias 
e ideais comuns). Você nunca pediu nada. 
Enfim, você analisa, averigua, decide, 

"Coloco-me à disposição para diálogos 
e palestras NÂO-ELEITORA1S, construtivos, 
cidadãos, baseados no conhecimento, na 
História, na realidade regional, estadual, nas 
(boas) intenções e na experiência e serieda- 
de. Fui assessor de alto nível, da Presidência 
de um Órgão federal em Brasília, onde morei 
anos. Atuava na elaboração de projetos, de 
discursos, réplicas e tréplicas, junto à Câmara 
Federal e ao Senado, defendendo a permanên- 

Edmilson Sanches 

cia dos recursos assegurados à nossa Região 
Nordeste pela Constituição Brasileira (Artigo 
159, I, "c"). Como se trata(va) do dinheiro mais 
barato (ou menos caro) para financiamento 
do desenvolvimento de nossa Região, outras 
forças políticas e empresariais queriam acabar 
com esse dispositivo constitucional e levar.o 
dinheiro para outras paragens, Nosso trabalho 
diário, sem trégua, durante anos, contribuiu 
para a permanência dos recursos, sem qual- 
quer modificação na maior Lei do Brasil. 

Mais uma vez, grato pela espontânea ma- 
nifestação." 

■ ***, 
Os "sabichões" e os ricos da política 

acham que tiraram patente de sua única forma 
de fazer política: com dinheiro e com mentiras 
(incluindo a que diz que não têm dinheiro). 

É por isso que a política não avança neste 
país -- embora (in)certos políticos avancem 
nos recursos, que deveriam ser transformados 
em obras e serviços em favor da população. 

Mudar de partido -- mas não mudar de 
caráter... 

Perder a eleição - mas não se perder por 
causa dela... 

Nada disso vale para os espertalhões e 
golpistas da política miúda e mesquinha que 
se pratica e que por muito tempo, pelo visto, 
ainda sobreviverá — e é isso o que é respon- 
sável pela maior parte do que não presta em 
nossa cidade, em nosso estado, no Brasil e no 
mundo. 

O problema não é o governo sem dinheiro 
-- é o dinheiro sem governo... 
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Apurar omissão de investimento para 
fornecimento de água e o objeto do 
contrato para execução e explora- 
ção de serviços de abastecimento 
de água potável - firmado em 06 de 
março de 1974 entre a Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão 
(Caema) e o município de Imperatriz 
- é o objetivo do requerimento, de 
autoria do vereador Rildo de Oliveira 
Amaral, aprovado na sessão ordiná- 
ria dessa quinta-feira (17) no plenário 
Léo Franklin. Dos 21 vereadores, 12 
assinaram pela abertura da Comis- 
são Parlamentar de Inquérito (CPI) 
que será composta por cinco mem- 
bros e com prazo de funcionamento 
de 90 dias. prorrogável por mais 90 
dias. "A Caema tem maltratado todo 
povo maranhense, principalmente os 
consumidores de Imperatriz, embora 
tenha o maior rio do estado - o To- 
cantins - que oferece um volume de 
água muito grande, mas sofre com a 
constante falta de água", dispara ele, 
que denuncia o contrato de 50 anos 
firmado entre a Caema e a Prefeitura 
de Imperatriz. Além disso, o parla- 
mentar sustenta que nestes últimos 
10 .anos foram investidos apenas R$ 
600 mil, fato que considera um absur- 
do, pois nestes últimos anos o muni- 
cípio cresceu, evoluiu e se moderni- 
zou. "Infelizmente, a Caema continua 
nos maltratando da mesma forma", 
dispara. Rildo Amaral garante que a 
empresa (Caema) dispõe de recur- 
sos suficientes para investimentos e 
ampliação da rede de abastecimento 
de água em Imperatriz, a maior cida- 
de do interior do Maranhão. Ele reve- 
la que existem atualmente mais de 70 
mil ligações de encanações de água 
na cidade, sem que houvesse investi- 
mentos ao longo desse período feitos 
pela Caema. 

- ASSINARAM 
Os vereadores que foram favoráveis 
e assinaram no requerimento de 
Rildo Amaral foram: Eudes, Terezi- 
nha Soares, Roma e Enoc Sarafim, 
o próprio Rildo Amaral, Carlos Her- 
mes, Marco Aurélio, Aurélio do PT, 
Antônio José, Fidelis Uchoa, Buzuca 
e Zé da Farmácia. No fim da tarde, 
tivemos a informação de que a vere- 
adora Teresinha Soares havia pedido 
para retirar o nome da lista e que ou- 
tros vereadores estavam sendo pres- 
sionados a retirarem sua aprovação 
do requerimento. 

- PLANO DE SANEAMENTO 
A Prefeitura de Imperatriz convida a 
população a participar da elaboração 
do Plano de Saneamento Básico do 
Município de Imperatriz, hoje, a par- 
tir das 08h30, no auditório da sede 
da OAB- subseção de Imperatriz. A 
elaboração do plano de saneamento 
é uma exigência legal para todos os 
municípios do país e aqueles que não 
elaborarem seu plano até 2014 não 
receberão recursos federais para sa- 
neamento básico. A participação da 
população é de suma importância, 
pois somos nós que iremos ajudar a 
elaborar esse plano e decidir quais 
as prioridades para o município. 



► "SALÁRIOS ATRASADOS" 

Funcionários fazem paralisação e VBL negocia 

Welbert Queiroz 

Í4A população foi enganada, fomos ludibria- 
dos!". Esse foi o desabafo da população que 
foi surpreendida pela greve dos motoristas 

de ônibus da empresa Viação Branca do Leste 
(VBL). A paralisação aconteceu por volta das 
16h da tarde dessa quinta-feira (17). Os moto- 
ristas e cobradores reivindicam salários atrasa- 
dos e descompromissos de acordos firmados. 

"Eu saí do Bom Sucesso para ir para a Vila 
Nova e estou a trabalho. E agora, como fica mi- 
nha situação? Essa é uma situação de péssima 
qualidade. Isso não deveria acontecer nem aqui 
e nem em lugar nenhum. O que começa errado 
não pode ficar direito. A população toda está sa- 
bendo que nada mudou. Eles quiseram ludibriar 
o povo. Estávamos na rua gritando para tirar a 
VBL, e agora isso?", reclama, indignada, Cons- 
tança Pereira da Cruz de Miranda, usuária do 
transporte. 

Mais de 20 ônibus estacionaram dentro do 
Terminal de Integração Municipal, o que invia- 
bilizou o serviço na integração. A rua Coriolano 
Milhomem ficou tomada por uma fila de veículos 
parados em protesto. "Eu não recebo minhas 
bonificações e auxílios há pelo menos oito me- 
ses. e estamos todos com salários atrasados. 
Eles falaram que iriam assinar a nossa carteira, 
mas a minha mesmo não assinaram, estou tra- 
balhando sem carteira assinada. Esse protesto 

é para reivindicar isso. essa falta de compromis- 
so", protesta um dos trabalhadores que não quis 
se identificar por medo de represálias. 

No mês de agosto, os funcionários da em- 
presa fizeram uma paralisação para pedir me- 
lhorias e, com a entrada da nova direção, a 
promessa era que a situação fosse soluciona- 
da. "Com relação a essa situação, já está tudo 
resolvido e cumpriremos com os acordos reali- 
zados. Quero também frisar que a empresa, na 
antiga gestão, era vista como empresa que não 
proporcionava carteira assinada aos seus fun- 
cionários; deixo bem claro que todos os funcio- 
nários que não têm carteira assinada na VBL já 
estão sendo efetivados com carteira assinada 
e todos seus direitos sociais, serão garantidos", 
informou Denis Policarpo em entrevista ao jor- 
nal Correio Popular, ainda no mês de agosto. 

Ainda no protesto, para simbolizar a falta de 
respeito da empresa, os manifestantes levaram 
uma churrasqueira para assar carne em frente 
ao terminal. Não apenas os moradores, mas os 
estudantes também foram prejudicados pela 
paralização. "Eles deveriam ter comunicado o 
povo. Os trabalhadores mesmo poderiam ter 
pedido a nossa ajuda, da população, e não fa- 
zer isso. Gente, nós não fomos avisados, cada 
qual tem seus compromissos... Estava indo na 
rua e agora sou pega por uma falta de respon- 
sabilidade dessa? Como eu fico?", questiona 
Constança Pereira. 

Mulher registra vitima em seu nome e 

solicita B0 para troca de documentos 

Welbert Queiroz 

Durante a tarde dessa quinta-feira (17), 
lida da Silva esteve na Delegacia Regional 
para realizar troca de registro de documentos. 
A troca deve-se ao fato da mesma ter forneci- 
do seus documentos pessoais para dar entra- 
da de sua irmã, Luisa Lima Silva, no Hospital 
Municipal de Imperatriz. 

Luisa Silva Lima estava grávida de 9 me- 
ses quando foi atropelada por um motociclista, 
em Buriticupu (MA), no último domingo (13). A 
vítima, além das lesões físicas, perdeu o bebê. 
Devido à pressa em socorrer Luisa Silva, os 
registros da mesma foram feitos no nome de 
sua irmã, que a acompanhou até Imperatriz. A 
vitima encontra-se em observação no Hospi- 
tal Municipal aguardando internação, que não 
pode ser realizada por falta de documentos. 

"Às 5h30 da manhã do último domingo, 
ela estava indo trabalhar a pé, e um cara de 
moto atropelou minha irmã e passou por cima 
dela. Minha irmã estava grávida de 9 meses, 
a criança estava para nascer e, com a violên- 
cia do acidente, a criança veio a óbito. Esse 
homem só podia estar bêbado para cometer 
um acidente desse", conta lida da Silva, irmã 
da vítima. 

O encaminhamento é de ordem da pro- 
motora de justiça, Dra. Emmanuella Souza de 
Barros Bello Peixoto, titular da 5a Promotoria 
de Justiça Especializada de Imperatriz. "A ci- 
dadã veio de Buriticupu (MA) com sua irmã, 
a paciente Luisa Lima Silva, vitima de aciden- 
te de trânsito, grávida de 9 meses. Sua irmã, 
com medo de ela não ser atendida, deu seus 

Irmã da vitima solicita ocorrência para atualização de documento 

documentos pessoais para o HMI. A paciente 
perdeu o bebê, e o registro de óbito fora lavra- 
do com nome errado", afirmou a procuradora 
em documento apresentado na Delegacia Re- 
gional. 

O pai da vítima chegou a Imperatriz com 
os documentos pessoais dela. mas o hospital 
solicitou o boletim de ocorrência para que seja 
feita a internação da paciente. A irmã de Luisa 
Silva afirma ter as informações preliminares 
para identificação de quem teria provocado o 
acidente. "A única informação de identificação 
que eu tenho dele é que ele é irmão do 'Pacata 
Moto-Táxi'. A agonia foi tão grande que nem 
tive tempo para pensar direito. Até os meus 
documentos tive que entregar para que ela 
desse entrada no hospital, e meu pai teve que 
vir aqui deixar os documentos dela porque ela 
não tinha nenhum documento", afirma lida da 
Silva. 

Descoberto túnel de U metros 

na Penitenciária de Pedrínhas 

Agentes penitenciários descobriram, no fim 
da manhã dessa quarta-feira (16), um túnel de 
aproximadamente 14 metros dentro da Peni- 
tenciária de Pedrinhas, em São Luis. O túnel 
foi cavado na cela 2. A Secretaria de Estado da 
Justiça e Administração Penitenciária (Sejap) 
ainda não se pronunciou sobre o assunto. 

No último domingo (13), agentes da Força 
Nacional desembarcaram em São Luís para 
reforçar a segurança no Complexo de Pedri- 
nhas. 150 soldados estão em São Luís. O con- 
fronto entre grupos rivais da casa de detenção 
(Cadet) de Pedrinhas deixou pelo menos 9 
mortos e 20 feridos no dia 9. . 
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O transporte coletivo foi paralisado por volta das 16h dessa quinta-feira 

Resposta da VBL 

A empresa informou ainda na tarde de on- 
tem que entrou em acordo com o Sindicato 
dos Motoristas. 

Segundo a empresa, os salários atrasa- 
dos dos funcionários deverão ser depositados 
na próxima segunda-feira (21). Em relação às 
demais reclamações, como o vale farmácia 
e pagamento das cestas básicas, a empresa 
garantiu que tomará as medidas cabíveis, re- 
gularizando a situação. 

O prazo que a empresa acordou junto ao 
sindicato para a regularização das demais 
reivindicações feitas pelos funcionários é de 
120 dias. A assessoria da VBL divulgou que 
a paralisação teria sido apenas uma manei- 
ra dos funcionários chamarem atenção sobre 
os problemas que vêm enfrentando há pelo 
menos seis meses, desde a gestão anterior. A 
empresa garantiu que a frota voltaria a circu- 
lar ainda na noite de ontem. 

Roubos e furtos marcam essa 

quinta-feira em Imperatriz 

Welbert Queiroz 

Durante essa quinta-feira (17), a polícia de 
Imperatriz registrou dois roubos qualificados à 
mão armada e um furto qualificado a um carro. 
As vítimas registraram as ocorrências durante 
a manhã e tarde de ontem (17) na Delegacia 
Regional de Imperatriz. 

Djenane Pereira, às 10h37, registrou bo- 
letim de ocorrência (BO) comunicando o furto 
qualificado de seu carro, um Ford Fiesta (de 
placa OLY, 7857-lmperatriz-MA), que estava 
em nome de Djevaldo Pereira, seu irmão. Con- 
forme informou a vítima, o carro foi arrombado, 
quando se encontrava estacionado em frente a 
sua residência. Os elementos eram desconhe- 
cidos. os quais subtraíram um pneu de estepe, 
uma bolsa contendo contas a pagar, a quantia 
de R$ 450, além de outros pertences pessoais. 

O segundo B.O. foi feito por T.S.L., estu- 
dante, menor de idade, vitima de assalto à mão 
armada em via pública. No assalto, a vítima 
informou que foi abordada por dois elementos 
desconhecidos. Eles roubaram de T.S.L um apa- 
relho celular da marca Samsung S510 (de cor 

preta, da operadora vivo), em nome de Marcelo 
Batista. Sua mãe, Maria Francisca, costureira, 
esteve na Delegacia Regional para registro do 
boletim de ocorrência, por volta das 11h12. 

Ainda nessa quinta-feira, João Damacena, 
motorista de automóveis, registrou um boletim 
de ocorrência às 5h45 por roubo qualificado à 
mão armada na rua Aquiles Lisboa, nas proxi- 
midades do curso Teorema. A vítima informou 
que o roubo aconteceu em via pública e que os 
dois elementos roubaram sua carteira porta-cé- 
dulas contendo carteira de identidade, cartão 
de CPF, CNH categoria AD, cartão de crédito, 
aliança, anel de ouro e aparelho celular no mo- 
delo Nokia, cor preta. A vítima ainda informou 
que os criminosos levaram a quantia de R$ 985. 

Na ocasião, o senhor Jefferson Moreira 
também teve seus pertences roubados, entre 
documentos pessoais, cartão de créditos e a 
quantia de R$ 173. Ainda neste assalto, Joel 
Rodrigues teve seus documentos e cartões 
de crédito subtraídos, além da quantia de R$ 
210. A policia informou que as providências 
necessárias quanto aos roubos e furtos dessa 
quinta-feira (17) serão tomadas. 

Polícia fecha fábrica 

de CDs e DYDs piratas 

m 
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IA REGIONAL 
PERATRIZ 

Um homem foi preso e mais de 50 mil CDs foram apreendidos. (Fotos: Tátyna Viana) 

O túnel foi cavado na cela 2 

Após meses de investigações, o delegado 
Regional Assis Ramos cumpriu um mandado de 
busca e apreensão em uma residência, na rua 
Mensageiro da Paz, Centro de Davinópolis, a 8 
km de Imperatriz. Weverton Alves Leite Silva, de 
21 anos, foi preso em flagrante. Na casa dele 
funcionava uma fábrica de CDs e DVDs piratas. 

O suspeito possuía equipamentos (drives) 
capazes de reproduzir 50 cópias simultanea- 
mente. De acordo com as investigações, era 
feita uma tiragem de 500 CDs ou DVDs por dia. 
Dezenas de caixas, algumas lacradas, prontas 
para a entrega, foram apreendidas. O delegado 
estima que o estoque apreendido tenha mais 
de 50 mil cópias. 

"Agora a gente vai tentar fechar os outros 
locais que estão falsificando esses produtos, é 

a famosa pirataria, e cabe o Artigo 184 do Có- 
digo Penal. Esse é um trabalho de investigação 
aliado às denúncias de populares. Uma prática 
até certo ponto comum em muitas cidades do 
Maranhão, mas na medida do possível a gente 
vem combatendo." 

Segundo o Artigo 184, violar direitos de au- 
toria e os que lhe são conexos cabe pena de 
três meses a um ano ou multa. Já a reprodução 
com intuito de lucro sem autorização do autor, 
reclusão de dois a quatro anos e multa. 

"Estamos tentando pegar o fornecedor, por- 
que aquele que revende nas ruas, nos postos 
de gasolina, é só uma pequena célula de um 
crime maior que existe aqui em Davinópolis e 
outras cidades. A gente sabe que tem mais gen- 
te fazendo isso", finalizou o delegado. (Imirante) 
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► MINHA CASA, MINHA VIDA 

mt 

Abertas inscrições para mais uma etapa 

Janaina Amorim 

Aberta mais uma etapa para o cadastro 
para o programa Minha Casa. Minha 
Vida. Os interessados em participar 

têm até o dia 18 de novembro para fazer a 
inscrição em uma das unidades dos Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS), 
localizados nos bairrol do Bacurí, Santa Lúcia, 
Ipiranga e Santa Rita, de segunda a sexta-fei- 
ra. das 8h às 18h. 

Para participar sâo exigidos alguns cri- 
térios. como ter a renda familiar de até R$ 
1.600,00, integrar família que possua idoso ou 
deficiente físico ou filhos menores de 18 anos 
que morem com o candidato. A coordenadora 
do Programa Minha Casa, Minha Vida no mu- 
nicípio. Goreth Santos, informou que as pes- 
soas que fizeram a inscrição em 2012 e não 
foram contempladas devem fazer novamente 
os cadastros. 

"A partir de 8h. estaremos fazendo as ins- 
crições para os novos empreendimentos, que 
serão, inicialmente, de 2 mil casas", acrescen- 
tou a coordenadora. As casas serão localiza- 
das nas proximidades do Instituto Federal do 

Maranhão. Os interessados devem apresentar 
no ato da inscrição original e cópia da carteira 
de identidade e CPF do candidato e do cônju- 
ge. certidão de nascimento ou casamento ou 
divórcio averbado, comprovante de residência, 
certidão de nascimento dos filhos menores e 
comprovante de renda da família. 

Para a secretária de Desenvolvimento So- 
cial, Míriam Reis, como o prazo para as inscri- 
ções é longo, não há necessidade das pesso- 
as se aglomerarem ou chegarem muito cedo 
aos locais de inscrições. "Serão realizados 
200 atendimentos por dia. Portanto, as pes- 
soas podem procurar o local mais próximo de 
sua residência e ter calma que todos irão se 
inscrever". Após o cadastro, será realizado o 
sorteio, previsto para dezembro. 

Endereços dos CRAS 

Santa Rita: Rua Cândido Mendes, 750, 
Bom Sucesso; 

Cafeteira; AV. Liberdade, n0 46- Vila Ipiranga; 
Bacuri: Rua Dom Pedro I, 1398, Bacuri; 
Santa Lúcia; Rua Madeira. 05 - Anexo Jar- 

dim Canossa, Parque Santa Lúcia. 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

• Renda mensal familiar de até R$ 1.600,00; 

• Famílias residentes em área de risco ou 
insalubres e/ou que tenham sido desabri- 
gadas; 

• Mulheres responsáveis pela unidade fa- 
miliar; 

• Famílias de que façam parte pessoas 
com deficiência; 

• Famílias que possuam idoso como com- 
ponente do ambiente familiar; 

• Famílias com filhos e residência fixa em 
Imperatriz há no mfnimo 03 anos; 

• Famílias com filhos menores de 18 anos 
que residam com o candidato; 

• Famílias com renda de até 01 salário mí- 
nimo e meio com filhos menores. 

Comissão de Direitos Humanos 

vai apurar denúncias em Imperatriz 

r 

Elhlane Gama na tribuna 

A Comissão de Direitos Humanos e das Mi- 
norias realizou, na manhã dessa quarta-feira 
(16), mais uma reunião ordinária com o obje- 
tivo de discutir conflitos de terras e denúncias 
sobre desrespeito aos direitos humanos. 

Durante reunião, foram pautadas situações 
na região Tocantina, entre elas a denúncia so- 
bre trabalhadores que morreram vitimas de 
incêndio em fazenda da Suzano e a denúncia 
de grilagem de terras e ameaça de despejo de 
famílias residentes na Vila Zenira. 

'Quero cumprimentar o nobre colega, de- 
putado Bíra do Pindaré, que solicitou a ida a 

Imperatriz para acompanhar esta temática. 
Precisamos ir esta semana a Imperatriz, já que 
temos essas pautas importantes da Comissão 
de Direitos Humanos", enfatizou. 

Na tribuna. Eliziane Gama informou que já 
solicitou à Presidência da Assembléia Legisla- 
tiva autorização para a viagem ao município de 
Imperatriz para verificar in loco as denúncias. 
"Já fizemos encaminhamento à Presidência 
desta Casa para liberar estrutura de equipe, 
para que possamos ir a Imperatriz resolver es- 
sas demandas que chegam á nossa Comissão 
de Direitos Humanos", concluiu. 
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Projeto pretende instituir o 

"Dia Municipal do Evangélico" 

 - 
— 

O projeto 6 de autoria da Tereilnha Soares 

Hyana Reis 

Dia 31 de outubro será instituído como o 
"Dia Municipal do Evangélico" em Imperatriz 
caso o Projeto de Lei 1.085\2003. da vereadora 
Terezinha Soares, apresentado e encaminha- 
do à comissão competente na sessão dessa 
quinta-feira (17). seja aprovado. O projeto está 
sendo avaliado e o parecer (favorável ou desfa- 
vorável) deve ser anunciado em breve. 

De acordo com o projeto de Lei Ordinária 
1.085\2003. a data "deverá constar no calendá- 
rio oficial do município e deverá ser comemora- 
do anualmente em Imperatriz". A autora do pro- 
jeto justificou a indicação afirmando que esta 
é uma forma de homenagear os religiosos da 
cidade, que além de serem muitos, colaboram 
com o desenvolvimento de Imperatriz. 

Outras indicações- Foi apresentado e vota- 
do o decreto legislativo de autoria do vereador 
Richard Wagner que "outorga o titulo de cida- 
dão imperatrizense a Álvaro Simon Lima Cor- 
rêa". O vereador Buzuca solicitou ao secretário 
municipal de Infraestrutura. Roberto Vasconce- 

los Alencar. a pavimentação asfáltica da Rua do 
Campo, em toda a sua extensão, no bairro Bom 
Jesus. 

A vereadora Terezinha de Oliveira Santos 
solicitou ao prefeito Sebastião Madeira e ao 
secretário municipal de Agricultura. Abasteci- 
mento e Produção. José Fernandes Dantas, a 
perfuração de poços artesianos nas principais 

■praças públicas da cidade, mas retirou a indica- 
ção por solicitação dos colegas, que considera- 
ram o projeto inviável. 

O vereador Antônio Esmerahdson de Pinho 
da Silva indicou a convocação de três aprova- 
dos no Concurso Público Municipal, realizado 
no ano de 2012, na área de Administração, para 
lotação na Atenção Básica, no Hospital Munici- 
pal de Imperatriz (HMI) e no Setor de Planeja- 
mento da Secretaria Municipal de Saúde (SE- 
MUS). 

Foi discutido e votado o projeto de Decreto 
Legislativo n0 25, de 25.09.2013. de autoria do 
vereador José Carneiro Santos, que "concede 
a medalha do mérito legislativo a Sra. Anália do 
Nascimento Santos". 

Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer 
a 

chega a Imperatriz no início de novembro 

O ônibus de dois andares com quatro con- 
sultórios equipados para oferecer serviços de 
prevenção ao câncer de próstata, mama. colo 
do útero e pele chegará a Imperatriz em 08 de 
novembro. O ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, é quem fará oficialmente a entrega 
da unidade que possui além dos quatro con- 
sultórios, um mamógrafo digital com capacida- 
de para realizar 50 exames por dia. O veiculo, 
avaliado em aproximadamente R$ 4 milhões, 
foi doado pela companhia Vale. 

Para a secretária de Saúde. Conceição Ma- 
deira, isso representa um avanço para a saúde 
do município - o que a deixa muito feliz. "Com 
esta unidade móvel, teremos um aumento 
considerável na cobertura de atendimento da 
atenção primária no que se refere á prevenção 
de câncer, e isso com certeza nos deixa muito 
satisfeitos porque é uma pessoa a mais sendo 
atendida com a rapidez que o cidadão neces- 
sita", afirma. 

Conceição Madeira informa ainda que a 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) já 
providenciou o treinamento da equipe que 
vai trabalhar nesta unidade móvel. "No final 
do mês de agosto enviamos três técnicos de 
radiologia, três técnicos de enfermagem, uma 
enfermeira, um médico e uma assistente admi- 
nistrativa para fazer treinamento no Hospital do 
Câncer de Barretos", informa. 

De acordo com a secretária, essa conquis- 
ta é o resultado das muitas idas e vindas dela, 
do prefeito Madeira e do deputado Chiquinho 
Escórcio a Brasília, e das muitas audiências no 
Ministério da Saúde, com executivos da com- 
panhia Vale e com representantes da Funda- 
ção Pio XII. sediada em Barretos (SP). 

Importância da prevenção - O câncer é um 
dos males que mais aflige a população. Se- 
gundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
o tratamento da doença pode ser feito por 
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ônibus possibilita 50 mamograflas por dia 

meio de cirurgia, radioterapia. quimioterapia 
ou transplante de medula óssea e, na maioria 
dos casos, é necessário combinar mais de uma 
modalidade. 

Conceição Madeira informa que, pensando 
nos transtornos do tratamento, a Secretaria in- 
veste cada vez mais em prevenção. Para ela. o 
treinamento da equipe em Barretos foi de gran- 
de valia, pois vai disponibilizar aos municipes 
o que há de melhor em exames preventivos. 
(Maria Almeida) 
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Seminário Carajás 30 Anos vai até o dia 18 

Welbert Queiroz 

í í Um olhar para os grandes projetos da Região 
Tocantina" é o tema do Seminário Carajás 30 
Anos. que está sendo realizado em Impera- 

triz. O seminário segue até o dia 18 deste mês e 
objetiva avaliar criticamente o desenvolvimento 
da região e discutir as conseqüências sociais do 
mesmo. 

"Vamos passar informações para as pesso- 
as sobre o desenvolvimento nessa região duran- 
te esses 30 anos, e diversos pontos de vistas, 
como o das quebradeiras de coco babaçu, os in- 
dígenas e os trabalhadores rurais, por exemplo. 
O agronegódo faz um casamento com a mine- 
ração e culminou nesta mudança da paisagem 
com plantações homogêneas de eucalipto. As 
perguntas são: 'Houve uma melhora na vida da 
população com esse desenvolvimento7 Esse 
desenvolvimento é sustentável?' Não! O de- 
senvolvimento não é sustentável, a vida da po- 
pulação não melhorou e os índices de violência 
aumentaram drasticamente. E essas perguntas 
têm que começar a serem feitas", afirma o Prof. 
Dr. Alfredo Wagner, antropólogo da Universidade 
do Estado do Amazonas (UEA). 

O evento é realizado no auditório da Se- 
cretaria de Saúde, na Av. Dorgival Pinheiro de 
Sousa. 47, Centro, esquina com a rua Coriolano 

Milhomem. Segundo a assessoria do evento, o 
seminário busca dar visibilidade à problemática, 
explicitando que não há um consenso a respeito 
do modelo de desenvolvimento imposto á Ama- 
zônia Oriental. 

O seminário serve ainda como uma primei- 
ra etapa preparatória para o Seminário Carajás 
30 Anos Internacional, que será realizado em 
2014, em São Luís. 'A gente veio debater sobre 
os impactos ambientais que o desenvolvimento 
está trazendo à Região Tocantina. A importância 
do evento é para que possamos ver o lado des- 
trutivo dessas empresas aqui na nossa região 
Como acadêmico, pesquiso sobre as queimadas 
e as culturas, e este evento contribui muito, tan- 
to em debates quanto nas apresentações, pois 
sempre teremos algo a utilizar para enriquecer 
a pesquisa", diz Lister Cláudio Santos Chaves, 
acadêmico do curso Licenciatura em Ciências 
Humanas. 

O Seminário 
O "Seminário Carajás 30 Anos; um olhar 

para os grandes projetos da Região Tocantina" 
nasceu da necessidade de avaliar criticamente 
nos 30 anos do Programa Grande Carajás e, a 
partir do tema central do "desenvolvimento", dis- 
cutir suas conseqüências sodais. ambientais, 
econômicas e culturais na Região Tocantina, en- 
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O evenro é uma etapa preparatória do Seminário Internacional Carajás 30 Anos 

volvendo movimentos sociais, pastorais e grupos 
afetados em diálogo permanente com os grupos 
de estudos e pesquisadores acadêmicos. Além 
disso, o seminário representa um momento de 
troca de experiências entre produção acadêmica 
e movimentos e lutas sociais, com socialização 
dos estudos realizados e oportunidade de ex- 
pressão do saber popular 

O Seminário Carajás 30 Anos tem como pú- 
blico principal os pesquisadores, professores, 
técnicos, militantes de movimentos sindicais e 
sociais, alunos vinculados a cursos de gradua- 
ção. programas de pós-graduação, institutos de 
pesquisa, lideranças de comunidades atingidas, 

movimentos sociais, organizações não governa- 
mentais. empresas públicas e privadas, órgãos 
estatais que realizem estudos, pesquisas ou 
ações voltadas para temática dos impactos de 
grandes projetos de desenvolvimento. O evento 
buscará, portanto, ser um espaço transdisdplinar 
e que, além disso, contemple muitos saberes. 

O seminário contará com mesas-redondas, 
oficinas, minicursos. grupos de trabalho, exibi- 
ção de documentários, apresentações, manifes- 
tação pública e noite cultural. O evento é promo- 
vido pelo Fórum Carajás, Universidade Federal 
do Maranhão (Ufma), Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema) e Rede Justiça nos Trilhos. 

Dia da Alimentação é comemorado com 

palestra, feira de alimento e teatro 

Maranhão Novo será 100% 

asfaltado, garante secretário 

Janaina Amorim 

Em 16 de outubro é comemorado o Dia 
Mundial da Alimentação. As comemora- 
ções do Município começaram às 9h. com 
um painel sobre Sistemas Alimentares. na 
sede da Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Sedes). A tarde, a programação 
seguiu com uma Feira de Aproveitamento 
de Alimentos, no Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) do bairro Cafe- 
teira. 

"64% da população está em situação 
de risco alimentar", lembrou a gestora de 
programas da Secretaria do Estado de De- 
senvolvimento Social e Agricultura Fami- 
liar. Suziene Mendonça, durante a abertu- 
ra do evento. "Somos um estado produtor 
de alimentos e ainda precisamos ter uma 
consciência das pessoas que desperdi- 
çam alimentos. Pessoas se alimentam 
bastante, mas não se alimentam correta- 
mente". acrescentou. 

O vice-prefeito de Imperatriz, Luis Car- 
los Porto, reforçou a questão do desperdí- 
cio alimentar. "30% do que produzimos no 
país é desperdiçado. Isso dá para alimen- 
tar algumas nações", disse. Ele acrescen- 

tou ainda a questão da fome. "é horrível 
um pai saber que a barriga do filho está 
roncando porque não teve o que comer. 
Isso acontece muito no Brasil e em Impe- 
ratriz. Essa semana é importante para que 
reflitamos sobre isso", defendeu. 

Hoje (17), a programação terá continui- 
dade com avaliação nutricional. ginástica 
laborai e aferição de pressão e glicemia. 
na Casa do Idoso. As atividades começam 
às 9h. Na parte da tarde, às 14h30. o Cras 
do Santa Lúcia recebe a peça teatral com 
fantoches para o público infantil. Já para 
os adolescentes, o filme Dieta do Palhaço 
será exibido. 

Fome no mundo - O número de pes- 
soas que sofrem com a fome no mundo 
caiu de 868 milhões para 842 milhões, se- 
gundo os dados da ONU. Deste total. 15.7 
milhões estão nos países desenvolvidos, 
ou seja. a maioria está em países subde- 
senvolvidos. Apesar da redução na quan- 
tidade de pessoas, os números ainda são 
significativos: uma em cada oito pessoas 
no planeta não tem alimentos suficientes. 
A África é o local onde as pessoas mais 
passam fome. 

Em entrevista, o secretário municipal de Infra- 
estrutura (Sinfra), Roberto Vasconcelos Alencar, 
garantiu que a meta da atual gestão municipal 
é pavimentar todas as ruas do bairro Maranhão 
Novo. Com recursos do Governo Federal, o bairro 
está sendo beneficiado com frentes de drenagem 
e pavimentação. 

"Nós estamos praticamente com 50 por cen- 
to da obra de asfaltamento concluída no bairro 
Maranhão Novo, principalmente nas ruas Goiás. 
Barão do Rio Branco. Gaspar Dutra e Eduardo 
Gomes. A nossa meta. até o final desse governo, 
é deixar não somente o grande Bacuri, mas tam- 
bém todo Jardim São Luis. Morada do Sol. Vila 
Lobão e Redenção I e II totalmente asfaltados." 

Roberto Alencar ressaltou que a intenção é in- 
terligar o elo das ruas Rui Barbosa, no trecho da 
Pará com Iracema, onde está sendo formatada 
uma parceria para asfaltamento da rua Pará. "No 
outro ano. vamos interligá-la com a rua Rui Bar- 
bosa. A parceria é com a empresa que está cons- 
truindo um edifido Office, no Centro", destaca. 

Ele garante que a soma de esforços resulta 
em benefidos à comunidade, pois atualmen- 
te todas as ruas do centro da ddade também 
são pavimentadas, exceto essas vias atadas 
que faltam ser abertas, mas também serão 
contempladas, porém são aguardados os re- 

cursos para pavimentá-las. 
Alencar enfatiza ainda que o Governo Fe- 

deral. em parceria com o município de Impe- 
ratriz. investirá nestes próximos três anos R$ 
120 milhões em obras de drenagem, esgoto e 
pavimentação asfáltica. Cita, como exemplos, 
as ruas Aimorés, no Parque das Estrelas, e da 
Femâo Dias. no Brasil Novo, e ainda as ruas 
do bairro Maranhão Novo. 

Ele lembra que. em parceria com o Gover- 
no do Estado, foram implementados 10 qui- 
lômetros de pavimentação asfáltica no bairro 
Nova Imperatriz. "Da Avenida Bernardo Sayâo 
à Avenida Padre Cícero, e do 50° Batalhão de 
Infantaria e Selva (50BIS) até a Beira-rio foram 
asfaltadas todas as ruas do bairro Nova Im- 
peratriz", garante ele. assinalando que o único 
desafio é pavimentar um trecho na altura da 
antiga Lagoa da Covap, no Centro. 

Recursos - O secretário de Infraestrutura 
destacou que o Governo do Maranhão já libe- 
rou recursos na ordem de R$ 20 milhões para 
pavimentação asfáltica de ruas em Imperatriz, 
a maior cidade do interior do estado. "O último 
convênio foi aprovado na ordem de cinco mi- 
lhões para pavimentar todo o Bacuri, Vila Le- 
andra e parte do Bairro da Caema". 

RoPÍlmPERflTRIz! 

É gratificante ver que eles precisam e que a política pública chegou" 

Andressa Assunção é a superintendente de Segurança Alimentar do Município a conta como é trabalhar para garantir mais alimento na mesa de pessoas carentes 

Janaina Amorim 

O Segundo os dados da ONU. uma em cada oito pessoas 
no mundo não possui alimento suficiente. Na Semana Mun- 
dial de Combate á Fome. escolhemos a superintendente de 
Segurança Alimentar do Município, Andressa Jaqueline Silva 
Assunção, para falar sobre a rotina de quem trabalha com ob- 
jetivo de garantir mais alimentos na mesa dos imperatrizenses 
em situação de risco alimentar. 

O objetivo da pasta é fazer com que as pessoas vulnerá- 
veis tenham acesso á alimentação de qualidade. "A Superin- 
tendência de Segurança Alimentar trata desde o plantio das 
hortaliças até a chegada à mesa das famílias que estão em 
situação alimentar de risco", explica. Para isso, são executa- 
dos vários programas, como o Banco de Alimentos, onde as 
empresas doam alimentos não perecíveis que são distribuídos 
às famílias carentes. 

Antes de assumir a função, Andressa Silva trabalhava 
como caixa em uma farmácia. Hoje, ela é formada em ve- 
terinária e está á frente da Superintendência há três anos. 
Quando perguntamos como e quando decidiu trabalhar com 
Superintendência de Segurança Alimentar. Andressa Jaque- 

line responde; "Na verdade, eu não decidi", conta entre risos. 
"Surgiu a oportunidade e eu agarrei com unhas e dentes", 
acrescenta. 

Uma das satisfações da função é em relação à venda da 
produção de pequenos agricultores. A superintendente conta 
que muitas vezes, devido á questão burocrática, muitos pro- 
dutores possuem dificuldade em ter acesso a programas de 
incentivo. As visitas às hortas, por exemplo, acaba aproximan- 
do a pasta do produtor e dúvidas são tiradas. "Visitamos as 
hortas e eles agradecem bastante", relata. "Muitos já ligam 
para tirar dúvida ou cobrar", conta. 

Para Assunção, o mais interessante é perceber a gratidão 
das pessoas quando elas têm acesso a um direito básico que 
é a comida. "Nós temos programas como o Banco de Alimen- 
tos. Restaurante Popular. Programa de Aquisição de Alimen- 
tos. e é bom ajudar a pessoas que estão precisando. Você vê 
que está chegando o alimento. É interessante". 

Ela cita uma das vezes em que se sentiu tocada. "Uma vez 
a gente conseguiu doações do Governo de leite em pó. feijão 
preto e milho. No momento que eles estão indo lá buscar os 
alimentos é gratificante ver que eles precisam e que a política 
pública chegou". 

r bro 
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ntrine pedaleiro 

TRILHA DE ANIVERSÁRIO DE 

1 ANO DO GRUPO X-BHCE 

Th lago, Mauro Melo e PVC Edson, Th lago e Paul Breno 

•T. 

m 

Fazendo reparos na bicicleta Antoniel Momento da travessia de um pequeno córrego Dr Hélio ■i •; 
m 

W 

W" 

m r 

1 

A 
Junis, Marcos e Sr. Marcos Pequenos ajustes antes da trilha Roberto, Samuel. Danilson, Danilo 

. _ AHf, 

Sorteio de vários prêmios após a trilha 

£ 

m 
Thiago, Lucíano e Junis Bruno Pereira 

J 

MZSÊ 

Giovanni e Paul Breno Josélio 

Perfil do trilheiro 

Nome: 
Idade; 
Profissão 

Zümar Santos de Oliveira (presidente do Grupo X-Bike em Imperatriz) 
38 anos 

; Promotor de Vendas da Nestlé 

: 2 anos 

Não 

Há quanto tempo participa de trilhas? 

Pratica outra atividade física? 
O que mudou na sua vida depois que passou a andar de bttce? 
Melhorou minha condição física, autoestima, abandonei o sedentarismo, me 
proporcionou diversão, novas amizades e uma qualidade de vida melhor. 

...É radical e emocionante. Para você subir numa bicicieta e sair pedalando por aí é.. ? 

O melhor e os pior das trilhas? 
• O melhor é o contato com a natureza, o bem-estar nos diversos banhos no 
rio Tocantins, alegria e diversão com os amigos de trilha. 
• O pior é a poeira no verão. 

O que realiza antes de iniciar uma trilha? 

r m * 

K. 

( 

Uma alimentação moderada e um aquecimento, e proteção a Deus para que 
possa realizar as trilhas com segurança e saúde. 

Jean e o Ceara 

Quair- thcns você dá para quem quer começar e tem medo de não acompanhar o grupo? 
uomprar uma bicicleta no Bodim, no qual possui colaboradores qualificados para 
indicar uma boa bicicleta e também para fazer o acompanhamento até que o novo 
ciclista se sinta à vontade na diversão que é pedalar. O Grupo X-Bike de Imperatriz 
está de portas abertas para receber novos ciclistas de Imperatriz e região. 

BODIM 

íilliíl SHOP 
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Farmacias 

DROGARIA ULTRA MED (AV. GETÚLIO VARGAS, 1263-CENTRO) 

DROGARIA EL SHADAY {RUA BETA C/SIMPLfCIO MOREiRA-BACURI) 
FARMÁCIA LÍDER DO TRABALHADOR (AV. JK C/RUA ALACOAS-N.IMP) 

www.coquctel.coffi-brqogos 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 

Espuciília la em doer*; as de pele 
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Estado 
tísico de água nas 
turbinas hidrelétri- 
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Designado para cargo 
púbico 

Doenças transmlD- daa por moscuitoe 

Órgão estudada pelo ncfrologisto 
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logo, em íngiès 
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«■(MaL) 

c 

1.500. em algarismos romanos 

Proveito vantagem 
Ouro (sim Colo) 

(?) Borges. cantor brasileiro 

Grande ave da Austrália 

M 

L 

Inepto; incapaz 
Aroma; dieiro 

IZ. 

Pessoa muto parecida com outra 

W) 

Sulljto de maravtlfiQ- so" 

Narrar uma história 
(?)-mail. mensagem via rtemel 

A era que pracsdsu o período eduardioro 
(Inglaterra) 

Planta omamardal 

(7) terrestre; litosfera (Geofis.) 

r 

Azevedo, dramatur- go 

(?) entre ná»:Bm 
segredo 

fi l 

1 

r 

à 

Amr madeira de quartos de hotéis 

Santa (abrev.) 

Acha engraçado 

Eu, (?)e ele; nós 
(Gram.) 

Emissora de TV italiana 
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Respostas desta cruzadlnha na próxima edição 
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Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 

piadas 

Anão no Metrô 

Num vagão de metrô, um anão começou a escorregar pelo banco e um outro 
passageiro, solidário, o recolocou na posição. Pouco depois, lá ia o anão escorre- 
gando e o mesmo passageiro o recolocava no assento. 

Quando a situação se repetiu pela quinta vez, o homem, já irritado, esbravejou; 

— Será que você não consegue ficar sentado direito? 

Ao que o anãozinho respondeu: 

— Meu amigo, a umas cinco estações estou tentando desembarcar e o senhor 
não deixa! 

Malhação 
Globo, 17h45 - voltar aos Estados Unidos Bernardete mostra 
sua licença para vender angu na rua e dá uma lição de moral 
em Maura. Martin dá o anel de noivado que ofereceu a Ani- 
ta para Gislaine e agradece a Micaela por estar se sentindo 
mais leve. Bernardete põe Luciana para trabalhar em sua 
barraca de angu. Frédéric revela para Julia que perdeu sua 
mulher e filhos no terremoto. Caetano organiza com Abelardo 
o pedido de casamento para Bernardete. Martin faz doações 
de seus pertences e Micaela se preocupa. Clara conhece 
Beto Bruno, que a convence a entrar em seu carro, e Fábio 
vê a cena. Sidney e Júnior reatam a amizade. Meg revela a 
Ben que decidiu voltar para os Estados Unidos. 

Joia Rara 
Globo, 18h15 - Pérola diz a Amélia que um dia elas ficarão 
com Franz novamentFranz diz aos monges que Pérola não 
vai para os Himalaias. Ernest não atende ao pedido de lo- 
landa para demitir Gertrude. Hilda revela a Sílvia que está 
apaixonada por um operário. Venceslau assume a culpa do 

□ NOVELAS 

desfalque e Franz lhe dá quinze dias para devolver o dinhei- 
ro. Davi se desespera ao ouvir de Rubens que não vai mais 
andar. Peteleco pede ajuda a Odilon para fugir do hospital. 
Fabrício convida Lola para sair. Os monges dão a Pérola um 
livro sobre a história de Buda. Benito e Manfred ameaçam 
Nuno. Franz pergunta a Silvia se ela está envolvida no des- 
falque. Venceslau pede dinheiro a lolanda. Décio não sabe 
como vai pagar a dívida com Aurora. Sílvia flagra Franz e 
Amélia no quarto do hotel onde ele está hospedado. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Bento diz a Malu que não conseguiu esquecê- 
-la. Giane decide contar, na frente da câmera de Sueli, todas 
as armações de Amora. Simone passa mal ao ver a irmã ser 
"atacada". Rosemere se despede de Glória e Eliseu. Bento 
flagra Amora e Tábata discutindo. Érico vê o vídeo de Verô- 
nica e fica perturbado. Perácio fala para Glória e Eliseu que 
quer se vingar de Brenda. Simone implora que Bento perdoe 
Amora. Giane mostra as fotos do falso acidente de Amora. 
Malu manda flores para Maurício. Renata percebe o desin- 

teresse de Érico. Maurício não acredita no amor de Malu por 
ele. Plínio exige saber o mistério que envolve Bárbara e Bo- 
lívar. Brenda tenta estragar o retrato que Perácio pintou de 
Lana. Malu e Bento encontram Amora trabalhando em uma 
loja de sapatos. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Niko discute com Amarilys, e Eron tenta tran- 
quilizá-lo. Wagner não aceita ser deixado por Edith. Gina de- 
siste de passar a noite com Herbert. Bruno procura Glauce, 
que fala sobre Paloma e o deixa enciumado. César pede que 
Paloma participe da reunião em que se decidirá o novo presi- 
dente do San Magno. Félix procura Rebeca. Aline finge torcer 
o pé para se aproximar de Bruno. Daniel e Perséfone sofrem 
com os comentários feitos pelos colegas de trabalho. Aline 
anota o número de seu celular no aparelho de Bruno. Niko e 
Eron levam Jayme para casa. Carlito visita Marijeyne e beija 
Valdirene nas escadas do prédio de Ignácio. Ninho e Bruno 
se encontram. Félix chantageia Pérsio. Começa a reunião 
para eleger o novo presidente do San Magno. 

^ Áries 21-03/19-04 
Ao formarem trígono, Lua e Vênus estimulam sua 
autoconfiança, e lhe impulsionam a promover me- 
lhorias em todos os aspectos. Amplie sua consci- 
ência, explorando o autoconhecimento. Permita-se 
viver com mais plenitude! 

b Touro 20-04/20-05 
É hora de superar certas questões mal resolvidas 
dentro dè você. A harmonia Lua-Vênus em sua área 
de crise lhe incentiva a olhar para suas fragilidades, 
pois isso lhe permitirá lidar melhor com as diferenças 
nas relações. 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Um clima de afeto nas relações pessoais é trazido 
pela trígono Lua-Vênus, que exalta o clima de ami- 
zade. Ainda que esteja mais restrito, seu meio social 
está fortalecido, pois o que interessa é que os laços 
sejam verdadeiros! * 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
Momento de investirem seu bem estare cuidar me- 
lhor da saúde. Ao formarem trígono, Lua e Vênus 
ressaltam também o grande potencial de expansão 
que as iniciativas coletivas podem ter no meio profis- 
sional. Aproveite! 

Si Leão 23-07/22-08 
Que tal curtir as coisas boas da vida? Lua e Vênus 
estimulam as diversões, amizades e o amor em sua 
vida. As atividades culturais e artísticas tendem a 
estimular seu lado criativo. Aproveite para viajar e 
curtir! 

1*9 Virgem 23-08 /22-09 
A vida familiar entra em foco, pois Lua e Vênus se 
harmonizam hoje. Mostre sua atenção e cuidado 
com as pessoas queridas, pois ver as pessoas a sua 
volta felizes lhe fortalecerá. Demonstre dedicação a 
quem você ama! 

Libra 23-09/22-10 
Sua garra e capacidade de persuasão lhe abrem 
caminhos para conquistar o que quer, pois Lua e 
Vênus estão conjuntos entre suas sétima e terceira 
casas. Curta o lazer em grupo e, se possível, faça 
pequenas viagens. Divirta-se! 

1*1^ Escorpião 23-10/21-11 
Estude as oportunidades de investimento disponí- 
veis, pois o trígono Lua-Vênus estimula os novos 
investimentos, Você tende a sentir maior identifica- 
ção com o trabalho e mostra habilidade para usar os 
recursos materiais! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Você fica consciente do próprio talento e capacida- 
de, pois Lua e Vênus se harmonizam hoje, lhe in- 
centivando a promover melhorias na vida. Bom mo- 
mento para fazer planos e valorizar seus interesses, 
sobretudo no âmbito afetivo! 

CDr=5CfDSCICDr=CD 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
É hora de se trabalhar internamente, pois a conjun- 
ção Lua-Vênus, entre suas áreas familiar de crise, 
estimula a superação de dificuldades. Ainda que se 
sinta inquieta ou aborrecida, procure nutrir a autoes- 
tima neste momento! 

^Aquário 20-01 /18-02 
O poder de suas parcerias é ressaltado pelo trígono 
Lua-Vênus entre suas áreas de comunicação e de 
amizades. A companhia das pessoas queridas tende 
a ser bastante agradável, e as pessoas se sentem 
bem ao seu lado! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você busca expandir seus recursos e conquistar os 
melhores resultados, neste momento em que Lua e 
Vênus formam trígono, lhe deixando mais motivada 
no trabalho. O clima de sintonia e harmonia favorece 
as parcerias, aproveite! 
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"A gente aqui não tem nenhuma segurança: você vai à noite para casa, você não tem certeza 
se vai ter alguém no terreno. Às vezes, tem gente que usa droga, então existe a necessidade 
de mais segurança", disse o universitário Thiago Delmondes. 

m 

A voz da comunidade 

Moradores reclamam de terrenos baldios 

Janaina Amorim 
r 
E comum ver, em Imperatriz, terrenos bal- 

dios sendo tomados por lixo e mato. A 
rua Urbano Santos é um exemplo. Nas 

proximidades do Centro de Convenções, um 
já começou a ser aterrado, mas, ainda assim, 
como não há muro, os moradores se sentem 
inseguros ao passar pelo local. "A gente aqui 
não tem nenhuma segurança; você vai à noi- 
te para casa, você não tem certeza se vai ter 
alguém no terreno. Às vezes, tem genâte que 
usa droga, então existe a necessidade de mais 
segurança", afirma o universitário Thiago Del- 
mondes. 

"Aqui entra qualquer tipo de pessoa e pas- 
sar a noite nas ruas se torna perigoso. A pessoa 
que tem um terreno no Centro tem que ter, no 
mínimo, a consciência de construir pelo menos 
um muro", disse. Outra preocupação é em rela- 
ção à saúde. "Esses terrenos baldios acabam 
se tornando lixões, trazem pragas, ratos e inse- 
tos que prejudicam a saúde da população, mas 
o principal problema é a violência", defende o 

estudante. "A gente quer que Imperatriz seja 
uma cidade mais bonita, mais aconchegante", 
acrescenta. 

A situação levou a 3a Promotoria de Justiça 
Cível de Imperatriz a ingressar na última sexta- 
-feira (11) com uma Ação Civil Pública contra o 
Município. O objetivo é cobrar da Secretaria de 
Planejamento Urbano a vistoria nas áreas e a 
adoção de providências para resolver as irre- 
gularidades. Segundo a matéria publicada pelo 
Ministério Público, a Secretaria só encaminhou 
um relatório da situação, sem apontar a solução 
dos problemas. 

Diante disso, a Promotoria quer que a Jus- 
tiça determine a imediata limpeza dos terrenos 
baldios nas ruas Maranhão, Rui Barbosa, Urba- 
no Santos, Gonçalves Dias, Piauí e Amazonas. 
Outra solicitação é que a Prefeitura de Impera- 
triz determine a construção de muros reboca- 
dos e caiados ou com grades, com altura míni- 
ma de 1,5m. As ruas Rui Barbosa e Barão do 
Rio Branco deverão ser abertas em 15 dias. A 
multa diária pelo descumprimento da decisão é 
de R$ 50 mil por cada item descumprido. 
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Como não há muro no local, moradores se sentem inseguros 

Terrenos acumulam água e entulho 
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MP quer que terrenos baldios sejam murados 

«t 'M DIREITOS DO CONSUMIDOR W IM. 

Montadora e concessionária são condenadas por demora de 4 meses para consertar carro 

O juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga con- 
denou a montadora Ford Motor Company Brasil LIDA e a 
concessionária Novo Norte Comércio de Veículos LIDA a 
pagarem a uma empresa a quantia de R$ 20 mil por dano 
moral devido a demora de 4 meses em devolver o veículo 
Edge V6 deixado para conserto. 

A parte autora relatou que é proprietária do veículo Ford 
Edge V6. ano/modelo 2011, adquirido da Ford, com garan- 
tia de três anos e que ao tempo da propositura do pedido 
contava com aproximadamente 20.000 km rodados. Comu- 
nicou que no mês de outubro de 2012, em uma viagem, 
percebeu problemas mecânicos, sendo constatadas, ainda, 
avarias na fechadura da porta do motorista e no módulo 
de freios ABS. Registrou que o veículo ficou em poder da 
Novo Norte para o devido conserto, sendo informado que 
seria entregue no mesmo dia. Argumentou que, embora o 
veículo tenha sido entregue, não havia sido feito o reparo 
necessário, de forma que o automóvel retornou ao estabe- 

lecimento da concessionária, lá permanecendo, sem qual- 
quer previsão de entrega. A parte autora alegou ter arcado 
com gastos na contratação de transporte e de passagens 
aéreas, uma vez que reside no DF e o veiculo encontrava- 
-se no estado do Ceará. 

A Novo Norte disse que é apenas empresa prestadora 
de serviço, que não comercializou o automóvel menciona- 
do e que a responsabilidade é da Ford. Argumentou que o 
veículo lhe foi entregue, pois apresentou alguns problemas 
mecânicos, que foram objeto de conserto. Disse que havia 
necessidade da requisição de algumas peças para o repa- 
ro, havendo feito pedido à Ford, mas houve demora na en- 
trega. O veículo foi entregue no mês de fevereiro de 2013. A 
Ford afirmou não haver qualquer responsabilidade por su- 
postos danos suportados pela autora, dada a não existência 
de ato ilícito. Afirmou que, havendo pedido das peças para o 
reparo, foi providenciada a entrega. Argumentou a não exis- 
tência de danos materiais e morais suportados pela autora. 

O juiz decidiu que "no caso dos autos, apresenta-se 
mais do que evidente ofensa a direitos do consumidor, sen- 
do necessária resguardar prevenção e reparação, seja de 
danos patrimoniais ou morais. Deve-se apresentar adequa- 
da e eficaz a prestação do serviço, sendo que, no caso em 
espécie, a sua prestação se mostrou defeituosa. Defeito, 
conforme verbete, significa imperfeição, mau funciona- 
mento, enfim, falha, não garantidora de segurança quanto 
a sua prestação, envolvendo o seu modo de fornecimento, 
o resultado e os riscos que dele se espera e a época de 
sua prestação. Por mais que se queira argumentar, o lapso 
temporal decorrido entre a entrega do veiculo para conserto 
e a devolução, quatro meses, não podem ser tidos como 
vicissitudes da vida moderna. Há evidente abuso, conside- 
rada a ineficácia da prestação do serviço, uma vez que para 
a fabricante do veículo automotor deve-se proceder a um 
resguardo de peças de reposição, para que não frustrem as 
perspectivas do próprio consumidor." 

1 
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►SELO UNICEF 

Governo e Unicef firmam parceria 

Washington Luiz Oliveira, representantes do Unicef e demais parceiros na solenidade de lançamento do Selo Unicef Município Aprovado 

Ovice-governador Washington Luiz Oli- 
veira participou, na tarde de quarta- 
-feira (16), do lançamento do Selo 

Unicef Município Aprovado. Na ocasião, ele 
representou a governadora Roseana Sarney. 
A solenidade, que aconteceu no auditório da 
Associação Comercial, contou com o apoio da 
Companhia Vale do Rio Doce, Fundação Jo- 
sué Montello e Instituto Formação. Washington 
Luiz compôs a mesa solene do evento ao lado 
do representante do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) no Brasil, Gary Stahl, 
de representes do poder público, do setor pri- 
vado e da sociedade civil organizada. 

No Maranhão, o novo ciclo do Selo Unicef 
está sendo desenvolvido em parceria com o 
Governo do Estado, por meio da Secretaria Ex- 
traordinária da Igualdade Racial (SEIR), com a 
Companhia Energética do Maranhão (CEMAR) 
e Petrobras. Participaram do evento as secre- 
tárias de Estado de Igualdade Racial, Claudett 
Ribeiro, a de Direitos Humanos, Luiza Oliveira. 

Na solenidade, foi assinado pelo Governo 
do Estado e pelo Unicef um termo de compro- 
misso para a agenda da Criança Amazônia, 
que envolve um conjunto de ações em prol da 
garantia dos direitos de crianças e adolescen- 
tes na região da Amazônia Legal. "Acabamos 
de assinar um importante documento que ofi- 
cializa esta parceria entre o Unicef e o Governo 
do Maranhão. A nossa meta é que o número de 
adesões dos municípios superem a da edição 
anterior, para isso, iremos trabalhar na sensi- 
bilização dos gestores municipais, pois, como 
ressalta o Unicef, é no município que a crian- 
ça nasce, cresce e se desenvolve", finalizou o 
vice-governador. 

Em seu discurso, o vice-governador des- 
tacou o compromisso do Governo do Estado 
com as crianças e adolescentes maranhenses 

e ressaltou a importância dessa parceria com 
o Unicef. "O Maranhão sente-se honrado em 
ser o primeiro estado onde se realiza o lança- 
mento do Selo Unicef e temos certeza de que 
os nossos gestores municipais irão juntos co- 
nosco assumir esse compromisso de promover 
o desenvolvimento físico, social e emocional 
das nossas crianças e adolescentes", afirmou 
Washington. 

Na última edição do Selo Unicef 2009- 
2012, o Maranhão se destacou entre os esta- 
dos da Amazônia Legal com 164 municípios 
que aderiram à iniciativa, sendo que destes 38 
receberam o Selo Unicef Município Aprovado. 
O estudante Evandro Silva Júnior destacou a 
importância dessa iniciativa para a proteção 
das crianças e adolescentes. 

"Para nós, foi muito importante esse pro- 
cesso de sensibilização dos gestores públicos 
e sociedade civil organizada em prol da nossa 
infância e juventude. Por isso, só temos a agra- 
decer ao Governo do Estado e ao Unicef por 
essa iniciativa que, de fato, muda a nossa vida, 
pois através dela nos tornamos cada dia mais 
protagonistas de nossas histórias", enfatizou o 
jovem. 

O representante do Unicef no Brasil, Gary 
Stahl, agradeceu o apoio do Governo do Es- 
tado na parceria e destacou a importância 
desse diálogo entre poder público e sociedade 
ser constante. "Fico feliz em perceber a sen- 
sibilidade do governo local com as questões 
que envolvem as crianças e adolescentes. É 
verdade que avanços ainda são necessários, 
mas o caminho para isso está sendo traçado 
com responsabilidade. Por isso, fico satisfeito 
em perceber que aqui no Maranhão, apesar 
de todos os desafios, o recado foi entendido: 
crianças e adolescentes tem que ser priorida- 
de", enfatizou. 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE MONTES ALTOS 
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SÍTIO NOVO-MA 

EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO 

RENATO MADEIRA REIS — Oficial de Registros Públicos do Registro de Imóveis 
de Sítio Novo-MA, na forma da Lei, etc... 

FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 
2o c/C com o art. 19 da Lei Federal 6.766 del9/12/1979 que o proprietário: H.M.N. 
FERREIRA -ME, estabelecida à rua Leôncio Pires Dourado, n03255, São José do 
Egito - Imperatriz-MA, inscrita no CNPJ/MF n0 00.662.196/0001-80, 
depositou, neste Cartório, sob protocolo n0 7.336, requerimento, memorial, planta e 
os documentos necessários exigidos pelo Art. 18 da Lei 6.766/79 para o Registro do 
Loteamento urbano denominado "Parque Leontino Nascimento", oriundo do 
parcelamento do solo do lote de terras sob a matrícula n" 2.Õ33, às fls. 85, do livro de 
Registro de Imóveis n^-M, do Cartório de Registro de Imóveis de Sítio Novo-MA. 
perfazendo uma área total de 221.595,25m2, compreendendo 4.351,60m3 de extensão 
das ruas, 45.308,43mJ de área das ruas. com 35 quadras e 362 lotes, conforme ato de 
aprovação da Prefeitura Municipal desta cidade. As exigências, dispensas proibições e 
ressalvas, inclusive a indicação para cada lote contidas no memorial, ficarão fazendo 
parte integrante do registro e serão lançadas no seu respectivo campo. Eventuais 
impugnações deverão ser apresentadas neste Registro, durante o expediente, dentro do 
prazo de quinze dias, contados da terceira e última publicação deste; transcorrido o 
prazo será feito o imediato registro. Sítio Novo, 10 de outubro de 2013. RENATO 
MADEIRA REIS, Oficial de Reeistros Públicos. 
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Detran vai ganhar novas instalações da Divisão 

de Vistoria e Emplacamento 

«V 

Visão panorâmica em 3D do novo espaço de vistoria do Detran-MA 

O diretor geral do Detran-MA, André 
Campos, assinou nessa quinta-feira (17/10), 
no auditório do órgão, por determinação da 
governadora Roseana Sarney, a ordem de 
serviço da construção do novo local onde 
vai funcionar a Divisão de Vistoria e Empla- 
camento da autarquia, na sede localizada no 
bairro da Vila Palmeira, em São Luís. 

Vale ressaltar que melhorias no setor de 
vistoria da sede do Detran eram uma exigên- 
cia antiga dos próprios servidores e dos usuá- 
rios que reclamavam da exposição ao sol du- 
rante as filas da vistoria. Com a nova obra, os 
usuários ficarão protegidos do sol, haja vista 
que o galpão possuirá 1.440 m2. 

Nesse primeiro momento, a obra consis- 
te na construção de um galpão de estrutura 
metálica de 30 m x 48 m e 6 metros de altura. 
O novo galpão terá iluminação própria e dois 
decks que facilitará o serviço dos vistoriado- 
res. 

A obra tem prazo de duração de 90 dias, 
a partir da assinatura da ordem de serviço e 
não comprometerá o atendimento da vistoria, 
já que a construção acontecerá após o horá- 

rio de atendimento. A obra foi licitada pela Co- 
missão Setorial de Licitações do Detran-MA. 

"A obra foi dividida em duas etapas. Pri- 
meiramente vamos trabalhar a construção 
desse novo espaço para a vistoria. Em se- 
guida estaremos construindo uma sala de 
espera, banheiros, e garantindo assim mais 
conforto ao usuário do Detran-MA", garantiu 
o diretor geral do Detran-MA. André Campos, 
durante a solenidade. 

"Nós só temos a agradecer o empenho do 
diretor geral André Campos e da governadora 
Roseana Sarney que teve a sensibilidade de 
atender essa antiga solicitação dos servido- 
res e usuários", destacou o chefe substituto 
da vistoria Walter Pestana. O Detran realiza 
por dia mais de 150 emplacamentos e mais 
de 300 vistorias. 

Além da presença do diretor geral André 
Campos, estiveram presentes ao evento o 
diretor financeiro, Arlindo Nogueira, o chefe 
substituto do setor da vistoria e emplacamen- 
to, Walter Pestana, o empresário da constru- 
tora vencedora da licitação, Marcelo Masca- 
renhas, e o engenheiro Alan Feitosa. 
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A dez dias do Enem, simulados sâo boa opção para alunos se prepararem 

mm Ol 
■s 

& 

Dica 
Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a 

dica de vários professores para os estudantes é identificar as dificul- 
dades e se dedicar aos estudos nessas áreas. Os simulados online 
são uma boa opção para avaliar os conhecimentos e se preparar para 
as provas. "A orientação que dou para os alunos é fazer muitos exer- 
cícios de provas anteriores até porque isso é bom, eles vão ter idéia 
do que precisam estudar mais. Os sites são ferramentas que ajudam. 
Antes, os estudantes tinham que ficar buscando a prova no próprio 
site do Enem. tinham que imprimir, era muito complicado. Essas fer- 
ramentas sâo muito importantes na preparação", diz a professora de 
sociologia da escola pública Centro de Ensino Médio Elefante Branco, 
Adriana Souza Toledo. 

Prova 

A Agência Brasil e o Portal EBC convidaram alunos do centro para 
fazer o simulado desenvolvido pela Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC) e contar em que áreas do Enem têm mais dificuldade. O pro- 
grama é gratuito e reúne todas as questões das provas de 2009 a 
2012 para que o candidato possa testar os conhecimentos e moni- 
torar o desempenho em todas as disciplinas. O estudante deve fazer 
o cadastro e, ao acessar o sistema, escolher se quer responder a 
todas as questões ou selecionar áreas do conhecimento específicas; 
linguagens, matemática, ciências humanas e da natureza. Também 
é possível selecionar o ano da prova a que o aluno quer responder. 

Dificuldades 

Cursínhos 

Os alunos do 3o ano Ana Luisa Pimentel e Jonatas Rodrigues fize- 
ram o simulado. Ambos disseram que o mais difícil no Enem é a quan- 
tidade de textos. "É uma prova de resistência", diz Ana Luisa. Ela fez 
o Enem no ano passado apenas para treinar. Este ano, vai fazer para 
concorrer a uma vaga em arquitetura. A prioridade é a Universidade de 
Brasília (UnB), que passará a adotar em 2014 o Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) - que usa a nota do Enem como critério de seleção. 

Provas 

As provas do Enem serão nos dias 26 e 27 de outubro. No primeiro 
dia, os estudantes terão quatro horas e meia para responder 90 ques- 
tões de ciências humanas e tecnologias e de ciências da natureza e 
tecnologias. No segundo dia. além das 90 questões de linguagens, có- 
digos e tecnologias e matemática, será aplicada a prova de redação e o 
tempo aumenta para cinco horas e meia. Dos estudantes que já fizeram 
o simulado disponível no Portal EBC, mais da metade tiveram dificul- 
dade em ciências da natureza e tecnologias. Conforme levantamento, 
57% das respostas na área estavam erradas. Em segundo lugar, apa- 
rece matemática (com 54% das respostas erradas). As línguas tiveram 
os maiores percentuais de acertos: inglês (59%) e espanhol (53%). se- 
guidas de linguagens, códigos e suas tecnologias (52%). 

Desde o começo do ano, ela está em um cursinho preparatório e 
faz simulados. "Eu vejo no que eu tenho mais dificuldade e estudo. Na 
escola, o meu rendimento é melhor em exatas. Eu consigo nos simula- 
dos ver se o que eu rendo melhor é em exatas ou em humanas, tenho 
noção do que preciso fazer para melhorar". No ano passado, ela disse 
que foi bem. Com o preparo deste ano, está mais confiante. "O proble- 
ma é a interpretação do Enem, com o conteúdo tenho facilidade", diz 
Jonatas. A alguns dias da prova, ele prefere gravar as aulas que tem 
na escola e escutar no ônibus. "Se eu ficar estudando, lendo, não vou 
ter tempo de reler o conteúdo. As dúvidas, tiro na internet e também 
vejo muitas videoaulas", conta. Os simulados, segundo ele, ajudam a 
pegar o ritmo da avaliação. Ele quer fazer economia, também na UnB. 

Dúvidas 

Segundo a professora Adriana, na escola é também nas exatas 
que os alunos têm mais dúvidas. "Essas disciplinas exigem conhe- 
cimentos anteriores, matemática, química, física. São questões que 
exigem conhecimento até do ensino fundamental, das operações bá- 
sicas. A gente tenta trabalhar por meio de exercícios". No site do Ins- 
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) estão disponíveis materiais e gabaritos que podem ajudar na 
preparação dos estudantes. 

Horário de verão evitará gasto de R$ 4,6 bilhões em investimentos em energia 

Horário Início 

A adoção do horá- 
rio de verão no perío- 
do 2013-2014 repre- 
sentará uma economia 
de R$ 4,6 bilhões em 
investimentos que dei- 
xarão de ser feitos em 
geração e transmis- 
são de energia, e de 
R$ 400 milhões sem o 
acionamento de usinas 
térmicas. A estimativa 
do governo federal foi 
anunciada na quarta- 
-feira (16) pelo secretário de Energia Elétrica do Ministério de 
Minas e Energia, lido Grüdtner. No horário de pico, entre as 18h 
e as 21 h, a redução na demanda será 2.065 megawatts (MW) 
no sistema das regiões Sudeste/Centro-Oeste. Na Região Sul, 
a redução será 630 MW. Nos dois sistemas, que abrangem as 
três regiões, a redução da demanda nos horários de pico ficará 
entre 4,5% e 5%, enquanto a redução de consumo geral do 
sistema será em média 0,5%. 

O horário de verão - que terá inicio à zero hora do próximo domingo 
(20) e terminará à zero hora do dia 16 de fevereiro - será adotado no 
Rk) Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em Sâo Paulo, no 
Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Goiás, em Mato 
Grosso, em Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Segundo Grüdtner, 
a medida possibilita melhor aproveitamento da luz solar. "Com isso, evita- 
-se investimento em geração e transmissão, [custo] que iria para a tarifa, 
e o acionamento de usinas térmicas para suprir o consumo de energia", 
disse o secretário. "Não é o governo que economiza [com o horário de 
verão], É a sociedade. Em termos de geração evitada, serão cerca de R$ 
400 milhões [a serem economizados]; e em termos de investimentos, R$ 
4,6 bilhões". 

Instituição 
No Brasil, o horário de verão foi instituído pela primeira vez no verão 

de 1931/1932 pelo então presidente Getúlio Vargas. A medida é adotada 
sempre nesta época do ano. quando os dias são mais longos por causa 
da posição da Terra em relação ao Sol. No fim do ano, há também um au- 
mento na demanda por energia, resultante do calor e do crescimento da 
produção industrial devido ao Natal. Na última temporada (2012/2013). o 
horário de verão gerou economia de 4,5% no período de pico nos esta- 
dos em que foi adotado. 

Empresas líderes em reclamação prometem melhorar atendimento a consumidores 

Dados 
Dados do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas, 

divulgados pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Mi- 
nistério da Justiça, mostram que o percentual de queixas fundamen- 
tadas resolvidas pelas empresas caiu de 63,1% para 59,9%, entre 
2011 e 2012. O ranking é encabeçado pela Nextel, com um índice 
de 31,74% das reclamações resolvidas, seguida do Banco PanAme- 
ricano (38,3%), a companhia aérea TAM (40%), o grupo Carrefour 
(40,7%) e o Banco do Brasil (47,3%). 

Números 

Exigências 

A TAM declarou, por meio de nota. que cumpre as exigências de 
atendimento previstas na legislação vigente e que "criou, este ano, 
um canal de atendimento exclusivo para os agentes do Procon de 
todo o Brasil, visando à resolução dos casos no primeiro contato". 
Para a TAM, dos casos registrados pelo Cadastro Nacional de Recla- 
mações Fundamentadas, muitos "não são solucionados pela falta da 
documentação necessária para comprovar os problemas relatados". 
A empresa também disse que procura atender a todas as demandas, 
respondendo a todos os casos, comparecendo às audiências e fazen- 
do acordos. 

Os números mostram que um percentual elevado de queixas con- 
sideradas procedentes pelos Procons ainda dependem da Justiça 
para a solução. A Agência Brasil entrou em contato com as empresas 
para que comentassem os dados divulgados e algumas disseram que 
vão melhorar o percentual de resolução de queixas dos consumido- 
res. O Carrefour disse que, este ano. já apresenta um aumento no ín- 
dice de solução das reclamações que chegam aos Procons. A empre- 
sa informou que criou um comitê de qualidade para acompanhamento 
dos casos e que intensificou o "relacionamento com órgãos de defesa 
do consumidor de diversas regiões, treinamento dos profissionais, re- 
forço do controle de prazos e trabalho preventivo no atendimento dos 
clientes que procuram diretamente as lojas ou o SAC da rede". 

Crescimento 
Dos 2,031 milhões de atendimentos feitos pelos Procons de todo 

o país. mais de 211 mil foram considerados procedentes, crescimento 
de aproximadamente 38% sobre 2011, que teve 153 mil. Muitas quei- 
xas resultaram na abertura de processos administrativos. As principais 
causas da instalação dos processos estão relacionadas a cobranças 
indevidas (28%); falta de garantia (21%); e má qualidade de produtos 
ou serviços (16%). 
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Saúde e I 

Bem-Estar 

RONCO PERSISTENTE PODE 
ESCONDER PROBLEMAS GRAVES 

COMO A APNEIA 

Aquele barulho produzido pelo seu 
parceiro quando está dormindo e não te 
deixa pregar os olhos pode não ser um 
mal apenas ao casamento, mas também 
à saúde de quem o emite. Isso porque 
o ronco pode ser indicio de apneia - 
pausa respiratória que ocorre durante o 
sono. E é aí que mora o perigo. O ronco, 
segundo especialistas, é considerado 
apenas uma doença social. Já a apneia 
é um fator de risco para doenças cardio- 
vasculares e até alzheimer ou perda de 
memória. Mas é importante lembrar que 
nem todo roncador sofre de apneia. 

"O ronco ocorre quando a via aérea 
está estreitada; já na apneia ela está to- 
talmente fechada. Há uma má oxigena- 
ção do cérebro, que aumenta os riscos 
de infarto, AVC (Acidente Vascular Ce- 
rebral). Anos e anos de apneia também 
podem levar á perda de memória e ao 
alzheimer". observa o médico Gilberto 
Sitchin, especialista em sono do Instituto 
Paulista de Otorrinolaringologia. A esti- 
mativa é de que 25% dos homens e 15% 
das mulheres ronquem ou apresentem 
apneia. Os ruídos noturnos são mais 
comuns entre os obesos e se tomam 
mais freqüentes à medida que a idade 
aumenta. 

"Nestes casos há um aumento da fla- 
cidez dos tecidos do pescoço e da oro- 
faringe", observa o médico Arthur Casti- 
lho, otorrinolarigologista do Hospital das 
Clínicas da Unicamp. Sitchin afirma que, 
além da observação do parceiro sobre 
o "roncador", ter sono durante o dia e 
acordar com a sensação de cansaço 
também podem ser sintomas de apneia. 

"Quem sofre de apneia não tem um 
sono mais profundo e restaurador, por 
isso costuma apresentar um quadro de 
sonolência diurna excessiva", explica. 
O médico ressalta que a gravidade do 
problema é diagnosticada com uma po- 
lissonografia, um exame que faz um re- 
gistro do sono habitual. 

Tratamentos 
O tratamento indicado para ronco e 

apneia do sono depende das causas. 
Quando o motivo é a obstrução nasal, 
tratamento de rinite e cirurgia para cor- 
reção do septo nasal sâo opções para 
dar fim ao ruído noturno. Pacientes com 
amígdalas grandes também podem tê-la 
extraída. 

Já se a causa é a flacidez do céu da 
boca, técnicas de enrijecimento e o uso 
de um aparelho de radiofreqüência no 
local podem ajudar. "Entretanto, o ronco 
dificilmente tem apenas um único moti- 
vo. É preciso investigar", diz Sitchin. Há 
ainda a opção de tratamento com laser, 
mas, segundo os especialistas, esta téc- 
nica causa dores aos pacientes para se 
alimentar e até respirar. "Há várias téc- 
nicas para diminuir o tamanho do pala- 
to (céu da boca) ou aumentar a rigidez. 
Usar o laser para fazer uma destas duas 
coisas é viável, mas é cada vez menos 
usado, pois a dor pós-operatória é inten- 
sa", explica Castilho, reforçando que a 
radiofreqüência tem sido a opção mais 
usada pelos médicos. 

Perda de peso 
Em outros casos, a indicação médica 

é a perda de peso e o uso de aparelhos 
intraorais, feitos sob medida por dentis- 
tas especialistas em ronco. "O paciente 
dorme com o queixo meio centímetro à 
frente. Tem um efeito bom e é confortá- 
vel", diz Sitchin. 

Para os casos mais graves, no en- 
tanto, a saída é o uso contínuo do CPAP 
(na sigla em inglês, Continuous Positive 
Airway Pressure), um compressor que 
fornece um fluxo de ar contínuo ao pa- 
ciente durante o sono. Vale lembrar que 
é normal roncar ao dormir de costas, 
pois a musculatura fica flácida e a língua 
cai um pouco para trás. Por isso, uma 
simples mudança de posição pode eli- 
minar o ruído. Evitar bebidas alcoólicas 
e se alimentar duas horas antes de dor- 
mir sâo fundamentais para uma noite de 
sono em silêncio. 
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GOLDEN FOOT 2013 
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Drogba surpreende e vence 
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Técnico pede que clube renove 
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Drogba venceu o Golden Foot 2013 

Para a surpresa de muitos, o atacante 
marfinense Didier Drogba faturou a 11a 

edição do Golden Foot, em cerimônia 
na noite dessa quarta-feira (16), em Môna- 
co. O africano levou a melhor em eleição que 
contava com outros nove nomes: Cristiano 
Ronaldo, Andréa Pirlo, Samuel Eto'o, David 
Beckham, Andrés Iniesta, Frank Lampard, Iker 
Casillas, David Trezeguet e Miroslav Klose. A 
premiação condecora o jogador com ao me- 
nos 28 anos que mais se destacou na última 
temporada. 

Drogba foi o principal nome do Galatasa- 
ray, campeão turco e quadrifinalista da última 
Liga dos Campeões da Europa. Há dois anos, 
ele liderou o Chelsea ao inédito título europeu 
após anotar o gol que levou a decisão diante 
do Bayern de Munique para a prorrogação. No 
fim. o destino fez com que ele convertesse o 
pênalti que garantiu a conquista do principal 
torneio da história dos Blues. 

O Golden Foot é um prêmio distribuído 
anualmente. Inicialmente, dez candidatos 
são escolhidos por um painel de jornalistas 
internacionais com base em alguns critérios. 
Dentre eles. o jogador deve ter pelo menos 28 
anos de idade e ainda estar jogando profissio- 
nalmente. Na seqüência, uma votação pela in- 
ternet é realizada para determinar o vencedor. 
Neste ano, a eleição durou quatro meses. 

Tradicionalmente, o congratulado deixa um 
molde permanente da marca de seus pés em 

um local chamado "O Passeio dos Campeões", 
em frente ao mar do Principado de Mônaco. 
Três brasileiros já fizeram isto: Ronaldo, em 
2006, Roberto Carlos, em 2008. e Ronaldinho 
Gaúcho, em 2009. O eleito do ano passado foi 
o sueco Ibrahimovic, do P|fis Saint-Germain. 
O meia italiano Roberto Bageio foi o primeiro a 
levar o troféu, em 2003. 

Além de Drogba, outros três jogadores fo- 
ram homenageados na cerimônia, em Môna- 
co. O colombiano Carlos Valderrama, o fran- 
cês Jean-Pierre Papin e o argentino Osvaldo 
Ardiles receberam um prêmio honorário. Eles 
também deixaram a marca de seus pés no lo- 
cal e posaram com as camisas de suas res- 
pectivas seleções. 

Conhecido como El Pibe, Valderrama foi o 
destaque da histórica seleção colombiana do 
início da década de 1990, eliminada nas oita- 
vas de final da Copa do Mundo da Itália e ainda 
na primeira fase do Mundial de 1994, nos EUA. 

Papin, por sua vez, anotou 34 gols em 50 
jogos com a camisa da seleção francesa e for- 
mou dupla de respeito ao lado de Michel Platini 
na equipe que encantou o mundo na Copa de 
1986. Já Ardiles foi campeão mundial pela se- 
leção argentina em 1978 e participou do Mun- 
dial de 1982 ao lado de Diego Maradona. 

Os três ainda autografaram as históricas 
camisas de suas seleções e compareceram à 
festa organizada pela premiação na noite da 
última quarta-feira. 

■Éâwi tüt 

Murlcy pediu para Tricolor renovar com Rogério Ceni (esq.) 

A aposentadoria de Rogério Ceni ao fim 
do ano pode não estar tão definida quanto vi- 
nha sugerindo o goleiro ultimamente. Após a 
vitória de quarta-feira (16) sobre o Náutico, na 
qual ele foi seguro nas raras vezes em que 
exigido, o técnico Muricy Ramalho se mostrou 
contrário e deu a entender que o jogador tam- 
bém não está tão convicto quanto se imagina. 

"Precisamos de goleiro no ano que vem? 
Precisamos, e não adianta trazer do mercado, 
porque temos um dos melhores aqui. Que se 
dane pênalti, quero saber dele como goleiro. 
Se eu fosse diretor, eu o convenceria a ficar 
mais um ano. Como goleiro. Como goleiro, 
hein?", disse o treinador. 

"Quem comanda futebol não pode pensar 
só no emocional, no pênalti de domingo. Tem 
que pensar no ano que vem, por exemplo. No 
mercado, não tem um goleiro desse nível, do 
nível que ele pegou no domingo, do que pe- 
gou hoje (quarta-feira). Esse é o problema. Os 
caras confundem cara de linha com goleiro. 
Como goleiro, o que ele vem pegando é brin- 
cadeira. Está pegando cada vez mais", justi- 
ficou. 

O contrato atual de Ceni com o clube, re- 
novado em 2012, vence em dezembro. Em 
entrevistas recentes, vinha dando a entender 
que não tinha dúvida sobre seu futuro. Na 
mais direta delas, durante a excursão pelo ex- 
terior, disse à imprensa alemã que esta seria 
sua última temporada. Com apoio de Muricy, 
no entanto, essa decisão pode mudar. 

"O Rogério é um cara de personalidade 
forte, como eu. Ele tem opiniões. Agora, eu 
sei o que ele pensa. Sei que ele acha que 
está muito bem, mas que também sabe que 
as pessoas o criticam. Às vezes, não querem 
um cara da personalidade dele aqui mais. Tem 
isso. E ele meio que desanima. Mas não pode 
partir dele isso, tem que partir do clube", falou 
Muricy. 

A diretoria não tem se posicionado com 
firmeza a respeito do assunto. Quando ques- 
tionados, dirigentes respondem que o elenco 
conta com boas opções para substituir o ídolo. 
Às vésperas da eleição presidencial, marcada 
para abril, a oposição tem citado o desejo de 
que ele continue ao menos para uma despedi- 
da no Campeonato Paulista. 
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