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Herói 

Um menino de dez anos ganhou status de herói no bairro onde mora em Bagé, na Re- ' -T 
gião da Campanha do Rio Grande do Sul, depois de salvar cinco cachorros jogados em , s- P. T 
um córrego. Luan Marques, que arriscou a vida para tirar os filhotes do arroio, conta que | «iÉK. / 
ouviu o choro dos animais e foi com o pai ver o que estava acontecendo. "Ouvi gritinhos qX l- i/ 
de cachorro e vi que o barulho vinha da água. Meu pai estava ligando para a policia, não , ,*^. 
teve tempo de botar o telefone no bolso, ia molhar. Aí eu me atirei", relata Luan. Orgu- ^ V " * 
lhoso, o pai do garoto, Roberto Marques, não cansa de falar sobre a coragem do filho. "É 
muito bom ter um menino assim, um exemplo para a comunidade, que salva os animais 
e tem amor. Chegamos aqui juntos, a correnteza estava forte e ele se jogou e os salvou". | 
recorda. Maria Beatriz de Souza, que faz parte do núcleo de proteção aos animais de 
Bagé, assistiu ao resgate e ajudou a socorrer os filhotes. "Dá esperança. Vemos tantas , — 
coisas ruins, tanta denúncia. Presenciei eles se jogando no rio para salvar os animais. Foi emocionante. Um deles estava praticamente morto 
e conseguimos trazê-lo de volta, o aquecemos. O apelido agora é Lázaro", afirma. Luan adotou um dos cães e a sua irmã outro. Três animais 
foram levados para uma casa de passagem e aguardam por adoção. "O que eu sinto? Como posso dizer... Um amor por ela, eu amo ela agora", 
diz o garoto, referindo-se à cadela recém-adotada. 

POPULAR 

Criosauna Polêmica 

O segredo para a forma fí- 
sica de Cristiano Ronaldo 
pode estar dentro de casa. 
Segundo o diário "El Mun- 
do", o atacante do Real 
Madrid possui na própria 
residência uma criosauna, 
onde se submete semanal- 
mente a tratamentos inten- 
sivos com temperaturas de 
até -2000C, ainda que por 
breves dois ou três minutos. 

De acordo com a publicação, o tratamento conhecido como crioterapia 
(terapia com frio) não o leva à dor, e sim a sensações posteriores de gra- 
tificação. O objetivo é favorecer uma redução da taxa metabólica, promo- 
vendo uma diminuição das necessidades de oxigênio pela célula corporal 
e melhorar a circulação do sangue. O artigo ainda cita que alguns prati- 
cantes mais empolgados chegam a comparar a crioterapia com o sexo, 
devido à liberação de endorfina, substância produzida pelo cérebro que 
aumenta o bem-estar. Cristiano Ronaldo já conhecia o tratamento graças 
a visitas a uma clínica, mas decidiu levar o aparato, avaliado em € 45 mil 
(cerca de R$ 133,2 mil) para casa. 

Desde que veio à tona o supos- 
to envolvimento entre Isis Val- 
verde e Cauã Reymond. a atriz 
está sendo criticada nas redes 
sociais. Nos comentários da úl- 
tima foto publicada por Isis, em 
que ela tenta mostrar que nada 
a abala, os seguidores fala- 
ram sobre o fato de ela ter sido 
apontada como o pivô do fim do 
casamento do ator com Grazi 
Massafera. 

"Espero que nunca façam contigo o que você e o Cauã fizeram com a Grazi. 
Não existe nada pior do que construir a sua felicidade em cima da felicidade 
dos outros. Lamentável", criticou uma seguidora. "Casal lindo que foi destruí- 
do por uma periguete" e "Destruidora de lares", disseram outros. 
No entanto, alguns fãs mostraram apoio e defenderam a atriz: "Tem que rir de 
vocês. Cauâ e Grazi estão separados há meses, só não puderam anunciar 
a tal separação por causa dos contratos de comerciais, mídias etc. Agora 
chamar ela de periguete, baixa, vagabunda é demais. Enquanto vocês estão 
criticando, ela está curtindo a vida". Outro disse: "Ah tá. A Isis é culpada e o 
coitadinho do Cauâ não fez nada, né? Vai se informar, criticar é muito fácil 
quando não se sabe da história". 

mmmm 

Vai ter que dar explicações 

Após gastar US$ 42 milhões (cerca de R$ 91 milhões) para reformar 
sua residência oficial, um bispo alemão terá de prestar contas ao Papa 
Francisco. A história foi publicada nessa segunda-feira (21/10) pela ABC 
News. Segundo a rede de televisão, o bispo Franz-Peter Tebartz-van Elst 
foi chamado para participar de uma reunião no Vaticano, depois que a 
noticia de seus gastos exorbitantes com o dinheiro da Igreja Católica foi 
divulgada. Há três anos, o bispo começou a construção de uma nova 
casa, ao lado da catedral onde realiza suas missas. A estimativa inicial do 
projeto já era alta, de US$ 7,5 milhões. Mas detalhes acrescentados por 
Tebartz-van Elst. como uma banheira de US$ 20 mil e piso de mármore, 
fizeram o preço subir ainda mais. O bispo admite ter usado o dinheiro da 
Igreja para reformar sua casa, mas alega que o valor foi alto porque ele 
precisou restaurar outras 10 construções para modificar sua residência, 
para cumprir uma lei de preservação histórica. Tebartz -van Elst também 
está sendo investigado por ter mentido sobre uma viagem de primeira 
classe para a índia no ano passado, para participar de reuniões da Igreja. 
Em documentos oficiais, ele havia alegado que viajaria de classe execu- 
tiva. Por causa da falsa alegação, foi indiciado por perjúrio. "Essa é uma 
história muito triste. Após o escândalo de abusos sexuais descobertos há 
três anos, chega essa segunda bomba. Toda a Igreja Católica perde a 
credibilidade", disse Christian Weisner, do movimento We Are the Church, 
que defende mudanças na Igreja Católica. O encontro de Tebartz -van 
Elst com o Papa Francisco ocorreu nessa segunda-feira, mas a imprensa 
ainda não recebeu informações sobre o resultado da reunião. 

COLUNA □□ SANCHES 

QUANTO VOCÊ PAGA PARA OS POLÍTICOS 
SEREM SEUS SERVIDORES, E NÃO PATRÕES 

mRisj 

Recebi; 
"Professor Edmilson, gostaria de saber, com 

mais precisão, quanto custa um vereador para 
a população, qual o salário atual, quantos dias 
trabalham na semana, quanto custa uma sessão 
extraordinária, além de outras informações adi- 
cionais sobre os nossos parlamentares locais. O 
senhor pode me ajudar? (...) Na certeza de ser 
atendido, antecipo meus agradecimentos. Muito 
obrigado." (Cleber Carvalho, jornalista, univer- 

sitário) 

MINHA RESPOSTA - Cleber; Eis alguma 
coisa. 

PREFEITURA - Para 2013, a partir de 1o 

de janeiro, são estes os salários dos políticos e 
gestores públicos de Imperatriz: 

1) Prefeito Municipal; R$ 18.000,00 
2) Vice-Prefeito; R$ 13.500,00 
3) Secretários Municipais: R$ 12.000,00 
4) Secretário Adjunto e Particular; R$ 

4.500,00 

VEREADOR - Atualmente, cada verea- 
dor tem salário (ou subsídio) mensal de R$ 
10.021,17. Esse é o total bruto e corresponde 
a 50% do valor do salário (subsídio) do depu- 
tado estadual do Maranhão (artigo 29, VI, "d", 
da Constituição Federal). Após os descontos, 
o valor liquido é depositado na conta de cada 
vereador todo dia 20 de cada mês. Esta data 
pode variar, dependendo da existência ou não 
de feriados ou finais de semana. 

ATUALIZAÇÃO - O salário do vereador é 
fixo para os quatro anos, mas há a previsão 

Edmilson Sanches 

legal de atualização anual do salário, de acordo 
com índice oficial do governo federal (artigo 315, 
parágrafo 3o, do Regimento da Câmara). Não se 
tem noticia de que a Câmara de Imperatriz tenha 
feito essa correção anual, pelo menos não o fez 
nos quatro anos do mandato anterior, de 2009 a 
2012, quando fui vereador. 

AUMENTO - O valor recebido hoje, de R$ 
10.021,17 é 72,17% maior do que o subsidio 
mensal recebido pelos vereadores do mandato 
anterior, que era R$ 5.820,50, brutos. 

DESCONTOS - Do salário bruto do verea- 
dor descontam-se 27,5% de Imposto de Renda 
(IRRF) e 11% de INSS — ou seja, de cara, o sa- 
lário de mais de R$ 10 mil já sofre um desconto 
de quase 40%. Depois, têm outros descontos, 
dependendo das opções do vereador, entre os 
quais a contribuição do partido (que, pela lei, é o 
"dono" do mandato), as mensalidades de asso- 
ciação de vereadores e de sindicato de servi- 
dores públicos, as consignações (mensalidades 
por empréstimo) etc. No mandato anterior, dos 
quase seis mil reais de salário, tinha vereador 
que recebia menos de três mil reais líquidos por 
mês, (CONTINUAAMANHÃ) 

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

- MEDALHISTAS 

75 alunos da rede municipal de ensi- 
no de Imperatriz foram medalhistas 
na XVI Olimpíada Brasileira de As- 
tronomia e Astronáutica (OBA- 2013). 
Os alunos, das escolas Moranguinho, 
Ipiranga e Hebe Cortez, receberam 
medalhas de ouro, prata e bronze, 
entre 775.023 alunos de todo o pais 
inscritos na OBA- 2013, que foi reali- 
zada em maio deste ano. A Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e Astronáuti- 
ca é organizada anualmente pela So- 
ciedade Astronômica Brasileira (SAC) 
e pela Agência Espacial Brasileira 
(AEB), com recursos principalmente 
do Conselho Nacional de Desenvolvi- 
mento Científico e Tecnológico, CNR, 
órgão vinculado ao Ministério da Ci- 
ência, Tecnologia e Inovação, MCTI. 
O astrônomo, professor Doutor e co- 
ordenador nacional da OBA, João Ba- 
tista Garcia Canalle, mandou à Secre- 
taria Municipal de Educação (SEMED) 
de Imperatriz carta parabenizando a 
atuação destes alunos. "Deixamos 
aqui registrados os nossos parabéns 
pelos excelentes resultados obtidos 
pelos seus alunos, professores e es- 
colas, e aproveitamos a ocasião para 
sugerir fortemente que esta Prefeitura 
faça uma cerimônia pública de entre- 
ga das medalhas dos seus alunos". 
Zesiel Ribeiro, secretário municipal 
de Educação, ressalta que a solenida- 
de para entrega da premiação destes 
alunos já está sendo organizada. "O 
Setor Pedagógico da Secretaria Muni- 
cipal de Educação já está organizando 
junto às escolas uma cerimônia públi- 
ca de premiação dos 75 alunos e ho- 
menagem aos alunos, professores e 
escolas pelos excelentes resultados". 

- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O polo da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) inicia mais uma turma 
de graduação em Imperatriz com a 
realização da aula inaugural da 3a 

turma do Curso de Bacharelado em 
Administração Pública na modalida- 
de à distância pela Universidade Es- 
tadual do Maranhão (UEMA). Nessa 
etapa, cerca de vinte alunos iniciaram 
a graduação em uma das quatro ins- 
tituições de ensino superior públicas 
de Imperatriz. Francisca Noronha Lô, 
que coordena o polo da UAB em Im- 
peratriz, dá mais informações sobre 
o curso; "O curso tem como objetivo 
graduar novos administradores e tem 
como público-alvo a comunidade em 
geral, principalmente egressos do En- 
sino Médio que fizeram vestibular pela 
UEMA. Foram ofertadas 25 vagas 
onde o aluno poderia optar pela mo- 
dalidade presencial ou à distância e 
18 optaram por esta modalidade". Em 
Imperatriz a UAB atende hoje mais de 
mil alunos, divididos em 17 cursos de 
graduação, extensão, aperfeiçoamen- 
to e especialização. 
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►O MOTORISTA PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO 

Geral 

Trio é autuado em flagrante por roubo 

Alysson e Huyeldson estão na Regional, Jássica foi transferida para a Delegacia do 4' Distrito 

Antônio Pinheiro 

Alisson Willian Barbosa Santos, Hudyel- 
dson Araújo Reis e Jéssica dos Santos 
foram autuados em flagrante por as- 

salto pelo delegado Assis Ramos. Eles foram 
presos pela Polícia Militar na madrugada de 
segunda-feira (21), no bairro São José, após 
perseguição policial. O trio estava numa ca- 
minhonete prata, de placa JVG-5254-lmpera- 
triz- MA. que tinha sido tomada de assalto por 
volta das 20h na Avenida da Liberdade, bairro 
Vila Ipiranga. 

Após o roubo da Hilux, a Polícia Militar 
iniciou várias diligências na tentativa de loca- 
lizar a caminhonete e prender os assaltantes. 
Por volta das 3h30. a PM localizou o veículo 
na Praça da Cultura. Ao tentar fazer a aborda- 
gem, os elementos fugiram em disparada no 
sentido Santa Rita. Várias viaturas saíram em 
perseguição. O trio, ao tentar fazer uma curva 

Homens sâo presos acusados de furto 

e receptaçâo de galinhas, fava e feijão 

Os homens embalaram a fava em garrafas pet 

Policiais militares de Senador La Rocque, 
comandados pelo sargento Osvaldino, fizeram 
a prisão de três homens acusados de furto e 
receptaçâo. Jorge Leandro e Erick Graces fo- 
ram presos, sendo acusados de furtar 26 litros 
de fava (já embaladas em garrafas pet), oito 
litros de feijão e dez galinhas caipiras em uma 
chácara na cidade de Senador La Rocque. Os 

PMs também prenderam Evandro Sousa, acu- 
sado de ter comprado os objetos furtados. 

O furto foi praticado na chácara de Fran- 
cisco de Sousa Pinto. A polícia conseguiu re- 
cuperar 20 litros de fava; o feijão e as galinhas 
não foram localizados. Os três homens foram 
apresentados no Plantão Central da Regional 
de Segurança, na noite de segunda-feira (21). 

Telemetrica será instalada no Rio 

Tocantins a partir desta quarta-feira (23) 

Uma estação telemétrica começará a ser 
instalada, nesta quarta-feira (23), no Rio To- 
cantins. O sistema fará monitoramento via 
satélite do nível do rio, que, até então, é feito 
manualmente. 

De acordo com o superintende da Defesa 
Civil, Francisco das Chagas, a tecnologia vai 
otimizar o trabalho do órgão. "Hoje, de ma- 
nhã, tarde e noite os agentes se dirigem ao 
rio para visualizarem o nível das águas. Com 
a telemétrica, vamos ter acessos aos dados ;; 
da sede da Defesa Civil, assim sendo, va- 
mos desafogar o trabalho que a gente já faz 
para outras atividades". 

O superintende destacou ainda que um 
simulado foi realizado na semana passada, 
a fim de mapear a área onde será instalada a 
estação. "Os técnicos vão checar a impera- 

Um simulado foi realizado para mapear a área 

triz na quarta-feira e já temos o mapeamento 
de toda estrutura que será necessária. Acre- 
dito que no dia 25 a gente finaliza o trabalho". 
(Dominuto) 

Três corpos por morte violenta deram 

entrada no IML nesse final de semana 

na Rua Bila Dutra, perdeu o controle do veí- 
culo e entrou em um muro de uma residência. 

De imediato, a viatura composta pelo sar- 
gento Pereira e cabo Duarte chegou ao local, 
onde os três ocupantes da Hilux tentaram 
fugir por uma grota, mas foram logo presos 
pelos policiais. O trio foi entregue no Plan- 
tão Central. Quando estavam sendo ouvidos 
pelo delegado Assis Ramos, o proprietário 
da caminhonete fez o reconhecimento dos 
presos. Jéssica Santos negou que fez par- 
te do assalto. Ela disse que estava em casa 
quando Alysson e Huyeldson chegaram em 
sua residência chamando seu esposo para 
sair. O mesmo estava dormindo, e ela saiu 
com a dupla. 

Jéssica foi transferida para a Delegacia 
do 4o Distrito Policial, localizada no Bacuri. 
Alysson e Huyeldson estão presos em celas 
separadas na Delegacia Regional de Segu- 
rança, aguardando a decisão da Justiça. 

Joabe bateu sua moto em um animal que estava solto na estrada. Foto (Jesnem Morais) 

Antônio Pinheiro 

Três corpos por mortes violentas deram 
entrada no IML de Imperatriz no final de sema- 
na. Duas mortes foram por homicídio e uma 
por acidente de trânsito. Joabe Santos Sou- 
za, 21 anos, morreu por volta de meia-noite e 
meia de sábado (19) ao bater sua moto em um 
animal que estava solto na estrada que liga a 
BR-010 ao município de Davinópolis. 

O motociclista seguia sentido Davinópolis. 
O acidente ocorreu após a Barreira da Ferro- 
via. A vítima morreu no local e o animal teve 
as duas pernas quebradas. Antes, um veiculo 
já tinha colidido com outro animal próximo ao 
local: 

Os dois homicídios aconteceram na cida- 
de de Montes Altos. Na madrugada de do- 
mingo (20), em uma festa de Halloween que 
estava acontecendo no Clube Maec, as víti- 
mas foram Ricardo Barbosa de Gouveia, 19 
anos, e Weden Alves Macial, conhecido por 
"Neném". 

As duas vítimas foram mortas a tiros. O ir- 
mão de Ricardo teria informado à policia que 
o autor do crime do seu irmão teria sido Mau- 
rício, conhecido por "Gago". Os familiares, re- 
voltados, disseram à polícia que no local da 
festa não tinha segurança. Sobre o autor da 
morte de Neném, segundo os populares, se- 
ria Eduardo, conhecido por "Buguelo". A sus- 
peita é que os dois crimes tenham relação. 

Juiz tem caminhonete furtada do 

estacionamento do aeroporto de Imperatriz 

Antônio Pinheiro 

O roubo e furto de veículos têm aumentado 
consideravelmente em Imperatriz nos últimos 
dias. Mesmo com o trabalho da Polícia Militar 
e Polícia Civil, as ações dos ladrões não foram 
inibidas. Há 15 dias, um delegado teve o veí- 
culo tomado de assalto. A vítima desta vez foi 
um magistrado. 

O juiz Nelson Robson Costa de Sousa 
deixou a sua caminhonete (L 200 MMC 4x4 
Mitsubishi, de cor prata) no estacionamento do 
aeroporto de Imperatriz no dia 17 deste mês, 
por volta das 6h da manhã, e viajou para São 
Luís. Ao retornar na tarde de ontem (21) para 
buscar seu veículo, ele não o encontrou no lo- 
cal. O magistrado compareceu na Delegacia 
de Roubos e Furtos na tarde de ontem, onde 
registrou o furto da caminhonete. 

Ainda na tarde de ontem, a Polícia Mili- 
tar recuperou uma Hilux prata que tinha sido 
tomada de assalto na cidade de Marabá. Na 
ocasião do roubo, os ladrões deixaram o pro- 
prietário amarrado em um matagal. A caminho- 

mm 
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A Hylux roubada em Marabá foi recuperada 

nete foi encontrada em outro matagal, próximo 
ao bairro Ouro Verde. Nas proximidades, tam- 
bém foram encontrados dois chassis de cami- 
nhonetes cortados. 

A Polícia Militar suspeita que próximo à 
área onde a Hilux foi encontrada funciona uma 
oficina de desmanche de veículos. A caminho- 
nete e os dois chassis cortados foram entre- 
gues na Delegacia de Roubos e Furtos. 

Campeão em 2005, Crístiano 

é o novo técnico do Imperatriz 

A diretoria do time do Imperatriz apresen- 
tou ontem, às 16h, no centro de treinamento 
Quirinão, o novo treinador do time. ídolo da 
torcida cavalina por ter ganhado a campe- 
onato maranhense de 2005, Crístiano Silva 
será o novo comandante do Imperatriz. Crís- 
tiano já vem treinando a equipe interinamen- 
te depois da demissão do técnico Bira Lopes, 
mas agora ele será treinador oficial do Cava- 
lo de Aço. 

A diretoria também vai apresentar dois re- 
forços para o time, o goleiro David, que vem 
de Minas Gerais, e o volante Ivan, que dispu- 
tou a segunda divisão do maranhense pela 
equipe do Sabiá. O Cavalo de Aço está pre- 
parando a equipe de olho no segundo turno 
da Copa Cidade de São Luís. 

No primeiro turno da competição, o Im- 
peratriz, que fazia parte do grupo junto com 
o Moto Club, Balsas e o Maranhão, ficou na 

Crístiano foi efetivado como treinador nessa segunda 

terceira colocação com nove pontos. Moto e 
Balsas foram os classificados da chave em 
primeiro e segundo lugar, respectivamente. 
(Imirante) 



II Coloquio Internacional de Direito termina hoje 

h 

m 

Evento acontece no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

Janaina Amorim 

Asoberanig e dignidade à luz dos direitos 
públicos serão discutidas no II Colóquio 
Internacional de Direito, que traz como 

tema "Direito Público e Justiça Transnacional: 
Ressignificando Soberania e Dignidade em 
uma Sociedade Globalizada". A programação 
teve início ontem, 21, e se encerra hoje. 22. 
Durante o colóquio estará em foco, ainda, a for- 
ma como os instrumentos jurídicos tratam algu- 
mas questões sociais como gênero, sexualida- 
de, pluralidade familiar, proteção das minorias 
e justiça social. O evento acontece no auditório 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Um dos coordenadores do colóquio; Cás- 
sio Guimarães Chai, mencionou a importância 
do debate. "É um evento que interessa a todos 

nós, pessoas. Somos todos pessoas e, en- 
quanto pessoas, há problemas, há interesses 
e há limites à nossa existência humana, que 
nos identificam e tendem a nos igualar e que, 
portanto, delas não podemos fugir", afirmou. 

A programação foi aberta com a palestra 
do professor doutor Alberto Manuel Poletti 
Adorno com o tema "O conceito da soberania 
e o princípio da autodeterminação dos po- 
vos: o que fazer depois do wikileaks?". Outro 
assunto debatido foi a "Mobilidade laborai e 
Justiça transnacional: isonomia e dignidade 
humana", com a professora doutoranda Maria 
do Socorro Almeida de Sousa. "O objetivo é 
dar a conhecer quais são as respostas do Di- 
reito para os conflitos dentro dessas circuns- 
tâncias de trabalho", explicou. A programação 
encerra hoje (22). 

Confira a programação de encerramento 

Coordenador de Mesa: Dr. César Linsan Passy Yip 
- 8h30 - Painel Temático: Justiça Transnacional. o impacto do Direito Internacional no ordena- 

mento jurídico brasileiro, com o Prof. Dr. Márcio Pereira Pinto (USP/Senado Federal) 
- 9h15 - Painel Temático: Tortura - Uma Análise Critica Comparada entre Direito Conven- 

cional e a Jurisdição Interna, com Henrique Helder de Lima, Promotor de Justiça - MA, pós- 
-graduaçâo na American University 

- 10h30 - Debates; Msc. Domingos Eduardo da Silva (Ufma), promotor de Justiça (MA) das 
Execuções Penais em Imperatriz 

Professor PhD. Alberti Manuel Poletti Adorno/ Paraguai. (Universidade de Paris - Pantheon- 
-Sorbonne, França) 

Tarde - Coordenador de Trabalho: Victor Diniz Amorim 
- 15h - Curso: Direito Convencional e a proteção das minorias no mundo globalizado, Dr. 

César Linsan Passy Yip (itamarati) e Dr. Lucas Hage Chahine Assumpção (Itamarati) 
Noite 
- 18h30 - Painel Temático; O conceito de gênero e a diversidade sexual para a Justiça em um 

mundo globalizado. Prof. Dra. Almudena Garcia Manso (Universidade Pontifícia de Salamanca/ 
Universidade Rey Juan Carlos) 

- 19h45 - Painel Temático; Pluralidade Familiar e Dignidade Infantil em um Mundo Globaliza- 
do. Prof. Dra. Artenira da Silva e Silva (Ufma e Universidade dO'Porto - Portugal/Unicef) 

- 20h30 - Debate 
Debatedores; Professora Doutora Herli de Sousa Carvalho (Ufma) 
Professora Msc. Teresinha de Jesus Amaral da Silva (Uema) 

Deputado Léo Cunha quer a descentralização 

dos serviços do INSS em Imperatriz 

A população de Imperatriz, assim como 
a dos demais municípios da região sudoeste 
e sul do Maranhão, tem aumentado conside- 
ravelmente nos últimos anos. Esse fato vem 
gerando uma grande procura pelos serviços 
disponibilizados pela única agência do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) existente na 
cidade, o que acaba tornando o atendimento 
muito lento, causando muita insatisfação entre 
os segurados. 

Para a aposentada Rita Martins da Silva, 
moradora do bairro Bacuri, ir ao INSS é moti- 
vo de preocupação. "Quando preciso ir até a 
agência, fico muito preocupada, pois sei que 
o atendimento será demorado. Acho que isso 
não deveria estar acontecendo: trabalhamos e 
contribuímos a vida toda, então merecemos re- 
ceber um tratamento digno", diz a aposentada. 

Preocupado em mudar essa realidade, o 
deputado Léo Cunha (PSC) solicitou através 
de uma indicação na Assembléia Legislativa a 
Instalação de uma segunda agência do INSS 
no município. Para o deputado, a nova agência 
tornará os serviços mais rápidos, facilitando a 
vida tanto dos segurados quanto dos funcio- 
nários do instituto, que acabam ficando abar- 
rotados com tanto trabalho. Imperatriz possui 
uma população estimada em mais de 250 mil 
habitantes, e ainda recebe grande parte da 
demanda gerada em municípios vizinhos, o 
que aumenta ainda mais o número dos aten- 

dimentos que são feitos diariamente ao INSS 
da cidade. Segundo informações do Ministério 
Público Federal, o tempo de espera nos aten- 
dimentos agendados para a realização de pe- 
rícia médica, por exemplo, chega a ser de até 
cinco meses e nesse período os beneficiários 
são privados de receberem os salários e bene- 
fícios devidos. 

Entre as justificativas dadas pela gerência 
Executiva do INSS para a lentidão nos atendi- 
mentos está o grande contingente populacio- 
nal. E foi diante dessa realidade que o deputado 
Léo Cunha teve a iniciativa de solicitar a insta- 
lação de uma nova agência. "É uma situação 
humilhante para quem precisa ser atendido no 
INSS de Imperatriz. Precisamos urgentemente 
nos mobilizar para garantir que essas pessoas 
possam ser atendidas no mais curto espaço de 
tempo possível", afirmou o deputado. 

Ele ainda destaca que a maior parte das 
pessoas que procuram a agência é formada 
por idosos e portadores de necessidades es- 
peciais, que necessitam mais ainda de atenção 
e de uma estrutura adequada para um aten- 
dimento satisfatório. O pedido do deputado foi 
recebido pela Mesa Diretora da Assembléia, 
sendo encaminhado ao ministro da Previdên- 
cia Social, Garibaldi Alves, para que viabilize 
seu atendimento e assim garanta mais tranqüi- 
lidade e conforto aos segurados do INSS de 
Imperatriz e região. 

Candidatos de Imperatriz 

se prepraram para o Enem 

m 

Em Imperatriz, os cursinhos estão lotados de candidatos que se preparam para a prova 

Hyana Reis 

A 5 dias do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). os candidatos de Imperatriz 
estão nos últimos preparativos para a aplica- 
ção da prova. Ao todo. 7.173.574 de pessoas 
se inscreveram para fazer a prova neste final 
de semana. Destes, 232.292 candidatos são 
do Maranhão. 

Em Imperatriz, os cursinhos estão lotados 
de candidatos que se preparam para a prova. 
Ana Lourdes prestará o exame pela primei- 
ra vez e recorreu ao pré-vestibular; "É uma 
forma de me estimular a estudar mais. Aqui, 
nós já nos preparamos não só com o conte- 
údo, mas também como a prova é aplicada", 
justifica. 

Pela terceira vez seguida, Guilherme So- 
ares prestará o exame com o objetivo de con- 
seguir uma vaga na universidade. "Este ano 
acredito que vou conseguir, pois me preparei 
e estudei mais. O curso que eu quero, Direito, 
é muito concorrido e é preciso fazer uma boa 
pontuação", explica o candidato. 

A prova- O Enem será aplicado neste sá- 
bado (26) e domingo (27) e será composto 
por quatro provas objetivas, com 45 questões 

cada e uma redação, sendo que no dia 26 
serão aplicadas questões sobre Ciências Hu- 
manas e suas Tecnologias, e Ciências da Na- 
tureza e suas Tecnologias, com duração de 
4h30; e dia (27), Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias. Redação, e Matemática e suas 
Tecnologias, com duração de 5h30. 

Vale ressaltar que as provas serão aplica- 
das no horário de verão, portanto os candi- 
datos de Imperatriz devem estar no local da 
aplicação com 1 hora de antecedência. 

Para acessar o cartão, que traz informa- 
ções como o local de prova do Enem, os can- 
didatos devem digitar CPF e senha. Segundo 
o Ministério da Educação (MEC), os candida- 
tos já receberam o cartão de confirmação em 
casa, enviado pelos Correios. A data limite de 
entrega foi dia 18 de outubro, mas quem não 
recebeu pode usar o cartão virtual para aces- 
sar o endereço onde fará a prova. 

A prova de redação será realizada no dia 
27. O candidato deve redigir um texto disser- 
tativo-argumentativo — uma reflexão escrita 
sobre tema de ordem política, social ou cultu- 
ral — de no máximo 30 linhas, a partir de uma 
situação-problema e de subsídios oferecidos 
sob a forma de textos motivadores. 

Prefeitura de Burítirana e Secretaria Municipal 

de Saúde participam da Campanha Outubro Rosa 

A campanha Outubro Rosa é comemorada em todo o mundo 

Teve início no dia 14 (segunda-feira) a 
abertura da campanha "Outubro Rosa", vol- 
tada para a prevenção do câncer de mama. A 
ação, que será realizada em todo o pais, vai 
dedicar o mês de outubro para a conscienti- 
zação sobre a doença. 

O movimento popular internacionalmente 
conhecido como Outubro Rosa é comemora- 
do em todo o mundo. O nome remete à cor 
do laço rosa que simboliza, mundialmente, a 
luta contra o câncer de mama e estimula a 

participação da população, empresas e en- 
tidades. 

A iniciativa da Secretaria Municipal de 
Saúde tem como objetivo incentivar a pre- 
venção da doença. "É muito importante 
mobilizar a população feminina para a reali- 
zação dos exames de prevenção. O acompa- 
nhamento médico, incentivado pelo Outubro 
Rosa. ajudará a evitar, curar e diminuir os ín- 
dices de câncer de mama entre nossas mo- 
radoras", afirmou o gestor Vagtonio Brandão. 
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"Estamos com um problema de sobrecarga de tensão. Esse problema leva à danificação dos 
equipamentos. Já perdemos uma bomba de água, queimaram algumas lâmpadas, motor de 
ar-condicionado", informou o coordenador do Restaurante Popular, Amauri Freitas. 

a Bíenesí» 

A voz da comunidade 

>5. 

Restaurante Popular está sem 

funcionar há duas semanas 

Janaina Amorim 

Há cerca de duas semanas, o Restaurante 
Popular de Imperatriz deixou de funcio- 
nar. Logo na porta, um aviso comunica 

que o local está em manutenção. "Estamos com 
um problema de sobrecarga de tensão. Esse 
problema leva à danificação dos equipamentos. 
Já perdemos uma bomba de água, queimaram 
algumas lâmpadas, motor de ar-condicionado", 
informou o coordenador do restaurante, Amauri 
Freitas. 

Mais de 600 refeições diárias são servidas 
no lugar. São pratos balanceados e que podem 
ser adquiridos por R$ 1. Quem freqüenta são 
geralmente estudantes e pessoas que traba- 
lham nas proximidades e que, enquanto a situa- 

ção não for resolvida, ficam no prejuízo. 
A demora em resolver a situação é em de- 

corrência de um impasse com a Cemar em rela- 
ção à origem do problema. "Entramos em con- 
tato com a Companhia Energética do Maranhão 
(Cemar), que informou que o problema foi iden- 
tificado no transformador particular da unidade. 
No entanto, após uma averiguação da Citeluz, 
foi constatado que o problema era na rede da 
Cemar e que teríamos que aguardar um pouco 
mais para reabrirmos o Restaurante", detalhou 
Amauri. 

No momento em que fazíamos a matéria, 
uma equipe da Cemar tentava resolver o proble- 
ma. Segundo Freitas, a previsão é que o restau- 
rante volte a funcionar normalmente ainda nesta 
semana. 

RESTAURANTE POP 

M' WtAHKIM li. n*.vt At KAMUWt l»*»» 

COMUNICAMOS 

QUE 0 

„     AMTC 
RESTAURANTE 

POPULAR NÃO IRÁ 

funcionar POR 

estar cm 

v t 

m. i i 
; 
íi 

■ m -mm 

&9 
iil 
POBRE 

11 
i» P 

Na manha de segunda-feira (21), a do Restaurante Popular estava vazia 

Um cartaz avisa que o local está em manutenção A previsão é que o funcionamento seja normalizado ainda nesta semana 
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Passageira receberá indenização por ter fraturado o calcanhar em coletivo 

Uma passageira de Belo Horizonte deve receber R$ 10 mil 
de indenização por danos morais por ter sofrido uma fratura no 
calcanhar após queda em coletivo depois de uma freada do 
motorista. A empresa de transportes Viação Zurick, proprietária 
do ônibus, foi responsabilizada pelo acidente. A decisão é 13 a 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). 
Consta nos autos que, no dia 17 de novembro de 2008, 

I.L.S. estava no coletivo da empresa Zurick. Por volta das 6h, 
na rua Doutor Cristiano Rezende, no bairro Novo das Indús- 
trias. em Belo Horizonte, o motorista freou bruscamente por 
conta de um quebra-molas. A passageira caiu, sofrendo fratura 

bilateral em osso do calcanhar. 
A mulher precisou passar por uma cirurgia e, posterior- 

mente, por sessões de fisioterapia para se reabilitar. Devido 
ao ocorrido, a passageira ingressou com uma ação contra a 
empresa, por danos morais e materiais, na 9a Vara Cível de 
Belo Horizonte. 

Na Primeira Instância, o pedido foi julgado parcialmente 
procedente e a passageira ganhou o direito de receber R$ 5 
mil a título de danos morais e R$ 203 por danos materiais. 

Entretanto, a passageira recorreu ao Tribunal, pedindo o 
aumento do valor de indenização. 

O desembargador Newton Teixeira de Carvalho, relator do 
recurso, aceitou o pedido e alterou em parte a decisão de Pri- 
meira Instância. "Levando-se em consideração as condições 
econômicas e financeiras das partes, a gravidade objetiva do 
dano e a extensão de seu efeito lesivo, aliados à necessidade 
de se fixar uma indenização que não constitua enriquecimento 
do recorrido, entendo como justa a fixação do valor de R$ 10 
mil. a título de danos morais", afirmou o magistrado. No restan- 
te, a decisão da Primeira Instância foi mantida. 

Os desembargadores Alberto Henrique e Cláudia Maia 
acompanharam o voto do relator. 

STJ admite novas reclamações sobre cobranca de tarifas bancárias 

Foi admitido para processamento mais um lote de recla- 
mações ajuizadas por instituições financeiras que apontam 
conflito entre decisões de juizados especiais e a jurispru- 
dência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito da 
legalidade da cobrança de tarifas bancárias. 

Do total de 12 reclamações - movidas pelo Banco Bra- 
desco S/A, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 
S/A, BV Financeira S/A e HSBC Bank Brasil S/A Banco Múl- 

tiplo -.11 são contra o Conselho Recursal dos Juizados Es- 
peciais Cíveis e Criminais do Rio de Janeiro e uma contra a 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
do Amazonas. 

Recurso repetitivo 
A Segunda Seção do STJ decidiu, em julgamento reali- 

zado sob o rito dos repetitivos, que a cobrança da tarifa de 

abertura de crédito (TAC) e da tarifa de emissão de carnê 
ou boleto (TEC) é legítima, desde que prevista em contratos 
celebrados até 30 de abril de 2008. Todos os acórdãos, en- 
tretanto, determinaram a devolução dos valores cobrados. 

A ministra Isabel Gallotti, relatora, reconheceu a di- 
vergência de entendimentos e deferiu os pedidos de limi- 
nar para suspender os processos até o julgamento das 
reclamações. 
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Paulo Marinho Júnior assume comando 

João Abreu presidiu a solenidade de posse, no Palácio dos Leões 

O administrador com pós-graduação em 
Administração Pública, Paulo Marinho 
Júnior, assumiu nessa segunda-feira 

(21) o comando da Secretaria de Estado Ex- 
traordinária da Juventude (Sejuv) - cargo an- 
tes ocupado pelo deputado estadual Carlos 
Filho, que retomará á Assembléia Legislativa. 
A solenidade de posse ocorreu no Salão de 
Atos do Palácio dos Leões. 

Marinho afirmou que dará continuidade ao 
trabalho já realizado e implementará novas 
ações. "A expectativa é de muito trabalho, 
muita disposição para realizar projetos de in- 
teresse da juventude. São mais de 2 milhões 
de maranhenses, entre 15 e 29 anos. que 
precisam participar mais, estar mais presente 
e ajudar na construção do nosso futuro", de- 
clarou o novo secretário. 

Prestigiaram a posse os secretários de 
Estado João Abreu (chefe da Casa Civil); Luis 
Fernando Silva (Infraestrutura); José Antônio 
Heluy (Trabalho e Economia Solidária): Hildo 
Rocha (Cidades e Desenvolvimento Urba- 
no); os deputados estaduais Stênio Resende 
e André Fufuca; os ex-deputados federais 
Paulo Marinho e Márcia Marinho; prefeitos, 
ex-prefeitos, vereadores, entre outras lide- 
ranças políticas do município de Caxias, terra 
natal do novo gestor da Sejuv. 

A solenidade foi presidida pelo chefe da 
Casa Civil, João Abreu. "Paulo Marinho Júnior 
é mais um representante da nova geração 
que chega para compor o governo, trazendo 
sua jovialidade, competência e talento para 
complementar o quadro de gestores e seguir 
dando suas contribuições para um Maranhão 
melhor", declarou João Abreu, afirmando, ain- 
da, que a juventude atual está sintonizada e 
mais atenta às questões contemporâneas. 

"Os jovens estão procurando seus espa- 
ços, defendendo uma política catalisada com 
seus anseios. Nessa perspectiva esperamos 
atender as necessidades e os desejos, colo- 
cando um representante da juventude com 
experiência em gestão, para comandar a Se- 
juv", ressaltou João Abreu. 

Para Luis Fernando Silva, a posse de Pau- 
lo Marinho Júnior representa o aprimoramen- 
to das políticas afirmativas voltadas para os 
jovens maranhenses. "A juventude não pode 
ficar apenas como espectador no processo 
de desenvolvimento, tem que participar. Pau- 
lo Marinho Júnior é competente e vai fazer um 
excelente trabalho", ressaltou. 

O secretário Paulo Marinho Júnior tem 
agora a missão de formular, executar e ga- 
rantir políticas públicas para os jovens mara- 
nhenses. 

Alunos terminam o BREC com 

100% de aproveitamento 

O Curso de Busca e Resgate em Estruturas 
Colapsadas (BREC), promovido pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), foi 
encerrado no domingo (20). No total, 30 bom- 
beiros foram certificados, sendo 28 oficiais e 
praças maranhenses, além do major Christian 
Lima e o sargento Gilberto Silveira, ambos do 
Corpo de Bombeiros Militar do Piauí. 

O curso, coordenado pelo major Wellighton 
Reis, teve início na quarta-feira (16) e contou 
com a participação de instrutores da Organi- 
zação das Nações Unidas (ONU), entre eles, 
o coronel Oscar Campillo, do Corpo de Bom- 
beiros de Bogotá, e que faz parte da Agência 
Internacional da ONU (INSARAG), que trata 
de desastre em estruturas colapsadas. 

"O objetivo da Agência é padronizar, em 
todo o mundo, os procedimentos internacio- 
nais em estruturas colapsadas", informou o 
instrutor. Os técnicos internacionais vieram ao 
Maranhão após contato feito pelo comandante 
geral do Corpo de Bombeiros Militar do Mara- 
nhão, coronel João Vanderley Costa Pereira, 
durante encontro ocorrido em Lima, no Peru. 

"Participar de eventos, dentro e fora do 
pais, é de suma importância para conseguir- 
mos estreitar os laços entre a nossa corpora- 
ção e outras instituições. O Maranhão só tem 
a ganhar", ressaltou o coronel Vanderley Pe- 
reira. 

Para os alunos, o curso foi muito provei- 
toso. "É bom sabermos que já temos o co- 
nhecimento técnico exigido pela ONU para 
atuarmos em áreas colapsadas em qualquer 
parte do mundo", ressaltou o soldado Rodney 
Mendes. 

O curso teve o objetivo de ampliar o núme- 
ro de bombeiros especializados em ocorrên- 
cias do tipo busca e resgate em estruturas co- 
lapsadas. O Maranhão é o segundo estado do 
pais em número de bombeiros especializados 
em áreas colapsadas. 

Durante o curso, as aulas práticas e teóri- 
cas serviram para que os bombeiros militares 
estudassem vários temas, entre eles: edifica- 
ções, materiais, composição, estruturas colap- 
sadas, equipamentos de demolição e resgate, 
formas de remoção e entrada aos escombros. 

COM SEGURANÇA NAO SE BRINCA! 
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Seduc promove reunião extraordinária de 

gestores e supervisores escolares 

A Secretaria de Estado de Educação (Se- 
duc), por meio da Secretaria Adjunta de Ensi- 
no (SAE), promoveu na última sexta-feira (19), 
no auditório da Ul Governador Edison Lobão, 
localizado na cidade de São João dos Patos, 
reunião extraordinária de gestores e super- 
visores escolares vinculados à Unidade Re- 
gional de Educação (URE) de São João dos 
Patos. 

Estiveram presentes a secretária-adjunta 
de Ensino, Leuzinete Pereira; o secretário-ad- 
junto de Gestão Institucional. Fernando Silva; 
a supervisora de Educação Básica, Lucine- 
te Vilanova; a gestora da URE de São João 
dos Patos, Jarlane Gomes Correia; o diretor 
de Educação da URE, Renato Dárcio Noleto 
Silva; além de gestores e supervisores esco- 
lares de escolas dos 19 municípios vinculados 
à Regional de São João dos Patos. 

O encontro teve como objetivo promover 
a aproximação entre os gestores e a direção 
da Seduc, compartilhando experiências bem- 
-sucedidas de gestão escolar e melhoria na 
qualidade do ensino na rede estadual. Além 
disso, foi destinado um momento para escla- 
recimento de procedimentos e métodos rela- 
cionados à adesão de programas disponíveis 
às escolas. 

A secretária-adjunta de Ensino, Leuzinete 
Pereira, apresentou como exemplos de boa 
gestão o CE 7 de Setembro, localizado na co- 
munidade da Maiobinha, em São Luís, e o CE 
Aniceto Mariano Costa. Segundo Leuzinete, 
"a participação ativa da comunidade e o com- 

promisso do gestor possibilitaram uma melho- 
ria significativa na qualidade do ensino e do 
espaço das escolas. São exemplos de boas 
práticas de gestão que servem de inspiração". 

O secretário-adjunto Fernando Silva con- 
vocou os presentes para participarem da 
consulta pública do Plano Estadual de Edu- 
cação. "É o momento de a sociedade partici- 
par ativamente das definições das metas que 
nortearão os programas e projetos da área 
educacional que, em breve, serão enviados 
para aprovação na Assembléia Legislativa do 
Estado". * 

Ele ainda convocou os gestores a partici- 
parem do processo de formulação, em seus 
municípios, dos planos municipais de educa- 
ção. "Os profissionais de educação devem 
dialogar com prefeitos e conselhos municipais 
de educação, no sentido de participar ativa- 
mente na construção das metas importantes 
e necessárias a cada cidade, buscando a pro- 
moção da educação mais justa e democráti- 
ca". 

Na oportunidade, a supervisora de Educa- 
ção Básica, Lucinete Vilanova, aproveitou a 
ocasião para orientar os gestores das esco- 
las participantes do Programa Ensino Médio 
Inovador (Proemi), no sentido de prestação 
de contas e continuidade dos projetos desen- 
volvidos. "É importante que a escola realize 
a prestação de contas anuais, para que não 
tenham valores futuros bloqueados, podendo 
propor novos projetos que deem continuidade 
às ações desenvolvidas", afirmou. 
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: provas serão aplicadas em 1.161 cidades e 15 mil salas de aula 
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Casos específicos 

No próximo fim de semana, 7.173.574 milhões de inscritos irão 
fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Um 
grande esquema de logística foi montado para o transporte e a apli- 
cação das provas em 1.161 municípios espalhados pelo país. Os 
candidatos farão as provas em 15 mil salas de aula e 660 mil pes- 
soas vão trabalhar no dia do exame. Este ano, os cerca de 63 mil 
malotes de provas terão cadeado eletrônico com GPS para garantir 
a segurança. 

Há ainda 90.273 pessoas que guardam o sábado por questões re- 
ligiosas. Isso significa que eles só iniciam a prova após o pôr do sol de 
sábado e, até esse momento, ficam em uma sala isolada dos demais 
candidatos. Também será garantido atendimento especifico para idosos 
e mães que estão amamentando. As grávidas são 6.689 entre os inscri- 
tos e a estimativa do Ministério da Educação é que 617 vão ter o bebê 
em data próxima à da aplicação das provas. O ministério passou a acom- 
panhar de perto esse grupo depois que uma candidata teve um bebê no 
banheiro da escola onde fezia a prova, no ano passado. 

Provas 

Para o Enem 2013, foram impressas 442 provas em braile para os 
cegos. Outras 1.647 pessoas terão prova com letra ampliada e 5.849 
vão receber a prova super ampliada. Os autistas e os que têm dislexia 
vão contar com o auxílio de leitorqs e transcritores. Haverá ainda in- 
térprete de libras e auxílio para transcrição. Aproximadamente 29 mil 
pessoas solicitaram salas de mais fácil acesso. 

Aplicação 
A aplicação do Enem envolve um longo período de preparo e pre- 

vê atendimento específico para quem tem deficiência, gestante, ido- 
so e até mesmo para pessoas que estão em hospitais. O número de 
pessoas que solicitou atendimento diferenciado ou especifico ao fazer 
a inscrição foi 162.179. Entre os que precisam de atendimento espe- 
cífico, há dez candidatos em classe hospitalar. 

Inscritos 

Do total de inscritos, a maioria já concluiu o ensino médio (4.052.038) e está na faixa etária de 21 a 30 anos (2.181.084). As mulheres repre- 
sentam 58,5% do total de inscritos. Esses candidatos vão poder usar a nota do exame para concorrer a vagas de ensino superior em uma das 21 
universidades federais, quatro estaduais e 29 institutos federais que adotam o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Cerca de 70% dos candidatos 
ficaram isentos de pagar a taxa de inscrição. A isenção vale para estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas ou que têm renda 
mensal per capita inferior a um salário mínimo e meio. 

Investimentos na economia devem crescer 26% nos próximos quatro anos, mostra pesquisa 

Aumento Setores 

Ruga ressaltou os investimentos na indústria, que devem superar 
R$ 1,1 trilhão, com aumento de 24,3% em relação às aplicações dos 
quatro anos anteriores. O economista adiantou que o setor de petró- 
leo e gás vai liderar os investimentos na indústria, com previsão de 
R$ 458 bilhões para o quadriênio 2014-2017, contra R$ 311 bilhões 
no quadriênio anterior. "Esse setor está sendo o grande investidor da 
indústria, com perspectiva de crescimento robusto de 8% ao ano. A 
depender do resultado do leilão do Campo de Libra - marcado para 
hoje (21) no Rio de Janeiro -, é possível que o investimento seja ainda 
maior", comentou Ruga, acrescentando que a pesquisa utilizou dados 
de planos estratégicos da Petrobras e das empresas do setor de pe- 
tróleo e gás. 

Ele também chamou a atenção para o setor automobilístico, com a 
sinalização de maior dinamismo do consumo de bens duráveis. Os in- 
vestimentos no setor automotivo (montadoras e peças) são estimados 
em R$ 74 bilhões. Ainda na indústria, os setores de extração mineral e 
siderurgia foram os únicos com previsões de queda para os próximos 
quatros anos. Em comparação com 2009-2012, os investimentos no 
setor de minério no período devem cair 31,9% (R$ 47,7 bilhões ante 
R$ 70 bilhões) e no setor de siderurgia, 68,2% (investimentos de R$ 
10,4 bilhões ante R$ 32,6). O estudo sugere que a queda dos investi- 
mentos no setor extrativista mineral deve-se ao arrefecimento da de- 
manda, ao excesso de capacidade da indústria de mineração e ao au- 
mento dos custos operacionais em quase todos os países produtores. 

Previsão Investimentos 
Os maiores investimentos estão previstos em agricultura e servi- 

ços; R$ 1,5 trilhão em 2014-2017, um aumento de 30,9% na com- 
paração com o quadriênio anterior. Os investimentos em residências 
devem passar de R$ 867 bilhões (22% de aumento) e em infraestru- 
tura, de R$ 509,7 bilhões (24,8% de aumento). Este é o oitavo ano da 
pesquisa, que mapeia 17 setores da economia responsáveis por 58% 
dos investimentos, e faz projeções para as demais áreas, que respon- 
dem por 48% do total da formação bruta de capital fixo. 

Os investimentos na economia brasileira devem crescer cerca de 
26% entre 2014 e 2017, na comparação com os quatro anos imediata- 
mente anteriores. Os dados fazem parte da pesquisa Perspectivas de 
Investimento no Brasil 2014-2017, divulgada ontem (21) pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As em- 
presas que atuam no país devem investir R$ 3,98 trilhões a partir do 
ano que vem até 2017. Os investimentos na economia de 2009 a 2012 
foram aproximadamente R$ 3,15 trilhões. 

Queda 

De acordo com o economista-chefe do BNDES, Fernando Pimentel Ruga, após queda na participação do Produto Interno Bruto (PIB) de 
19,1% para 18,1% entre 2011 e 2012, influenciada pela crise financeira mundial, a trajetória de alta da taxa de investimento está sendo retomada. 
"Estamos vendo um desempenho muito bom nesses nove meses do ano -18,9% [do investimento]. Neste ano. já teremos um crescimento duas 
a três vezes maior que o do PIB", comentou, ao defender que o cenário internacional será mais benigno e o crédito privado será retomado nos 
próximos anos. 

Governo entregará 1 8 mil máquinas a municípios brasi eiros 

m 
Obras 

Ela ressaltou que. com as máquinas, os prefeitos podem fazer 
pequenas obras de saneamento, como abertura de bueiros, colo- 
cação de tubulações, construção de barreiras e outros serviços, 
como remoção de entulhos e transporte de material de construção. 
A presidenta destacou que os 1.440 municípios do Semiárido com 
até 50 mil habitantes e todos os municípios em situação de emer- 
gência são prioritários na distribuição dessas máquinas. Segundo 
Dilma, todos eles já receberam a retroescavadeira e a motonivela- 
dora e 583 receberam também o caminhão-caçamba. Além dessas 
máquinas. 245 municípios já receberam a pá carregadeira e 238, 
caminhões-pipa. 

Objetivo Melhores condições 

Com o objetivo de melhorar as condições das estradas vicinais nas 
pequenas cidades brasileiras, o governo federal vai entregar, até maio 
do ano que vem, 18 mil máquinas e equipamentos a municípios com 
menos de 50 mil habitantes ou em situação de emergência por causa 
da seca. Até agora, foram distribuídas aproximadamente 7,6 mil má- 
quinas (4,5 mil retroescavadeiras, 2 mil motoniveladoras e mais de 600 
caminhões-caçamba). "Todo esse esforço significa um investimento de 
R$ 5 bilhões do meu governo, mas significa muito mais para cada pre- 
feitura, porque estamos dando autonomia para as prefeituras de nosso 
país enfrentarem problemas diários", disse a presidenta Dilma Rousseff, 
ao participar ontem (21) do programa semanal Café com a Presidenta. 

"Essas máquinas ajudam a criar condições para melhorar a con- 
vivência com a seca e aumentar a oferta de água durante uma es- 
tiagem prolongada, como essa que o semiárido está vivendo agora", 
disse. Dilma Rousseff também ressaltou que as máquinas doadas 
às prefeituras são compradas, pelo governo federal, de fábricas que 
têm produção no Brasil, o que estimula vários setores da economia 
nacional. "Essas fábricas estão produzindo com toda a capacidade 
por causa dos nossos pedidos de máquinas para os municípios. Com 
isso, geramos emprego, porque produzir mais exige mais mão de 
obra e exigindo mais mão de obra é mais emprego na veia", acres- 
centou. 
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Bem-Esfar 

PACIENTES COM HIV 
PODERÃO TER TRATAMENTO 

ANTECIPADO 

Está em consulta pública um 
protocolo de atendimento do gover- 
no que prevê tratamento contra a 
AIDS para todos os adultos que se- 
jam diagnosticados soropositivos, 
independentemente do estágio da 
doença. A expectativa do Ministério 
da Saúde é que a expansão da ofer- 
ta de tratamento gratuito chegue a 
mais 100 mil pacientes. 

O protocolo atual usado pela 
rede pública de saúde prevê que 
o tratamento seja fornecido ao pa- 
ciente com AIDS que tiver CD4 
(células de defesa do organismo) 
abaixo de 500 para cada milímetro 
cúbico de sangue. 

Desde o início de 2013, também 
podem receber o tratamento casais 
sorodiscordantes (aqueles em que 
um dos parceiros tem o vírus e o 
outro não), com CD4 acima de 500 
células para cada milímetro cúbico 
de sangue, pacientes que convivem 
com outras doenças, como tubercu- 
lose e hepatite, e pacientes assin- 
tomáticos com CD4 menor de 500. 

Com o novo protocolo, o trata- 
mento poderá chegar a um grupo 
de pacientes que têm CD4 acima de 
500, não apresentam os sintomas 
da doença e, portanto, não podem 
receber o tratamento gratuito con- 
forme o protocolo vigente. Segun- 
do o Ministério da Saúde, estudos 
internacionais mostram que o uso 
precoce de antirretrovirais reduz em 
96% a taxa de transmissão do HIV. 

O Ministério da Saúde estima 
que atualmente cerca de 700 mil 
pessoas vivam com HIV e AIDS no 
país, mas 150 mil não sabem que 
têm o vírus ou a doença. Ao todo, 
313 mil recebem tratamento com 
medicamentos antirretrovirais gra- 
tuitos. O Brasil registra, em média, 
cerca de 38 mil casos de AIDS por 
ano. Desde os anos 80, quando 
teve início a epidemia, foram conta- 
bilizados 656 mil casos. 

O diretor do Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais do Mi- 
nistério da Saúde, Fábio Mesquita, 
destaca que a medida terá efeito 
benéfico especialmente sobre as 
populações mais vulneráveis ao 
HIV, entre elas homens que fazem 
sexo com homens, profissionais 
do sexo e pessoas que usam dro- 
gas. Ele ressalta que o Brasil será 
o primeiro país em desenvolvimen- 
to a adotar a política de tratamento 
como prevenção. 

A consulta pública está aberta 
para contribuições da sociedade até 
o dia 5 de novembro. A validação 
das proposições recebidas e ela- 
boração da versão final consolida- 
da do protocolo serão coordenadas 
pelo Departamento de DST, AIDS e 
Hepatites Virais, que deve finalizar 
o documento no próximo mês. 
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CÍCERO FAZ DOIS E SOBE 

Walter se aproxima do 03 no prêmio Chuteira de Ouro 
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Santa Fé usar camisa pirata' 
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Santa Fé jogou o segundo tempo com camisas falsas e números desenhados à mão 
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Cícero comemora um de seus gols contra o Náutico na Arena Pernambuco 

O "gordinho" Walter. artilheiro do Goiás, 
marcou novamente nesse final de semana na 
vitória de seu clube sobre o Atlético-PR por 3 
x 0. Com isso, chegou aos 44 pontos no prêmio 
Chuteira de Ouro, aproximando-se de Jô, tercei- 
ro colocado com 48 pontos. 

Outro que marcou na rodada e subiu no 
ranking foi DAIessandro. Com seu gol de pênal- 
ti contra o Grêmio, o argentino do Colorado che- 

gou a 38 pontos e alcançou o oitavo lugar geral. 
Cícero, do Santos, também chegou aos 38 

pontos. Com os dois gols marcados contra o 
Náutico, ele chegou ao nono lugar geral, pas- 
sando Rodrigo Silva, do ABC, que também mar- 
cou duas vezes, mas ficou com 37 pontos, no 
10° lugar. 

Alexandre Pato. do Corinthians. voltou a 
marcar e chegou aos 36 pontos, no 11° posto. 

Um fato grotesco na rodada deste fim de 
semana do Campeonato Colombiano ga- 
nhou repercussão mundial. No domingo, o 
Independiente Santa Fé, equipe que chegou 
às semifinais da Libertadores-2013. encarou 
o Boyacá Chico, fora de casa. 

Nas prévias do jogo, a diretoria do Santa 
Fé se deu conta de que só havia levado o 
primeiro uniforme da equipe, que é predo- 
minantemente vermelho, com detalhes em 
branco. O problema é que o Boyacá, como 
mandante, jogaria com seu uniforme de cor 
laranja e azul. Ou seja, sinal de confusão à 
vista. 

Coube a alguns funcionários do Santa 

Fé correrem pela cidade de Boyacá para ad- 
quirir camisas brancas do clube. Acontece 
que as únicas peças que encontraram foram 
do mercado clandestino, sem números. En- 
quanto os algarismos eram colocados à mão 
nos vestiários, o Santa Fé entrava em cam- 
po com sua indefectível camisa de treino, de 
cor cinza, com números confeccionados por 
esparadrapo e sem qualquer patrocínio. 

Na etapa complementar, o Santa Fé vol- 
tou a campo com seu "uniforme pirata", com 
números desenhados artesanalmente. 

Apesar das camisas improvisadas, o 
Santa Fé acabou vencendo o rival por 2x0, 
gols de Valdés e Anchico. 
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