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Hédico do Hais Médicos" tem 15 processos 

O médico Carlos Jorge Cury Mansilla, que responde a 15 processos por complica- 
ções pós-cirúrgicas. é um dos selecionados pelo programa Mais Médicos, do governo 
federal, para atuar em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal Ele se ^ 
apresentou na segunda-feira (2) para assumir o cargo. No entanto, após saber do 
histórico do profissional, o secretário de Saúde da cidade. Willem Madison, disse que 
vai rever a contratação. "Ele não atendeu e nem vai atender aqui", afirmou. A posse L 
estava prevista para quarta-feira (4). Carlos Mansilla, que também é ex-deputado ^ 
federal, é apontado como falso arurgião plástico pela Policia Civil do Amazonas. Das . : gfÊSp In» 
15 denúncias realizadas oficialmente contra o médico, ele foi indiciado em seis por i 
lesão corporal gravíssima. Mansilla ainda pode ser acusado em outras nove, depen- L- 
dendo do resultado de laudos do Instituto Médico Legal (IML), que ainda não foram ' ,X 
entregues à policia A reportagem tentou contato com o advogado de Masilla. Cristian ^ /W* 
Naranjo, mas ele não atendeu às ligações até a publicação desta reportagem Nesta ^ 
terça-feira (3). ao falar sobre o programa em Brasília, o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, disse que a pasta consultou o Conselho Federal de Medicina para confirmar as suspeitas em relação a Mansilla. O ministério tam- 
bém vai notificar o município de Águas Lindas para que o médico fique impedido de trabalhar até que a avaliação da pasta seja conduida. 
'Confirmando essa situação, certamente o exduiremos do programa', disse o ministro. 

Aluno Flagra Funcionários Pata de pato 

O gesto de Alexan- 
dre Pato nas come- 
morações dos gols, 
enfim, foi decifrado. 
De acordo com o za- 
gueiro Felipe, a mão 
espalmada com os de- 
dos cruzados sobre o 
rosto nada mais é do 
que a simulação da 
pata de um pato. "No 
começo ele foi muito 
misterioso, mas agora 
nós sabemos que é a 
pata do Pato. Ele é um 

brincalhão", afirmou Felipe, em entrevista à Fox Sports. Após a vitória 
sobre o Flamengo, por 4 a 0, na qual marcou dois gols, o atacante man- 
teve o mistério da comemoração, brincando com os jornalistas ao dizer 
que "todos estavam muito apressados". Alexandre Pato é vice-artilheiro 
do Corinthians nesta temporada, com 14 gols. apenas três atrás de Pa- 
olo Guerrero. Convocado para a Seleção Brasileira por Luiz Felipe Sco- 
lari. ele vai desfalcar a equipe alvinegra por três jogos. 

f 

1 

\ 

Um inspetor de alunos e uma auxiliar de limpeza foram flagrados fa- 
zendo sexo dentro de uma escola municipal em Quintino, na zona norte 
do Rio de Janeiro. O vídeo estava em um pen drive encontrado por um 
aluno, que divulgou o conteúdo em uma rede social, Nas imagens, o 
casal aparece brincando. Em certo momento, o homem, só de cueca, 
finge perseguir a moça. O inspetor e a auxiliar de limpeza, que trabalha 
para a Comlurb, foram afastados do cargo. A atitude dos funcionários 
irritou alunos da escola, que fizeram um protesto na frente da unidade. 
A Secretaria Municipal de Educação informou que vai abrir uma sindi- 
cância para apurar o caso 
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Agora é "apenas" milionário 

A revista Forbes, dos Estados Unidos, afirmou que. mais pobre, o empresário brasileiro Eike Batista "deixou, 
oficialmente, de ser um bilionário". Após aparecer na lista da Forbes como o sétimo homem mais rico do 
mundo em 2012, com uma fortuna de US$ 30 bilhões, agora o patrimônio de Eike é calculado pela revista 
em menos de US$ 900 milhões. A perda é estimada em US$ 29,1 bilhões. O jornalista Anderson Nunes 
afirmou em um artigo publicado na página da Forbes na internet que "boa parte da fortuna estimada de 
Eike está em ações das suas seis companhias listadas em bolsa, sendo que todas estão em estágios pré- 
-operacionais e ainda não apresentam lucro. Isso significa que ele poderia, eventualmente, ver sua riqueza 
cair ainda mais. já que ele teria comprometido sua fortuna pessoal para garantir empréstimos com bancos 
brasileiros". A revista afirma que Eike poderia evitar o colapso do império usando a Lei de Falências do Bra- 
sil para reorganizá-lo, mas isso resultaria em anos de batalhas judiciais. A Forbes lembra que o empresário 
prometeu, num artigo publicado em julho, que não deixaria de pagar "um centavo" das dividas. "Isso. certa- 
mente. não o transforma num herói. Ele. provavelmente, não conseguirá cumprir suas enormes promessas 
e muita gente já perdeu dinheiro por acreditar nele*, diz o texto. 

COLUNA DO SANCHES 

EDELVIRA MARQUES E "EU. IMPERATRIZ" cerca de dnco meses se passaram. 

O livro tem o formato de 15 centímetros de 
largura por 22,5 cm de altura e 294 páginas, 
das quais 277 numeradas, resultando numa 
lombada de 1,5 cm. Traz a partitura de uma 
marcha-hino em homenagem à Transamazô- 
nica, feita por Benedito Santana, e um peque- 
no mapa ("planta placográfica"), desenhado 
pelo técnico agrícola Natanael, onde se dis- 
tribuem 458 quarteirões, nenhum deles após 
a BR-010, exceto as indicações da estrada 
para o município de João Lisboa, o aeroporto 
e as instalações da usina da CEMAR e do 
armazém da CIBFRAZEM. 

O conteúdo do livro é dividido em duas 
partes, a primeira com 78 itens e, a segunda, 
com 46. além de um Apêndice com 15 biogra- 
fias. Basicamente, a primeira parte trata de 
assuntos históricos, passados, reservandose 
à segunda parte para os aspectos mais atuais 
da vida do município ("atuais", aqui, refere-se 
aos dois primeiros anos da década de 1970, 
quando governava Imperatriz, em mandato 
tampão (até janeiro de 1973), o prefeito Rena- 
to Cortez Moreira, que tomara posse em 31 
de janeiro de 1970, tendo como vice Dorgh/al 
Pinheiro de Sousa. Ambos. Renato e Dorgi- 
val, além terem estado unidos pela missão de 
governar, também se uniriam fatidicamente 
pela violência, com a triste coincidência de 
morrerem assassinados a bala - Dorgíval Pi- 
nheiro em 12 de novembro de 1971 e Renato 

Em 27 de agosto de 1930 nascia em Impera- 
triz Edelvira Marques, historiadora de Impe- 
ratriz. falecida em 21 de novembro de 2007. 
No ano passado. 2012, quando Imperatriz 
completou exatos 160 anos de fundação, a 
história do livro imperatrizense estava com- 
pletando exatos 40 anos. 

Tudo começou em 1972, dia 19 de março, 
quando foi publicado o livro 'Eu, Imperatriz", 
de Edelvira Marques de Moraes Barros. servi- 
dora pública municipal, professora e historia- 
dora nascida, criada e casada em Imperatriz, 
onde também deu à luz filhos e livros e se 
tomou a referência primeira quando o assunto 
é a memória do município. 

"Eu. Imperatriz" consumiu dois anos de 
pesquisa e redação. O livro foi "composto e 
impresso nas oficinas da Editora Rio Boni- 
to", em Goiânia, como está na imprenta. Da 
recepção dos originais à entrega dos livros. 

Edmilson Sanches 

Moreira em 6 de outubro de 1994. 

O livro foi escrito na primeira pessoa do 
singular, como se a cidade de Imperatriz 
estivesse contando sua própria história, como 
se fosse uma autobiografia. Os textos são de 
fádl leitura, e vêm com "vocabulário" que dá 
o significado das palavras mais "difíceis". Traz 
ainda espaço para exercícios de fixação e 
sugere atividades como. por exemplo, visitar 
a igreja da qual se falou na página anterior. 

A capa do livro foi desenhada pelo assistente 
social Nestor. que ultimamente estava viven- 
do em Montes Altos. A cor azul representa a 
água (do rio Tocantins) e a vermelha, simboli- 
za a terra fértil do município. No canto inferior 
direito, um desenho também em azul projeta 
uma espécie de marco ou obelisco para a 
cidade, um deseja pessoal do capista. Nestor, 
como assistente social, trabalhou em missões 
marcantes, como a realocaçâo de famílias do 
município de Alcântara, a ilha maranhense 
onde hoje está um dos mais estratégicos cen- 
tros de lançamentos de foguetes do mundo. 

"Eu, Imperatriz" não é livro pronto e acabado 
(pois livros assim não existem), mas. além 
de referência primeira da bibliografia e da 
história de Imperatriz, serve como elemento 
de introdução para começar a conhecer, em 
linguagem simples, um pouco do passado do 
município, que teve início em 16 de julho de 
1852,161 anos atrás. 

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

- EFEITO CASCATA 
Foi encaminhado para as Comis- 
sões de Constituição e Justiça 
e à Comissão de Transportes o 
projeto de lei que dispõe sobre o 
reajuste da tarifa de táxi. O pro- 
jeto ainda está sendo avaliado e. 
caso seja aprovado, nós já sabe- 
mos onde tudo isso vai dar: EFEI- 
TO CASCATA. Primeiro os táxis, 
depois os moto-táxis também vão 
querer reajuste e, por fim. a VBL 
também vai querer o seu. 

TURISMO 
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O estado do Maranhão, por meio 
da Secretaria de Turismo, partici- 
pa a partir de hoje da 41a edição 
da Feira de Turismo das Américas 
2013, no Pavilhão de Exposições 
do Anhembi, em São Paulo. A 
feira é linda e a beleza de como o 
estado é apresentado aos visitan- 
tes é de encantar. Nesta edição da 
feira, a SETUR vai explorar três 
destinos no estado: São Luís, os 
Lençóis Maranhenses e o Parque 
Nacional Chapada das Mesas. O 
turismo ecológico da Chapada das 
Mesas tem trazido cada vez mais 
turistas para o sul do estado. Na 
região, há o famoso Poço Azul. 
com suas quedas d^agua, além de 
uma rica fauna e flora que podem 
ser exploradas através de trilhas. 

- MALAFAIA CONTRA O CO- 
MUNISMO 
Em um vídeo publicado no YouTu- 
be, o pastor Silas Malafaía, que 
é vice-presidente do Conselho 
Interdenominacional de Ministros 
Evangélicos do Brasil (CIMEB), o 
qual reúne aproximadamente 8.5 
mil pastores de diferentes deno- 
minações evangélicas no Brasil, 
fez duras criticas ao partido do 
presidente da Embratur, Flávio 
Díno. Malafaia, que vira e mexe se 
envolve em problemas, dessa vez 
direcionou sua metralhadora para 
cima do PC do B. partido do qual 
Flávio Dino pretende se candida- 
tar governador do Maranhão. No 
vídeo, embora reconheça que a 
escolha do candidato na hora do 
voto é um direito de cada cidadão, 
ele demonstra ser contra "evangé- 
lico votando em gente do partido 
comunista", sob a alegação de que 
o Comunismo, idealizado por Karl 
Marx, prega o "ateísmo" e quer 
que a "religião seja extirpada". "Eu 
fico admirado de ver alguém votar 
em uma pessoa que é do Parti- 
do Comunista [...]. China, Coréia, 
Cuba e, há pouco tempo atrás, 
a União Soviética. Meu amigo, 
esses caras não toleram religião", 
afirma, ressaltando que os candi- 
datos da legenda são "gente cuja 
ideologia é diametralmente oposta 
aos nossos princípios. Pelo amor 
de Deus. os caras pregam que 
Deus não existe. Onde eles domi- 
nam, não existe liberdade religio- 
sa". opinou. 
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Polícia prende seis integrantes da quadrilha 
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O trabalho foi uma açáo conjunto da Polícia Civil do Maranhão e do Pára 

Antônio Pinheiro 

Um trabalho de investigação do Serviço 
de Inteligência da Polícia Civil do Mara- 
nhão e Pará, coordenado pelo delega- 

do regional Assis Ramos, conseguiu prender 
na tarde de ontem (03) seis homens suspeitos 
de estarem se preparando para fazer assaltos 
na região. Eles estavam morando em uma re- 
sidência alugada, localizada no bairro Parque 
Santa Lúcia, região da Grande Vila Nova. No 
momento da prisão, um homem que estava 
dentro da casa conseguiu fugir pelos fundos, 
pulando os muros de várias residências. 

Os policiais estavam à procura de Geo- 
vane da Silva de Sousa, pois há um manda- 
do de prisão preventiva contra ele, expedido 
pela Justiça de Tucuruí e Novo Repartimento. 
Geovane, que já morou na Vila Lobão, é acu- 
sado de participação em assaltos em Impera- 
triz. De acordo com o delegado Assis Ramos, 
Geovane teria participado do assalto ao posto 
de combustível Alvorada II, setor Entronca- 
mento. 

Na residência, foram encontrados dois 
veículos que seriam alugados, um carregador 
de pistola 7.65, onze celulares e dezenas de 
chips, além de uma grande quantia em di- 
nheiro. Os presos não são de Imperatriz. De 

acordo com delegado regional, eles são sus- 
peitos de participação no assalto ao Banco do 
Brasil, modalidade "sapatinho", realizado na 
semana passada quando foi levada a quantia 
de R$ 580 mil. 

Para o delegado, é de se estranhar que 
sete homens estavam morando em uma casa 
juntamente com Geovane, que responde pelo 
crime de assaltos a bancos. Outro fato estra- 
nho é que no momento em que a polícia che- 
gou à residência, um homem que estava na 
casa fugiu pulando os muros. Acredita-se que 
eles estejam escondendo coisas, como, por 
exemplo, o carregador de pistola. Assis dis- 
se que é possível que eles tenham escondido 
armas em outro local. Sobre os veículos apre- 
endidos, eles serão levados para o ICRIN, 
onde passarão por uma minuciosa revista 
para verificar se há alguma anormalidade. 

Os seis homens presos foram: Ocivaldo 
da Silva Santos Barros, natural de Redenção 
(PA); Geneson Gomes da Silva, de Araguaina 
(TO); Fernando de Sousa Silva, de Barra do 
Corda (MA); Ciedson Gonçalves dos Santos, 
de Cuiabá (MT); Geovane da Silva de Sou- 
sa, de Itaipava do Grajaú (MA), e Heleandro 
Moto de Deus, natural de Miracema do To- 
cantins (TO). A suspeita é de que, entre eles, 
alguém esteja usando documentos falsos. 

Ação Civil reqier da Syzano e terceirizadas 

R$ 50 milhões por dano moral coletivo 

Janaina Amorim 

Uma Ação Civil Pública do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) contra a Suzano 
Papel e Celulose e empresas terceirizadas 
pede que seja pago a quantia de R$ 50 milhões 
por dano moral coletivo. As empresas também 
estarão sob pena de multa diária de R$ 50 mil 
por obrigação descumprida. Os valores arre- 
cadados poderão ser revestidos ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Em fevereiro e novembro do ano passado, 
foram constatadas irregularidades relaciona- 
das ao ambiente de trabalho. Em julho deste 
ano, os auditores fiscais do Trabalho novamen- 
te fiscalizaram a obra e outros problemas que 
comprometem ainda mais a integridade dos 
trabalhadores. Estão envolvidas na ação duas 
subcontratadas: Metso Paper South America 
Ltda. - empresa finlandesa incumbida do for- 
necimento de engenharia conceituai e equipa- 
mentos. Ela contratou a Imetame Metalmecâ- 
nica Ltda., do ramo da fabricação, montagem 
e manutenção industrial - que por sua vez se 
recusou ao Termo de Ajuste de Conduta. 

O MTE entendeu que a empresa contratan- 
te tem o dever de atuar de forma integrada com 
as contratadas e ajuizou a ação contra as três 
empresas envolvidas. "Desconsiderar o valor 
da vida e da saúde do trabalhador implica coisi- 
ficá-lo, em transformá-lo em um mero objeto ou 
engrenagem no sistema produtivo", justificou a 
procuradora do Trabalho Adriana Candeira. 

59 obrigações são mencionadas na Ação 
Civil Pública, como: exigir o uso dos equipa- 
mentos de proteção individual: manter as ins- 

talações elétricas em condições seguras de 
funcionamento: manter canteiro de obras com 
área de lazer; manter instalações sanitárias 
com ventilação e iluminação adequadas. 

Relembre - Em setembro de 2012, dois tra- 
balhadores morreram em um acidente na área 
de montagem de uma das caldeiras da fábri- 
ca da Suzano Papel e Celulose em Imperatriz. 
Outros episódios aconteceram envolvendo 
condições de trabalho. No mês de dezembro, 
trabalhadores do ano passado, trabalhadores 
de outra terceirizada da Suzano - a Machado 
Construções - atearam fogo em móveis de um 
alojamento em protesto a atrasos nos salários. 

Na época, um dos funcionários, José Her- 
nandes Firmo, disse que já estavam há três 
meses sem receber pagamento. 

Outro lado - A Suzano Papel e Celulose 
enviou uma nota declarando que as Ações Ci- 
vis Públicas, propostas pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT-MA), visam ao cumprimento 
de normas de Segurança e Saúde Ocupacio- 
nal por parte de empresas contratadas para a 
construção da sua unidade industrial em Im- 
peratriz. Diz ainda que as terceirizadas "foram 
escolhidas ao fim de um rigoroso processo de 
seleção e os contratos preveem a execução 
das obras em estreita observância à legislação 
vigente". A Suzano afirmou que está à disposi- 
ção das autoridades para prestar os esclareci- 
mentos necessários e diz acreditar que todas 
as exigências legais serão devidamente cum- 
pridas pelas suas contratadas. 

(Com informações do G1) 

Imperatriz forma profissionais para o 

programa "Crack, é Possível Vencer" 
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Na solenidade, oficiais receberam certificados do programa 

Welbert Queiroz 

Durante a manhã dessa terça-feira (03), 
em solenidade realizada no auditório da Uni- 
versidade Aberta do Brasil, foram entregues 
os certificados para os profissionais de segu- 
rança do município, bombeiros e policiais que 
participaram da capacitação para trabalharem 
no programa "Crack, é Possível vencer". Além 
das autoridades do poder público, esteve pre- 
sente na ocasião o coronel Antônio Roberto 
Santos Silva, secretário adjunto de Desenvol- 
vimento e Articulação Institucional da Secre- 
taria de Segurança Pública. 

"Realizamos o encerramento do curso 
voltado para o programa 'Crack, é Possível 
Vencer', que é um programa instituído pela 
Presidência da República em dezembro de 
2011. Visa integrar as várias ações, tanto no 
campo da saúde e educação como a segu- 
rança pública, para tirar o dependente quími- 
co da rua para depois dar-lhe um tratamento 
e recolocá-lo na sociedade através de cursos, 
para que ele possa ter uma profissão", afirmou 
o coronel. 

O curso, segundo a bombeira Kátia Ma- 
tias Almeida, contribuiu como multiplicador 
da Polícia Comunitária. "Tem-se a idéia que 
é um curso voltado inteiramente para a polí- 
cia, mas, na verdade, trata-se de um curso 
que une todas as forças de segurança pública 
voltadas para a comunidade. Então foi um cur- 
so que nós aprendemos como nos aproximar 

da comunidade, não de forma repressiva ou 
ostensiva ou para cuidar de sinistro, mas sim 
de forma preventiva. Preparamo-nos em um 
mês, deixando nossas folgas de lado e vindo 
para o curso, mas quem tem a ganhar em re- 
cursos humanos é a comunidade". 

No programa, foram integrados o Sistema 
de Segurança Pública e os demais órgãos do 
município de Imperatriz, como a Saúde e As- 
sistência Social. Antes, a polícia, segundo o 
coronel, não tinha acesso a estes órgãos e a 
partir do curso passa a ter. "É uma estraté- 
gia nova que implica em uma assistência às 
pessoas que são usuárias de drogas, além da 
atuação policial que já tem um caráter preven- 
tivo, com o patrulhamento das áreas. Agora, 
uma equipe multidisciplinar vai abordar os vá- 
rios temas em questão. Tem um comitê que 
está gerindo o projeto, que fará a segunda 
fase", disse o comandante do 3o BPM, Edeíl- 
son Carvalho. 

Durante a realização do curso, partici- 
param instrutores de Imperatriz, São Luís e 
Brasília. Com uma carga horária de 120h, foi 
formada uma turma com 30 militares, entre 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. "A im- 
portância desse programa é também que tra- 
rá uma base de vídeomonitoramento com 20 
câmeras, 4 viaturas e munição não letal, para 
fazer o trabalho de inteligência, para descobrir 
as bocas de fumos e como apoio ao pessoal 
da Saúde, que vão retirar esses dependentes 
da rua", finalizou o coronel. 

Vereadores avaliam projeto de 

lei de empréstimo para obras 

O Projeto de Lei n0 006/13, de autoria do 
Poder Executivo, que autoriza o município a 
contrair empréstimo junto à Caixa Econômica 
Federal (CEF), apresentado na sessão ordi- 
nária dessa terça-feira (3), começa a tramitar 
nas comissões competentes da Câmara Mu- 
nicipal de Imperatriz. 

O vereador Antônio Fernandes de Olivei- 
ra (DEM), o Antônio José, destacou duran- 
te entrevista à reportagem a importância do 
projeto que alocará recursos para beneficiar 
a comunidade com obras de saneamento 
e de pavimentação asfáltica em Imperatriz. 
"Esse projeto, caso seja aprovado, será fis- 
calizado pelo legislativo e os moradores dos 
bairros que serão beneficiados com esse 
conjunto de obras", disse. 

Ele observa que o objetivo dessa ação é 
evitar transtornos e prejuízos à comunidade, 
assim como aconteceu no conjunto de obras 
do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) da Grande Vila Cafeteira. "Nós tam- 
bém iremos fiscalizar a construtora respon- 
sável pela obra, verificando in loco o anda- 
mento dos serviços e incentivar a população 
a desempenhar esse papel de fiscalizar es- 

sas obras", disse. 
O vereador Raimundo Roma (PSL) tam- 

bém comentou sobre o Projeto de Lei, de 
autoria do Poder Executivo, que solicita au- 
torização ao Poder Legislativo para contrair 
empréstimo para investimento em obras na 
região da Vilinha, do Parque Alvorada I e II. 
"Esse projeto de lei será analisado nesta pró- 
xima semana nas comissões permanentes 
da Câmara Municipal", disse. 

Ele ressalta que a mensagem do prefeito 
Sebastião Madeira "é que o município neces- 
sita desse recurso para dar prosseguimento 
ao conjunto de obras de infraestrutura que 
está sendo realizado nos bairros de Impe- 
ratriz". "Esse projeto começa a ser avaliado 
pelas comissões de Constituição e Justiça 
e a de Orçamento e Finanças, cujo parecer 
deverá ser emitido até a próxima semana", 
disse. 

Roma adiantou que "é favorável ao de- 
senvolvimento da cidade, mas que aguarda- 
rá o parecer das comissões permanentes em 
relação à constitucionalidade do projeto de 
lei". "O que for bom para cidade de Imperatriz 
podem contar comigo", frisa. 
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►DONOS DE FUNERÁRIAS 

n 

Associação pede mudanças na lei 

mmi 
rmüm 

frmUa 

m 
    
Representantes da Associação de Donos de Funerárias fizeram uso da tribuna da Câmara Municipal 

i 

Hyana Reis 

Para discutir a Lei Ordinária N0 

1.243/2008, que regulamenta o ser- 
viço funerário de Imperatriz, foi reali- 

zada uma audiência pública na manhã des- 
sa terça-feira (3) no Ministério Público com 
promotores de Justiça, Vigilância Sanitária, 
Corpo de Bombeiros e representantes da 
Associação dos Donos de Funerárias. Logo 
após, os proprietários de funerárias se di- 
rigiam à sessão da Câmara Municipal para 
pedir o apoio dos parlamentares. 

A lei atual determina que a localização 
das funerárias deva estar a 300 metros de 
distância de restaurantes, lanchonetes, es- 
colas. casas e hospitais - um termo questio- 
nado pelos proprietários. "A funerária mais 
antiga da cidade possui 15 anos, ou seja, 
quando chegamos aqui quase não havia 
nada nas proximidades; agora a cidade cres- 
ceu e não podemos sair do lugar", reclama 
Irene Martins, representante da associação. 

Na audiência pública foram discutidas 
necessidades e irregularidades existentes 
nas funerárias de Imperatriz, investigadas 
desde 2011 pelo Ministério Público, onde foi 
proposto um Termo de Ajustamento de Con- 
duta (TAC) para atender ao inquérito da Pro- 

motoria do Meio Ambiente e Promotoria de 
Defesa da Saúde. 

A promotoria estabeleceu um prazo de 
15 dias para assinarem o termo, e 120 dias 
para regularizarem o serviço de acordo com 
o previsto no TAC. Após o período, o Ministé- 
rio Público realizará fiscalizações para anali- 
sar o cumprimento das exigências. Em caso 
de descumprimento, o MP entrará com ação 
contra o proprietário que estiver desrespei- 
tando as normas. 

Insatisfeitos com os termos, representan- 
tes da Associação de Donos de Funerárias 
fizeram uso da tribuna da Câmara Municipal 
para solicitar que a lei fosse revista, e um 
novo projeto fosse apresentado. "Estamos 
pedindo mudanças e alterações na lei, pois 
existem vários itens que não estão de acordo 
com a realidade da nossa cidade. Essa lei 
foi fundada depois que muitas funerárias já 
estavam instaladas, e precisamos ter nossos 
direitos respeitados", afirma Irene Martins. 

Os vereadores afirmaram que estão ava- 
liando a lei para que possa ser avaliada a 
mudança ou não de algum termo. "Estamos 
analisando a lei e as solicitações dos pro- 
prietários, para que possa ser elaborado um 
novo projeto e este seja votado", garantiu o 
vereador Chiquinho da Diferro. 

Abrigos de ônibus terão espaço destinado a 

portadores de necessidades especiais 
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Abrigos de ônibus dlsporáo de espaço destinado para portadores de necessidades especiais em Imperatriz 

Em diversos bairros de Imperatriz, 50 abri- 
gos destinados aos usuários do transporte co- 
letivo serão instalados nesta primeira etapa. A 
garantia é do secretário municipal de Trânsito 
e Transportes (Setran), José Ribamar Alves 
Soares, o cabo J. Ribamar, que confirmou o 
recebimento do primeiro lote de 25 abrigos 
da empresa vencedora da licitação realizada 
pelo município de Imperatriz. "A previsão é 
que mais 25 abrigos cheguem até o final des- 
sa semana no pátio da Setran", disse. 

Ele considera uma conquista do usuário 
de transporte coletivo que disporá, até o final 
da gestão do prefeito Madeira, de mais de 150 
paradas padronizadas instaladas em diversos 
pontos do centro e dos bairros de Imperatriz. 

O secretário explicou que os técnicos do 
órgão fizeram um levantamento prévio dos 
locais que concentram um grande número de 
passageiros de transporte coletivo para iniciar 
até o final desse mês a instalação dos primei- 
ros abrigos de ônibus. "Em locais de pouco 
fluxo de passageiros não serão contemplados 
nessa etapa inicial com esses abrigos, pois 
temos que levar em consideração pontos que 
ficam próximos às escolas, faculdades e pos- 

tos de saúde", disse. 
J. Ribamar assinala que esses 150 abri- 

gos servirão para atender a necessidade mais 
emergente dos usuários do transporte coletivo 
de passageiros, sendo que, caso haja neces- 
sidade, será realizado um outro levantamento 
para diagnosticar a viabilidade de adquirir no- 
vos abrigos. "A instalação do primeiro lote de 
abrigos estava previsto para o mês passado 
(agosto), houve um atraso na confecção des- 
se material, mas já começamos a recebê-los, 
pois é um abrigo de porte grande e que exige 
cautela e cuidados", explicou. 

Ele disse que pelo menos quatro empre- 
sas participaram do processo de licitação dos 
abrigos, inclusive empresas instaladas em 
Imperatriz. "A empresa vencedora ganhou 
quase pela metade do preço, pois um abrigo 
desse que será implantado está custando em 
média R$ 8 mil. Em Imperatriz, na concorrên- 
cia, esse abrigo custou pouco mais de R$ 4 
mil", disse. 

Os abrigos de ônibus terão capacidade 
para seis pessoas sentadas, além de um es- 
paço destinado para pessoas portadoras de 
necessidades especiais (cadeirantes). 

Projetos solicitam novos 

órgãos para cuidar do trânsito 

y pj % • 

ar m - \ 
íHf tf 

B/ 

/ 4UOSW 

il   

Os projetos foram apresentados na sessão dessa terça-feira (03) na Câmara Municipal 

Hyana Reis 

Com o objetivo de proporcionar melhorias 
para o trânsito de Imperatriz, foi encaminhada 
na sessão dessa terça-feira (03) um projeto 
solicitando a criação de um Conselho Munici- 
pal de Trânsito, de autoria de Enoc Serafim. 
Também foi indicada a criação de uma seção 
para tratar do transporte coletivo, de autoria 
dos vereadores Marco Aurélio, Rildo Amaral. 
Aurélio Gomes e Carlos Hermes. 

De acordo com Enoc Serafim, é necessário 
criar um conselho para que a sociedade civil 
possa discutir e propor projetos para a trans- 
formação da atual realidade do transporte pú- 
blico, mobilidade, acessibilidade, entre outros 
gargalos que têm gerado problemas a pedes- 
tres. usuários do transporte coletivo e conduto- 
res de veículos em Imperatriz. 

"Nossa indicação é para um conselho atu- 
ante, que gere o mínimo de ônus para o muni- 
cípio. Se a cidade tivesse um conselho como 
este há mais tempo, muitos problemas já po- 
deriam ter sido resolvidos e até evitados. A so- 
ciedade precisa ter espaço para discutir, pro- 
por melhorias e acompanhar os trabalhos da 
Secretaria Municipal de Trânsito", argumenta 

Enoc Serafim. 
E para cuidar especificamente do trans- 

porte coletivo, o outro projeto solicita que seja 
criada uma seção no Departamento de Trânsi- 
to e Fiscalização de Transporte. "Há uma ne- 
cessidade de criar um órgão especifico para 
este que é um grande problema da cidade. 
Então essa seção vem regulamentar, fiscalizar 
e suprir a necessidade de regras do transporte 
público de Imperatriz", destacou Rildo Amaral. 
Os dois projetos foram aprovados e seguem 
para avaliação do Poder Executivo. 

Outras indicações - O vereador José Car- 
neiro Santos (Buzuca) indicou a recuperação 
da estrada que liga o Povoado Coquelândia 
à Praia do Angical. O vereador Richard Wag- 
ner Silva de Mercedes solicitou a reforma da 
Escola Municipal Dom Pedro I, localizada no 
Povoado Açaizal dos Pernambucanos. Antônio 
Fernandes de Oliveira indicou ao secretário 
municipal de Trânsito e Transporte, José Riba- 
mar Alves Soares, a sinalização das ruas dos 
Conjuntos Itamar Guará I e II. O vereador Ha- 
milton Miranda apresentou o projeto reconhe- 
cendo como de utilidade pública a Associação 
Beneficente Cidade Esperança - (ASCEPE). 

Escolas valorizam a cultura dos estados 

brasileiros nos desfiles da Semana da Pátria 

Com o tema: "As regiões brasileiras e o 
Brasil de todos", escolas da rede municipal 
de ensino de Imperatriz realizam desfiles.cí- 
vicos que integram a Semana da Pátria 2013, 
alusiva às comemorações do Dia da Inde- 
pendência do Brasil (07 de setembro). 

Além de resgatar o patriotismo e valorizar 
o sentimento cívico, a Secretaria Municipal 
de Educação (SEMED), através das escolas 
da rede municipal de ensino, realiza a Sema- 
na da Pátria, valorizando a cultura, a política 
e a economia dos diversos estados brasilei- 
ros. 

"Cada escola representa no desfile um 
estado brasileiro e apresenta a cultura, a 
política, a economia, a religião e as perso- 
nalidades. Os desfiles se realizam em 11 po- 
los educacionais em bairros e povoados de 
Imperatriz e finalizam a Semana da Pátria 
com o grande desfile do Centro, na Avenida 
Getúlio Vargas, no dia 07 de setembro", expli- 
cou Francisco Edvan Nobre, coordenador de 
eventos da SEMED. 

A Escola Municipal Paulo Freire (Parque 
Amazonas) participou do desfile no Polo Ca- 
feteira na última segunda-feira (02) e mos- 
trou a diversidade do estado Ceará: confor- 
me explica Cleres Carvalho, vice-gestora da 
escola. 

"Trouxemos ao desfile do Polo Cafetei- 
ra aspectos relevantes do estado do Ceará, 
como a diversidade cultural e a história do 
estado". 

Durante o desfile do polo Bacuri, reali- 
zado na manhã de ontem (03). o prefeito de 
Imperatriz, Sebastião Madeira, declarou a 
importância de se comemorar a liberdade. 

"Os desfiles da Semana da Pátria come- 
moram a liberdade. Esta liberdade deve ser 
conquistada todos os dias e a conquista mais 
permanente da independência e da liberdade 
é através da educação. Nós acreditamos na 
educação, investimos na educação e vamos 
lutar cada vez mais para que a educação de 
Imperatriz dê oportunidade para que os jo- 
vens se prepararem para o futuro". 

COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCAI 
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►SHOW JÂ POSSUI DATA MARCADA 
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Anunciado showde Djavan em Imperatriz 

nai 

A organização confirmou o show para o dia 16 de novembro 

Hyana Reis 

É^Rua dos Amores" é o novo show que 
o cantor Djavan trará a Imperatriz. A 
apresentação foi confirmada na manhã 

de segunda-feira (02) pela organização do 
evento. A data anunciada para o show é 16 
de novembro (sábado), no estacionamento 

do Imperial Shopping. 
"Djavan, um dos maiores nomes da nos- 

sa música, dia 16 de novembro em Impe- 
ratriz. Já pode agendar e aguardar, porque 
a equipe já começou a trabalhar pra fazer 
um show que vai ficar marcado", afirmou 
em sua página no Facebook, Olímpio Gury, 
produtor cultural. 

Em breve, valor e posto de vendas dos 
ingressos devem ser divulgados. Por en- 
quanto, a produção do evento confirmou 
uma megaestrutura para o show. "Depois 
de uma semana de conversa e muitos acer- 
tos que envolvem um grande espetáculo, 
finalmente concluímos a negociação com 
êxito. Agora, estamos preparando uma su- 
per estrutura para fazer um show que vai 
ficar marcado na história dos fãs", afirma o 
produtor. 

O show vai promover o mais recente 
trabalho de Djavan, com a turnê "Rua dos 
Amores". O álbum, lançado ano passado, 
traz 13 músicas inéditas e apresentará os 
novos sucessos como "Bangalô", "Pecado", 
"Já não somos dois" e "Ares sutis". Mas tam- 
bém deve apresentar clássicos como "Flor 
de lis", "Meu bem querer", "Samurai", "Oce- 
ano". entre outros. 

O cantor- Djavan Caetano Viana é um 
cantor, compositor, produtor musical e vio- 
lonista brasileiro. As músicas de Djavan são 
conhecidas pelas suas "cores". É conhecido 
mundialmente pela sua tradição e o ritmo da 
música cantada. Djavan combina tradicio- 
nais ritmos sul-americanos com música po- 
pular dos Estados Unidos, Europa e África. 

Entre seus sucessos musicais, desta- 
cam-se; "Seduzir", "Flor de Lis", "Lilás", "Pé- 
tala", "Se...", "Nem um Dia", "Eu te Devoro", 
"Açaí", "Segredo", "A Ilha", "Faltando um 
Pedaço", "Oceano", "Esquinas", "Samurai", 
"Boa Noite" e "Acelerou". 

Após quatro anos sem compor, Djavan 
lanço um novo disco em 2012: "Rua dos 
Amores". Passeando pelos ritmos e sono- 
ridades brasileiras como quem atravessa 
a rua onde nasceu, cresceu e se criou, o 
autor assina letras e melodias das 13 no- 
vas canções, fez todos os arranjos e é o 
produtor do CD. 

Circuito Dobrado Ressonante inicia 

turnê em Imperatriz amanhã 
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os/as obnn o e ICO unha se apresentam amanhã (05) no Ferreira Gullar 

Hyana Reis 

Cantando música regional maranhense, 
apresentam-se em Imperatriz nesta quinta-fei- 
ra (05) dois grandes nomes da Música Popular 
Brasileira: Josias Sobrinho e Chico Saldanha. 
0 show acontece no Teatro Ferreira Gullar (rua 
Simplício Moreira, 1771, Centro), a partir das 
21h. 

Eles farão a turnê "Circuito Dobrado Res- 
sonante", que inicia na cidade e depois segue 
por Brasília (6), Belém (10), Teresina (11) e 
São Luís (13). No show, a dupla apresentará 
um apanhado das produções dos cantores e 
clássicos da música regional. 

"A concepção do espetáculo, desde o iní- 
cio. é reunir em torno de nossos repertórios 
outros autores maranhenses, além de ter a 
cada apresentação um convidado especial", 
explica Josias Sobrinho. 

Os ingressos podem ser obtidos no local, 
no dia da apresentação, por meio da troca por 
1 kg de alimento não perecível. A ocasião terá 
participação especial do poeta e músico Zeca 
Tocantins. Os artistas também são acompa- 
nhados da banda formada por Rui Mário (acor- 
deon), Marcão (violão e guitarra), Mauro Tra- 

vincas (baixo), Robertinho Chinês (bandolim e 
cavaquinho), Fleming Bastos (bateria) e Jeca 
Jekovisky (percussão). 

O projeto- O Circuito Dobrado Ressonante 
é uma iniciativa da Associação Cultural de Mú- 
sica do Maranhão, por meio de projeto aprova- 
do via Lei Estadual da Cultura, com incentivo 
da Cemar. 

Os artistas - Compositor, violonista, cantor 
e produtor cultural, maranhense de Penalva, 
Josias Sobrinho começou a carreira na déca- 
da de 70. O gosto pela música e o interesse 
pela composição foram motivados pelos dis- 
cos do seu pai, admirador de grandes figuras 
da MPB. 

Considerado um dos mais versáteis com- 
positores da Música Popular do Maranhão, 
Chico Saldanha transita com facilidade entre 
a música urbana e a música regional mara- 
nhense. Natural de Rosário, terra do boi de 
orquestra, é autor de várias músicas consa- 
gradas pelo público maranhense, entre elas 
a consagrada toada "Itamirim", já considerada 
um clássico no gênero, e Linha Puída, que já 
mereceu sete gravações de cantores mara- 
nhenses e de paulistas. 

Sebrae Nacional abre processo seletivo para contratação 

Estão abertas as inscrições para proces- 
so seletivo para a contratação de profissio- 
nais com nível médio e superior para traba- 
lhar no Sebrae em Brasília. Ao todo são 14 
vagas disponíveis, com remuneração que 
variam entre R$ 2.751,30 e R$ 10.191,28. 
As inscrições podem ser realizadas até 23 
de setembro, no site da EGaion Consultoria, 
empresa responsável pela seleção. 

Podem se candidatar profissionais for- 
mados em Ciências Contábeis, Administra- 
ção de Empresas, Ciências Econômicas, 
Direito. Tecnologia da Informação, Pedago- 
gia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas, Letras, Sistemas de In- 
formação, Estatística, além de Engenharias 
da Computação, Civil e Elétrica. Para todas 
as funções é exigida experiência mínima de 

seis meses e, para alguns cargos, pós-gra- 
duação na área. 

A seleção será composta por análise 
curricular, avaliação de conhecimentos 
específicos e prova técnico-situacional. A 
contratação será pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT) com jornada de 40 
horas semanais. Algumas das funções se- 
rão contratadas por tempo determinado de 

um ano, podendo ser prorrogado por igual 
período. 

O resultado final da seleção está previs- 
to para 29 de novembro. A taxa de inscrição 
para assistente é de R$ 50 e para analista, 
R$ 100. Todos os detalhes do processo se- 
letivo podem ser obtidos no site da EGaion. 
(Com informações da assessoria de im- 
prensa do Sabrae) 
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A única bambeira de Imperatriz 

"Temos que fazer esse serviço com excelência sem perder a característica feminina' 

Welbert Queiroz 

A tenente Kátia Matias Almeida é a representante da classe 
feminina no quartel do 3o Grupamento de Bombeiros Militar em 
Imperatriz. Ela exerce sua profissão há 7 anos e é hoje a única 
bombeira da cidade. 

A imperatrizense Kátia Matias conta que antes de prestar 
concurso para ser oficial, trabalhava como professora universi- 
tária e participou da primeira seleção para bombeiras no Mara- 
nhão. "Antes, eu era professora universitária da Uema de Açai- 
lândia, foi quando surgiu o curso para bombeiros no Maranhão 
e foi permitido, pela primeira vez, mulheres se inscreverem para 
a seleção. Fiz minha inscrição e, graças a Deus, fui aprovada 
em todas as etapas. Fiz 3 anos de curso em São Luís e retornei 
para a minha cidade". 

A bombeira afirma que em sua carreira enfrenta desafios di- 
ários e que o principal obstáculo ainda é o fato de ser mulher. No 
entanto, ela garante que o sexo feminino não é o sexo frágil: "O 
principal desafio é ser mulher. O fato de ser mulher é o grande 
desafio porque ainda há muita discriminação com o sexo femi- 
nino, ainda mais que a minha foi a primeira turma onde foram 
inseridas as mulheres. Na minha turma formaram 5 mulheres 
e nós fomos as primeiras do Maranhão. É tanto que na Região 

Tocantina e nesse quartel, sou a única mulher e, enquanto não 
entrarem mais militares do sexo feminino, eu creio que ainda 
vai ficar difícil essa adequação e adaptação dos homens para 
esse sexo, que chamam de sexo frágil. Na prática, vemos que 
isso não condiz com a situação, pois o treinamento pelo qual os 
homens passam é o mesmo treinamento pelo qual as mulheres 
passam". 

A oficial revela qual é sua tática para enfrentar os desafios 
da vida profissional e demonstra sua disposição e coragem para 
encarar a rotina. "Para enfrentar os desafios é pedir o auxílio de 
Deus e tentar não se tornar um homem, pois muitas entram nes- 
se erro de querer se tornar um homem. Com relação ao serviço, 
em nada é diferente dos homens, nem 'naqueles dias', que te- 
mos ainda que trabalhar, e se tivermos que entrar em uma fossa 
para pegar um cavalo, por exemplo, a gente entra". 

Mostrando um pouco do lado família, a tenente, que é mãe 
de um filho e está no 9o mês de gestação do segundo, finaliza 
descrevendo qual foi a reação da família com a sua decisão. "A 
princípio, por eu já ser formada e exercer uma profissão, tiveram 
algumas barreiras, mas depois viram que não há como você 
entrar nessa profissão se não for por amor. Quando eles viram 
que foi por amor e que eu tinha prazer em exercer o que eu 
exerço hoje, eles passaram a perceber que a minha felicidade é 

"P* 

a felicidade deles e que meu orgulho é o orgulho deles também. 
Hoje, todos são felizes com a minha escolha. Meu filho, quando 
me vê fardada, já brilha logo os olhinhos". 

Bem-humorada, a tenente Kátia Mendes deixa um convite 
para as demais mulheres que aspiram uma carreira militar: "Mu- 
lheres, façam as inscrições nos concursos e procurem o Corpo 
de Bombeiros, porque eu não quero continuar sendo a única". 
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►SEMINÁRIO EMPRETEC 

Começa mais uma turma em Imperatriz 

m 

Campanha de vacinação é desenvolvida 

com sucesso em Buritirana 

O diretor técnico do Sebrae Maranhão. José Morais, fala aos participantes sobre a importância de deter conhecimentos 

O Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro 
e Pequenas Empresas do Maranhão 
(Sebrae-MA) começou na manhã des- 

sa terça-feira (3) mais uma turma do Empretec 
em Imperatriz, o seminário mais esperado por 
empreendedores e potenciais empreendedo- 
res. 

Nesta nova edição do seminário na cida- 
de, vinte e oito pessoas estão participando, 
buscando desenvolver suas características 
empreendedoras, conforme ressaltou o ges- 
tor de projetos da Unidade Regional do Se- 
brae em Imperatriz, Baruque Costa. 

O Empretec, que acontece por meio de 
convênio firmado entre o Sebrae e a Orga- 
nização das Nações Unidas (ONU), terá a 
duração de seis dias. Os facilitadores são os 
consultores da Instituição Antonio de Pádua, 
Agostinho Nunes, Árina Ribeiro e Nábia Ribei- 
ro. "Os empreendedores estarão, a partir de 
hoje, participando de diversas dinâmicas de 
grupo e jogos empresariais que vão contribuir 

para o desenvolvimento de características 
empreendedoras nos participantes", informa 
Pádua. 

O principal objetivo do seminário é identifi- 
car o potencial empreendedor dos participan- 
tes, estimulando o surgimento de iniciativas 
empreendedoras, além de aprimorar as ca- 
racterísticas pessoais, reforçando as positivas 
e buscando a superação dos pontos fracos. 

O seminário foi aberto pelo gestor de pro- 
jetos Baruque Costa, pelo gerente da UR do 
Sebrae em Imperatriz, Danilo Lisboa Borges, 
e pelo diretor técnico do Sebrae Maranhão, 
José Morais, que destacaram a importância 
do Empretec no que diz respeito ao aumento 
da carga de conhecimentos dos participan- 
tes. "Quem não tem informação não tem con- 
dições de responder as perguntas feitas por 
seus clientes", enfatizou o diretor técnico do 
Sebrae. "Aproveitem ao máximo, conteúdo faz 
toda a diferença", incentivou Morais. (Raimun- 
do Primeiro) 

A Campanha Nacional de Multivacina- 
ção, que está sendo realizada em todo o 
país. teve um excelente resultado na cidade 
de Buritirana, segundo dados da Secretaria 
Municipal de Saúde. Durante a campanha, 
foi realizada imunização em larga escala 
contra doenças infecciosas como rubéola, 
sarampo, caxumba e outras. 

De acordo com a secretária adjunta, 
Jardeane Pereira dos Santos, a campanha 
foi realizada com sucesso. "Graças ao em- 
penho do prefeito Vagtonio, que não mediu 
esforços para a realização da campanha, 
atingimos a meta de imunização. Tivemos 
bons resultados na porcentagem de cober- 
tura padronizada pelo Ministério da Saúde", 
reitera. 

O chefe do executivo, Vagtonio Brandão, 
fala do sucesso da campanha. "O resultado 
positivo da campanha não me surpreendeu, 
levando em consideração que estamos de- 
senvolvendo um excelente trabalho na saú- 
de, contribuindo, desta forma, com a quali- 
dade de vida da nossa gente", afirmou. 

Uma das conquistas no município de 
Buritirana é a diminuição da mortalidade 
infantil. "Podemos citar como exemplo a 
varíola, erradicada desde a década de 80 
após um amplo programa de vacinação, e a 
poliomielite, próxima de ser erradicada", re- 
força Jadeane, acrescentando que: "Com a 
diminuição dos casos de sarampo, segundo 
a Organização Mundial da Saúde, a morta- 
lidade caiu 60% no mundo de 1999 a 2005. 
Esses avanços se devem aos programas de 
imunização infantil", completa. 

No Brasil, o Programa Nacional de Imu- 
nizações (PNI) já tem mais de 30 anos. Cria- 
do e gerenciado pelo Ministério da Saúde, 
o programa tem como finalidade erradicar 
ou manter sobre controle todas as doenças 

Foto: Divulgação 

que podem ser erradicadas ou controladas 
com o uso de vacinas. 

O acesso ao saneamento básico e as 
vacinas são os meios mais efetivos de se 
reduzir e prevenir doenças infecciosas. 
Com as imunizações, milhões de mortes 
são prevenidas, crianças são salvas da in- 
capacitação e muito dinheiro deixa de ser 
gasto no tratamento das 26 doenças preve- 
níeis com o uso de vacinas. 

Prorrogação 
A Campanha Multinacional de Vacina- 

ção teve o prazo prorrogado até dia 6 de se- 
tembro em todo o país. Em Buritirana, a va- 
cinação está sendo realizada em todos os 
postos de saúde da sede e dos povoados. 
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Farmacias dePlantao 

DROGARIA MODERNA (RUA PARAÍBA, 947 - MERCADINHO) 
FARMACIA DO MENOR PREÇO (RUA DUQUE DE CAXIAS , VILA LOBÀO) 

FARMÁCIA SANTA RITA (BENEDITO LEITE N 883) 
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Gaios de Brtéa 

O caipira ganhava todas as apostas das brigas de gaios daquele vilarejo, quando um 
sujeito da cidade, cansado de perder, chega para ele e pergunta: 

— Meu amigo, vejo que o senhor é um grande entendido em brigas de gaios. 

— É...— responde timidamente o caipira. 

— Pois eu já perdi quase todo meu dinheiro. Não acertei uma aposta... pode me ajudar e 
dizer qual é o galo bom da próxima luta? 

— O bom é o galo branco — responde o caipira. 

O sujeito da cidade, rapidamente, aposta todo o resto do seu dinheiro no galo. Quando 
acaba a luta, ao ver o galo branco derrotado, ele vai ter novamente com o caipira:— Você não 
me disse que o galo branco é que era o bom? 

— Pois entonces... o branco era o bom... o preto é que era o marvado! 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Bernardete revela para Ben o plano de Sofia 
para que Caetano visse os dois juntos. Martin se desestabili- 
za com a armação de Flaviana e desiste de encontrar Anita. 
Júlia se encanta cada vez mais por Frédéric. Ronaldo estra- 
nha a mudança de comportamento de Ornar e Zico após a 
chegada de Luciana. Bernardete deixa escapar para Anita 
que sabe que Ben é o Príncipe Sapo. Hernandez conta para 
Ben que sua mãe abandonou a família para trabalhar em 
um navio e Anita ouve tudo. Ronaldo, Zico e Ornar desco- 
brem a armação de Luciana. Por causa de Vera, Ronaldo 
decide manter Luciana no emprego. Giovana consegue se 
esconder da mãe para não ir à escola. Bernardete lê o bilhe- 
te secreto de Abelardo. Clara e Guilherme ajudam Giovana 
a se transformar em Vânia Gil, a aluna roqueira do Ensino 
Médio. Anita acusa Serguei de ter revelado para Bernardete 
a identidade do Príncipe Sapo. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Ester afirma para Amaralina que não está 

grávida. Aurora chega a Vila dos Ventos. Otto avisa a Dioní- 
sio que vai ajudá-lo a fugir do Brasil. Manolo diz a Aurora que 
a neta poderá entrar na casa de Dionísio como cozinheira. 
Guiomar se surpreende quando Alberto concorda em ir ao 
médico com ela. Cassiano diz a Olivia que está preocupado 
com Ester. Aurora avisa a Lindaura que vai grampear o tele- 
fone da casa de Dionísio. Ester resolve ir à cidade de Natal 
de buggy e acaba sofrendo um acidente. Alberto presencia 
o acidente de Ester. 

Sangue Bom 
Giobo, 19h30 - Amora não aceita a proposta de Plínio, e Bár- 
bara a critica. Vinny beija Renata. Sheila termina o namoro 
com Jonas. Verônica dá a festa de casamento para Charlene 
e Wilson. Damáris tem um surto ao saber que seu ex-marido 
vai se casar. Amora decide morar com Bento. Glória pede 
para Rosemere não sair de sua casa. Renata fala para Érico 
que o Kim Park está em dificuldades financeiras. Malu aju- 
da Maurício a procurar um apartamento. Amora e Charlene 
comemoram suas despedidas de solteira. Camila e Karmi- 

ta fotografam para uma campanha. Caio estuda inglês com 
Giane. Silvia e Tina percebem o desconforto de Maurício ao 
ver Érico beijar Verônica. Bento observa Caio e Giane juntos. 
Damáris decide ir ao casamento de Charlene e Wlson. Gia- 
ne encontra Fabinho desmaiado no canteiro de flores. 

Amor à Vida 
Globo, 21 hOO - Ignácio se recusa a casar com Valdirene, que 
se surpreende ao saber que o noivo é estéril. Carlito fica 
satisfeito com o fim do casamento de Valdirene. Márcia vai 
embora de ônibus com a filha vestida de noiva. Ordália des- 
cobre que o filho que Valdirene está esperando é de Carlito e 
decide falar com a mãe da moça. Uma das presas aconselha 
Paloma a fazer tudo o que for exigido para conseguir a liber- 
dade provisória. Félix convence a família de que sua irmã 
precisa ser internada. Perséfone flagra Michel em sua casa 
e fica nervosa. Lutero aconselha César a não ser negligente 
com Paloma. Márcia pede dinheiro emprestado para Deni- 
zard. Paloma é levada para seu julgamento. Félix consegue 
convencer o juiz a internar Paloma. 
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T1 Áries 21-03/19-04 
O sêxtil Lua-Saturno entre suas sexta e oitava casas 
lhe aconselha a planejar e a concretizar ações que 
otimizem sua vida. Atualize tarefas e deixe o coti- 
diano mais prático, se abrindo para assumir maiores 
responsabilidades! 

b Touro 20-04/20-05 
Que tal ser mais equilibrada nos prazeres e apren- 
der a aproveitá-los da melhor forma? Ao passar por 
sua área social, a Lua se associa a Saturno, lhe es- 
timulando a lidar com a vida de modo mais delicado, 
harmonioso e elegante! 

H Gemeos 21-05/21-06 
Você encara as atividades do lar com maior pratici- 
dade, pois Lua e Saturno se harmonizam entre suas 
quarta e sexta casas. Otimize o cotidiano, mesmo 
que nâo veja resultados imediatos e seja apenas 
uma planejamento mental! 

S Câncer 22-06/22-07 
Seus processos de comunicação são ressaltados 
pela Lua, que passa por sua terceira casa e forma 
sêxtil com Saturno. Seu intenso poder de articulação 
lhe beneficia, mas você pode se prejudicar com o 
excesso de perfeccionismo! 

SL Leão 23-07 / 22-08 
Com aguçado senso crítico você supera os antigos 
e encara os novos desafios, pois Lua e Saturno se 
harmonizam entre suas áreas material e familiar. 
Sua maior autoconfiança lhe permite superar-se e 
promover mudanças! 

"TO Virgem 23-08/22-09 
Lua e Saturno formam sêxtil entre seu signo e sua 
área de comunicação, estimulando o espírito de gru- 
po. Bom momento para unir esforços com os ami- 
gos em prol de uma meta em comum. Evite atitudes 
centralizadoras! 

Libra 23-09/22-10 
Momento significativo de superação. Ao formarem 
sêxtil, entre suas áreas de crise e material. Lua e 
Saturno aguçam seu intelecto e espírito empreende- 
dor. Mature seus projetos e desenvolva as oportuni- 
dades de expansão! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Suas relações tendem a amadurecer, com a harmo- 
nia estabelecida entre Lua e Saturno. Você busca 
selecionar seus contatos sociais, prezando pelas 
verdadeiras amizades e percebendo que quantidade 
nâo é sinônimo de qualidade! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
A sobrecarga de tarefas e outras questões lhe aba- 
lam emocionalmente. neste momento em que a Lua 
passa por sua área profissional. O sêxtil com Sa- 
turno lhe aconselha a agir de maneira mais prática, 
focando-se nas soluções! 

VS Capricórnio 22-12 /19-01 
O sêxtil de Lua e Saturno lhe incentiva a solucionar 
divergências em suas relações, promovendo reajus- 
tes de maneira natural. Evite forçar a barra em con- 
frontos. Assuma sua parcela de responsabilidade 
sobre a atual situação! 

^Aquário 20-01/18-02 
Você se sente mais próxima de seus colegas de 
trabalho, mas o convívio forçado tende a ressaltar 
as diferenças. O sêxtil Lua-Saturno fortalece sua ca- 
pacidade de focar-se nas sinergias e amenizar as 
divergências! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você tende a selecionar suas relações, pois Lua e 
Saturno formam sêxtil entre suas áreas de relacio- 
namentos e espiritual. Dê valor aos momentos sim- 
ples, íntimos e solitários. Reflexões podem lhe trazer 
grande evolução! 
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"Aqui não pode chover, tanto molha por cima quanto por baixo. Na hora da chuva, todo mundo fecha as 
barracas", disse o presidente da Associação dos Feirantes da Nova Imperatriz, Benedito de Almeida. 
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A voz da comunidade 

Abandono e descaso: Até hoje, vendedores na Feira 

da Nova Imperatriz esperam por reforma no local 

Em 2010, os 51 vendedores que comer- 
cializavam verduras na Feira da Fortu- 
nato Bandeira e em parte da Bernardo 

Sayão, próximo às Quatro Bocas, foram trans- 
feridos para uma feira na rua Amazonas com 
a promessa de uma estrutura adequada para 
a comercialização dos produtos. Durante as 
décadas de 80 e 90, a feira era uma das mais 
tradicionais da cidade. 

Frutas, verduras ou carne. Lá, é possível 
encontrar de tudo um pouco. Porém, três anos 
se passaram e a estrutura prometida ainda 
não chegou. A cobertura foi improvisada pelos 
próprios vendedores. Ao perguntar a opinião 
da feirante Maurinha Sousa sobre a estrutura 
da feira, a resposta está na ponta da língua: 
"Péssima, ordinária e miserável. Aqui tem que 
se fazer muitas e muitas coisas. O dinheiro 
vem, mas só que não fazem". 

O mau cheiro trazido pelo esgoto, que es- 
corre a céu aberto, tem afastado os clientes. 
Diante disso, muitos desistiram de vender no 
local. "O pessoal sofre aí. Os feirantes estão 
diminuindo. A população não está vindo mais. 
Aqui é só fedor, não tem conforto", relata o 
consumidor Antônio Rodrigues. Ele acrescen- 
ta que alguns feirantes estão voltando para a 
Avenida Bernardo Sayão. 

O período chuvoso se aproxima e com ele 
surgem mais desafios. "Aqui não pode cho- 

ver. Tanto molha por cima quanto por baixo. 
Na hora da chuva, todo mundo fecha as bar- 
racas", disse o presidente da Associação dos 
Feirantes da Nova Imperatriz, Benedito de Al- 
meida. O desejo dos feirantes é que seja cons- 
truído um galpão. "Se fizesse o galpão, como 
já foi prometido, seria muito bom", completou 
o feirante Manuel Pereira. Outro desejo é que 
nas proximidades seja aberta uma lotérica e 
uma parada de vans. 

De acordo com os vendedores, a reforma 
da feira já foi prometida pela prefeitura e eles 
esperam, com ansiedade, que as obras come- 
cem. Em janeiro, o secretário Municipal de In- 
fraestrutura, Roberto Alencar, informou sobre 
um projeto de revitalização da feira da Nova 
Imperatriz que prevê uma reforma completa no 
local. 

"Vamos fazer um novo piso, vai ser toda 
coberta. Vamos continuar aproveitando os três 
galpões que tem lá, vamos reformá-los, e va- 
mos cobrir o restante todo em L. Os demais 
feirantes vão ficar em um piso novo, e vamos 
padronizar todas as barracas", informou o se- 
cretário. 

No entanto, esse reparo nunca chegou. 
Lona, papelão, sacos. Para manter as barra- 
cas de pé, é usado de tudo. A criatividade e o 
improviso é a receita para não parar com as 
vendas até a tão sonhada reforma acontecer. 

Em dias de chuva, a água Invade as barracas 
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Feirantes querem melhores condições para trabalhar Cobertura da feira é improvisada pelos próprios vendedores 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR H M 

Fiat indenizará consumidores por propaganda enganosa do Palio 2007 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
por maioria, manteve decisão que condenou a Fiat Automó- 
veis S/A ao pagamento de indenização por propaganda enga- 
nosa aos compradores da primeira versão do Palio Fire mode- 
lo 2007. A decisão favorece apenas os primeiros adquirentes 
de cada veiculo e tem eficácia somente em âmbito estadual, 
no Rio Grande do Sul. 

O Ministério Público do Rio Grande do Sul propôs ação 
coletiva de consumo contra a Fiat, por prática comercial abu- 
siva e propaganda enganosa. Segundo o MP, a montadora de 
veículos não poderia, já tendo lançado e comercializado, em 
maio de 2006, o automóvel Palio Fire modelo 2007, passar a 
produzir e comercializar, logo depois, outro automóvel Palio 
Fire modelo 2007, com muitos itens modificados, ambos com 
a especificação "ano 2006, modelo 2007". 

Em primeira instância, o pedido do MP foi negado, mas, 
em apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
(TJRS) condenou a Fiat a indenizar por danos morais todos os 
consumidores que adquiriram o automóvel ano 2006, modelo 
2007, mas que jamais foi fabricado neste ano. 

Além disso, o TJRS condenou a montadora à obrigação de 
não mais ofertar automóveis fabricados em um ano com mo- 
delo do ano seguinte sem que mantenha, nesse próximo ano, 
o modelo fabricado no ano anterior, sob pena de multa de R$ 
10 mil para cada veículo ofertado nessas condições. 

Defesa da Fiat 
Em recurso ao STJ, a Fiat Automóveis sustentou a ilegiti- 

midade do Ministério Público para tutelar direitos individuais 
homogêneos e disponíveis, sem interesse público relevante 
envolvido no caso. 

Alegou ainda a ausência de prática comercial abusiva, 
uma vez que o lançamento de modelos diferentes do mesmo 
veículo no mesmo ano, ainda que o modelo não venha a ser 
fabricado no ano posterior, não configura publicidade enga- 
nosa. 

A Fiat argumentou que a modificação do modelo, ocorrida 
posteriormente, não atinge aqueles consumidores que já ha- 
viam adquirido o veiculo antes da reestilização. 

Expectativa de consumo 
Em seu voto, o relator, ministro Sidnei Beneti, afirmou que 

o MP está legitimado a promover ação civil pública, não ape- 
nas em defesa de direitos difusos ou coletivos de consumido- 
res, mas também de seus direitos individuais homogêneos. 
Esse entendimento já está amparado na jurisprudência do 
STJ. 

Quanto à responsabilidade da Fiat, o ministro destacou 
que, embora o fabricante não estivesse proibido de antecipar 
o lançamento de um modelo meses antes da virada do ano 

- prática muito utilizada no país -, não se pode admitir que, 
após divulgar e comercializar o automóvel Palio Fire ano 2006, 
modelo 2007, a montadora simplesmente lançasse outro auto- 
móvel, com o mesmo nome, mas com alteração de itens. 

"Isso nos leva a concluir ter ela oferecido, em 2006, um 
modelo 2007 que não viria a ser produzido neste ano, ferin- 
do a fundada expectativa de consumo dos seus adquirentes", 
ressaltou Beneti. 

Boa-fé 
O ministro afirmou ainda que é necessário que as informa- 

ções sobre o produto sejam prestadas ao consumidor, antes 
e durante a contratação, de forma clara, ostensiva, precisa e 
correta, com o objetivo de sanar quaisquer dúvidas e assegu- 
rar o equilíbrio da relação entre os contratantes. 

"Um dos principais aspectos da boa-fé objetiva é seu efeito 
vinculante em relação à oferta e à publicidade que se veicula, 
de modo a proteger a legitima expectativa criada pela informa- 
ção, quanto ao fornecimento de produtos ou serviços", disse 
o relator. 

Dessa forma, o colegiado decidiu manter a decisão do 
TJRS, que arbitrou o valor do dano moral em 1% do preço de 
venda do veículo, devidamente corrigido, a ser pago ao pri- 
meiro adquirente de cada veículo, com juros de mora a partir 
da data do evento danoso, que corresponde à da aquisição. 
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►FEIRA DE TURISMO DÁS AMÉRICAS 

Maranhão será destaque em São Paulo 
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Mapa turístico do Maranhão é um dos destaques do estande do estado na Feira das Américas 

Obumba meu boi, tambor de crioula, além 
dos ritmos da cultura, artesanato e os 
destinos turísticos do Maranhão esta- 

rão em destaque a partir desta quarta-feira (4), 
na 41a edição da Feira de Turismo das Amé- 
ricas 2013. O evento, promovido pela Associa- 
ção Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), 
acontece até domingo (8), no Pavilhão de Expo- 
sições do Anhembi, em São Paulo. 

O estande com área de 106m2 instalado 
pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) 
na Feira das Américas terá espaço institucional 
para atendimento ao público em geral, além de 
área comercial, voltado para compradores con- 
vidados, e sala vip destinada à realização de 
reuniões do setor público, iniciativa privada e 
imprensa. 

De acordo com o secretário de Estado de 
Turismo, Jura Filho, o projeto do estande do 
Maranhão contempla ainda a promoção dos 
três principais destinos turísticos do estado, 
por meio de painéis e interatividade. "Estamos 
preparando uma grande participação do nosso 
estado na feira. Nosso objetivo é atrair os olha- 
res por nossos destinos turísticos; São Luís, 
Lençóis Maranhenses e Chapada das Mesas", 
ressaltou. 

"Vamos atuar forte também na comerciali- 
zação do nosso destino junto aos investidores, 
uma vez que a Feira das Américas é considera- 
da o evento comercial mais importante da Amé- 
rica Latina", complementou Jura Filho. 

Na área de comercialização, a Setur reali- 

zará rodadas de negócios entre compradores 
convidados e empresários maranhenses, agen- 
dadas em parceria com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mara- 
nhão (Sebrae), com atendimento bilíngüe. 

Para a área do artesanato, a Setur reservou 
estande médio com 35m2 para apresentar pe- 
ças à base da fibra da palha do buriti, cerâmica 
e azulejos. 

A cultura do Maranhão será representada 
pelo Grupo Folclórico Lamparina, formado por 
cerca de 10 componentes que apresentarão 
Tambor de Crioula, Bumba Meu Boi, Festa do 
Divino, Dança do Coco, Caroço, Cacuriá, Lelê, 
Xote, Baião, além da tradicional Quadrilha. 

No espaço promocional serão entregues 
para o público em geral mapas do Maranhão, 
roteiros culturais e de aventuras, sacolas, além 
de haver degustação de doce de espécie, cas- 
tanha e Guaraná Jesus. 

Feira das Américas 2013 
A previsão da organização é que mais de 60 

mil pessoas, entre operadores, agentes de via- 
gem, além de autoridades participem do evento. 
Do Maranhão, cerca de 50 pessoas deverão 
participar, entre técnicos da Setur, represen- 
tantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas do Maranhão (Sebrae), 
Convention & Visitors Bureau, Associações Bra- 
sileiras de Agência de Viagens (Abav), jornalis- 
tas especializados, além de empresários da As- 
sociação Brasileira de Indústria e Hotéis (ABIH). 

Projeto Jovem Cidadão da DPE 

qualifica moradores da Cidade Olímpica 

A Defensoria Pública do Estado (DPE/MA), 
em parceria com o Serviço Nacional de Apren- 
dizagem Industrial (Senai) e Associação de Mo- 
radores da Cidade Olímpica (Amocol), certificou 
40 moradores da comunidade que concluíram o 
curso de Pedreiro de Alvenaria. A capacitação 
integra as atividades do Projeto Jovem Cidadão, 
idealizado pela DPE, com o objetivo de favore- 
cer a qualificação profissional de jovens e adul- 
tos que estejam em situação de risco social. 

A parte prática do curso foi realizada nas 
próprias dependências da Amocol, onde os alu- 
nos aplicaram os conhecimentos adquiridos na 
conclusão de parte das obras do prédio da as- 
sociação. 

Presente no evento, o defensor geral, Aldy 
Mello de Araújo Filho, destacou a importância 
do projeto no fortalecimento da autoestima e 
do protagonismo da comunidade na busca pela 
melhoria de suas condições de vida. "A Defen- 
soria já realiza, na Cidade Olímpica, uma ação 
de educação em direitos humanos, animação 
de redes sociais e capacitação de agentes co- 
munitários. O projeto Jovem Cidadão vem so- 
mar a este conjunto de ações voltadas a garantir 
que a comunidade local possa exercer seus di- 
reitos, contribuindo para a melhoria dos indica- 
dores sociais e para a prevenção da violência", 
ressaltou. 

A gerente da unidade Cepte/Senai, Nádia 
Escorteganha, ressaltou a importância da par- 
ceria entre órgãos governamentais e não gover- 
namentais para a transformação da realidade 
social. "Esperamos que estes alunos fomentem 
junto aos vizinhos, amigos e familiares a partici- 
pação nos cursos aqui oferecidos para que um 
número cada vez maior de pessoas possa estar 
preparado para o mercado de trabalho, melho- 
rando assim a sua qualidade de vida e de sua 
família", comentou. 

O coordenador do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Prona- 
tec), Raimundo da Silva Machado, explicou que 
todos os formandos serão cadastrados no Sis- 
tema Nacional de Emprego, o Sine, e poderão 
participar das seleções para suas respectivas 
habilitações. "O importante é que continuem in- 
vestindo em sua qualificação profissional para 
que possam alcançar resultados cada vez me- 
lhores". 

A coordenadora do Núcleo Psicossocial da 
DPE/MA, Silene Gomes, disse que a Defenso- 
ria Pública, através de projetos como esse, tem 
procurado manter um canal de comunicação 
permanente com a comunidade. "A atuação da 
Defensoria não se limita ao acompanhamento 
de processos. Hoje, a instituição, em suas mais 
diferentes áreas, tem procurado contribuir para 
reduzir as desigualdades e realizar justiça so- 
cial". 

A presidente da Associação de Moradores 
do Bairro da Cidade Olímpica, Kênia dos An- 
jos, agradeceu a parceria da DPE com o Senai, 
destacando o empenho dos profissionais envol- 
vidos. "Somos gratos à Defensoria pelo apoio 
prestado à comunidade e pela disposição para 
o trabalho em parceria". 

Teresa Cristina Torres, que esteve na as- 
sociação para receber o certificado, destacou 
a importância da iniciativa para a comunidade. 
"Os moradores devem aproveitar essa oportuni- 
dade para se qualificar e conseguir o tão sonha- 
do emprego", ressaltou, ao receber o certificado 
em nome do. filho Heliomar Reis, que já se en- 
contra empregado. 

Presentes ainda a psicóloga Ana Cléa Mou- 
ra de Lima, a assistente social Lila Barbosa 
Costa, a estagiária Rosália Rocha, da DPE/MA, 
e a orientadora educacional do Cepte/Senai, 
Alessandra Brito. 

Secretários maranhenses buscam agilizar 

execução de programa de combate às drogas 

nw 

Durante a reunião, destacou-se a importância do programa "Crack, é Possível Vencer", que já foi lançado no estado 

Uma comitiva formada pelos secretários 
de Estado de Direitos Humanos, Assistência 
Social e Cidadania, Luiza Oliveira; Segurança 
Pública, Aluísio Mendes; e Justiça e Adminis- 
tração Penitenciária, Sebastião Uchôa, esteve 
reunida nessa segunda-feira (2) com a secre- 
tária Nacional de Segurança Pública, Regina 
Miki, em Brasília. Também estiveram presentes 
a procuradora-geral de Justiça do Maranhão, 
Regina Lúcia Rocha, e outras autoridades. 

Durante a reunião, os secretários do Mara- 
nhão pleitearam à secretária nacional a execu- 
ção do Programa "Crack, é Possível Vencer", 
que já foi lançado no estado. O programa é 
uma parceria dos governos federal, estaduais 
e municipais, além da participação da socie- 
dade civil em três eixos; prevenção, cuidado e 
segurança. Os secretários maranhenses discu- 
tiram a abordagem de suas pastas na atuação 
do programa. 

A secretária de Direitos Humanos, Assistên- 
cia Social e Cidadania, Luiza Oliveira, reiterou 
a importância do papel dos atores sociais para 
a reinserção social dos dependentes químicos. 
"A presença da família durante o processo é 
fundamental para o tratamento da pessoa que 
apresenta dependência, pois assim que termi- 
nar o tratamento a pessoa retorna ao convívio 
familiar e deve restabelecer as relações so- 
ciais", destacou Luiza Oliveira. 

O secretário de Segurança Pública, Aluísio 
Mendes, informou sobre a diminuição da crimi- 
nalidade e relação dessas ações com o tráfico 
de drogas. "Hoje, no Maranhão, apresentamos 
uma queda no número de registro de crimina- 
lidade e parte desses crimes está ligada di- 
retamente com o tráfico de drogas. Portanto, 
combatendo as drogas estaremos consequen- 
temente combatendo a criminalidade", infor- 
mou o secretário. 
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Aparelho 

usam smarfphones para atualizar dados 

Profissionais 

Cerca de 2 mil profissionais de todo o pais já estão utilizando smartphones 
para atualizar em tempo real as informações sobre a entrega de encomendas. 
Na primeira fase, os equipamentos são usados para o serviço Sedex 10, mas a 
previsão é que a ferramenta seja utilizada para os demais serviços de entrega 
registrada. Com o uso do aplicativo pelo carteiro, o cliente tem informações na 
internet no exato momento em que a entrega ocorre. Atualmente, essa atualiza- 
ção só é feita ao fim do dia. quando o carteiro retoma para a central de entrega. 
A mudança também deverá gerar economia de papel, já que a lista de entregas 
do dia será disponibilizada no próprio smartphone. 

Utilização i 
Os smartphones utilizados pelos carteiros têm um mecanismo de seguran- 

ça que bloqueia remotamente seu funcionamento em caso de furto ou roubo. 
Os carteiros receberam um treinamento para usar os equipamentos. Mas, na 
avaliação de Santos, não foi difícil aprender. "Foi muito fácil, não tem segredo 
não". Os carteiros estão usando o sistema nos 14 estados onde o Sedex 10 
está disponível; Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, 
Ceará e Espírito Santo, além do Distrito Federal. A segunda fase do projeto, 
em processo de contratação, prevê a utilização da ferramenta para os demais 
serviços de entrega sob registro. Os serviços de telefonia celular (voz e dados) 
e aparelhos de smartphones em sistema de comodato foram contratados por 
meio de pregão eletrônico. A previsão dos Correios é investir R$ 3 milhões até o 
fim do ano com a implantação de sistemas, a compra de softwares e tecnologia 
da informação e o treinamento de funcionários. 
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O carteiro Francisco Ramos dos Santos, de 35 anos, tra- 
balha entregando cartas e encomendas há dez anos. Há al- 
guns meses, ele usa um aparelho celular com acesso à inter- 
net móvel (smartphone) para atualizar todas as informações 
sobre a entrega de encomendas que faz durante o dia. Com 
isso, os usuários poderão ter informações mais precisas so- 
bre o status do seu pedido. "Os usuários vão receber mais 
rápido, em tempo real. No momento da entrega, a pessoa já 
está sabendo a hora em que foi feita", diz o carteiro. 

Agilização 

A nova tecnologia também agiliza o trabalho. Ramos diz que antes levava 
cerca de 40 minutos para fazer a prestação de contas da entrega das enco- 
mendas, processo que agora leva um minuto. "Antigamente, a gente chegava 
aqui nos Correios, tinha que aguardar em uma fila para fazer uma prestação de 
contas. Alguém organizava a fila, pegava de um em um e ia dando baixa ma- 
nualmente. Hoje não, a gente chega, a gente mesmo dá baixa e não precisa de 
ajuda de ninguém", explica. 

Papa Francisco usa o Twitter para pedir ao 

Guerra Síria 
Èm meio à iminência de uma guerra na Síria, deflagrada por uma ação mili- 

tar liderada pelos Estados Unidos, o papa Francisco apelou ao mundo para que 
busque a paz e evite os conflitos. Por meio do Twitter. ele enviou mensagem 
sobre o risco de guerra. "Queremos que nesta nossa sociedade, dilacerada 
por divisões e conflitos, possa irromper a paz", ressaltou o papa, na manhã 
de ontem (3). A crise na Síria se agravou com as denúncias de uso de armas 
químicas, matando cerca de mil pessoas no último dia 21. Mais cedo, Francisco 
lembrou o amor de Deus, capaz de transformar a vida. Mas, nos últimos dias, 
em decorrência da decisão norte-americana apoiada por franceses e britânicos 
de promover ataques à Síria como resposta ao uso de armas químicas, ele ma- 
nifestou sua preocupação e pediu que todos se esforcem para evitar a guerra. 

evite a guerra 

Pedido 

"Quanto sofrimento, quanta destruição, quanta dor 
causou e está causando o uso das armas", reagiu, na se- 
gunda-feira (2) à noite, também pelo Twitter. "Queremos 
um mundo de paz; queremos ser homens e mulheres de 
paz", acrescentou. No último dia 1o, quando o presidente 
dos Estados Unidos, Barack Obama, reiterou sua disposi- 
ção em favor da intervenção armada na Síria, Francisco 
usou o Twitter para apelar ao mundo que evite a guerra. 
"Nunca mais a guerra! Nunca mais a guerra", disse o papa, 
usando ponto de exclamação. "Rezemos pela paz: a paz 
no mundo e no coração de cada um." 

Local de queimada que ocasionou blecaute no Nord este tem vegetaç ão inadequada 

Local 
O local onde ocorreu a queimada que ocasionou a queda de 

energia elétrica que deixou a Região Nordeste sem luz por algumas 
horas na quarta-feira (28) apresenta vegetação de porte inadequado 
sob as linhas de transmissão, o que caracteriza falta de limpeza das 
faixas. A conclusão é da inspeção feita na semana passada pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na Fazenda Santa Cla- 
ra, no Piauí. 

Processo administrativo 

A Aneel informou que vai abrir um processo administrativo para 
determinar a responsabilidade e as punições devidas. "Em virtude das 
evidências de que a queimada da vegetação causou os desligamen- 
tos, a agência instruirá os conseqüentes processos administrativos 
para a determinação das responsabilidades e punições previstas na 
regulamentação setorial", diz nota da entidade. 

Fiscalização e blecaute Jf 
A fiscalização da agência inspecionou as faixas das linhas de transmissão Ribeiro Gonçalves-São João do Piauí, para identificar as causas 

dos desligamentos ocorridos na última quarta-feira (28). A operação foi acompanhada por técnicos do Ministério de Minas e Energia (MME) e do 
Operador Nacional do Sistema (ONS). As linhas de transmissão são operadas pelas concessionárias Transmissora Aliança de Energia Elétrica 
(Taesa) e Interligação Elétrica Norte Nordeste (lenne). Segundo o ONS, o blecaute foi provocado pelo desligamento automático de duas linhas de 
transmissão que interligam os sistemas Sudeste/Centro-Oeste com o Nordeste, localizadas entre as subestações Ribeiro Gonçalves e São João 
do Piauí, no interior do Piauí, onde foram identificados focos de queimadas. 

Brasil espera explicação sobre espionagem americana nesta semana 

Convocação Reunião 

O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, 
convocou o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, 
para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de espionagem à presi- 
denta Dilma Rousseff e assessores, conforme notícia do programa Fantás- 
tico, da TV Globo, no último domingo (1o). Na conversa, Figueiredo cobrou 
explicações "formais e por escrito" dos norte-americanos, até o final desta 
semana. "Convoquei o embaixador dos Estados Unidos ao meu gabinete e 
disse a ele da indignação do governo brasileiro, dos fatos constantes, dos 
documentos revelados, das violações das correspondências da senhora 
presidenta", ressaltou Figueiredo, que conversou com Shannon por volta 
das 9h por cerca de uma hora. Em seguida, o ministro se reuniu com Dilma. 

Na reunião com Shannon, Figueiredo disse que as suspei- 
tas sobre o Brasil envolvendo riscos à democracia e solidez do 
Estado Brasileiro são inadmissíveis. "O Brasil é um pais demo- 
crático, um Estado sólido, em uma região democrática e sólida, 
que busca a convivência com seus parceiros de forma amisto- 
sa. Não se pode admitir, nem em sonho, que é um país de risco 
ou problemático", disse. Figueiredo assegurou que a conversa 
com Shannon foi dura e o tom claro. "Foi uma conversa que 
ele [Shannon] entendeu o que foi dito. As coisas, quando têm 
de ser ditas de forma clara, são ditas de forma clara. Ele tomou 
nota de tudo o que eu disse", ressaltou o ministro. 
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CRIANÇAS APRENDEM 

NA ESCOLA A TER UMA 

VIDA SAUDÁVEL 

No Centro de Ensino Fundamental 2, na 
Cidade Estrutural (DF), frutas e verduras nâo 
são opcionais, todos os dias as crianças fa- 
zem refeições balanceadas e, nas salas de 
aula, aprendem a importância de uma vida 
saudável. A escola nâo é a única. A preocu- 
pação com os bons hábitos de alimentação e 
a prática de atividades físicas chegam cada 
vez mais às escolas públicas e particulares 
em todo o país. A fase escolar é importante, 
segundo o Ministério da Saúde, pois os hábi- 
tos adquiridos na infância e na adolescência 
são levados para a vida adulta. 

No Brasil, segundo pesquisa divulgada 
pelo ministério, 51 % da população acima de 
18 anos estão adma do peso ideal. O pro- 
blema que atinge os adultos começa na in- 
fância. Entre as crianças, o sobrepeso atinge 
34,8% da feixa entre 5 e 9 anos, de acordo 
com dados do Instituto Brasileiro de Geogra- 
fia e Estatística (IBGE). 

"Trabalhar com as crianças é o ponto 
chave. Na infância, a gente trabalha a edu- 
cação e nâo a reeducação, como na fase 
adulta", diz a professora do Departamento 
de Nutrição da Universidade de Brasília, Kê- 
nia Mara Baiocchi. Ela diz ainda que o que 
aprende na escola, a criança leva para a fa- 
mília, contribuindo para a mudança de hábi- 
tos dos pais. 

Na escola da Cidade Estrutural. 1,7 mil 
estudantes foram pesados e examinados. A 
vice-diretora, Neide Saad, surpreendeu-se 
com os resultados. "Esperávamos mais des- 
nutrição que sobrepeso, já que a escola está 
em uma região vulnerável, mas tivemos uma 
quantidade grande de sobrepeso", informa. 
Para ela, a culpa está nas guloseimas: "Os 
alunos comem muita besteira. Eles já che1 

gam à escola com um saco de balinha ou de 
salgadinho". 

Constatado o problema, a escola esfor- 
çou-se para resolvê-lo. No Distrito Federal, 
um grupo de nutricionistas cuida da alimen- 
tação das escolas públicas desde 2010. "As 
crianças que precisam ganhar peso estão 
ganhando, percebemos no dia a dia. As 
crianças com obesidade, nós convidamos 
para a educação integral, para que tenham 
uma alimentação mais saudável o dia todo. 
acompanhada de atividades físicas", explica 
Neide. 

Nem sempre a mudança de hábito é 
fádl. Vitor Linhares, do 5o ano, esforça-se. 
"Gosto do prato principal com salada. Nâo 
gosto das verduras e legumes. Mas. aqui na 
escola, como mesmo assim porque quando 
elas vão colocar a verdura no prato fico sem 
graça de falar que nâo quero", conta. 

Nas escolas particulares, um acordo 
entre o Ministério da Saúde e a Federação 
Nacional das Escolas Particulares (Fenep) 
prevê uma série de ações de conscientiza- 
ção para melhorar a alimentação dos estu- 
dantes. Como nas privadas, as opções são 
as cantinas ou a merenda trazida de casa. 
Entre as ações do acordo está a distribuição 
de cartilhas aos cantineiros. 

Os maus hábitos alimentares dos estu- 
dantes podem ser constatados na Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar (Pense/2009). 
O levantamento mostrou que um terço dos 
alunos matriculados no ensino fundamental 
da rede privada consome frutas e hortaliças 
em dnco dias ou mais na semana. Os refri- 
gerantes e frituras fazem parte da rotina ali- 
mentar de 40% dos alunos. 

Segundo a presidenta da Fenep, Amábi- 
le Pados, já é possível perceber os efeitos 
da inidativa, pelo menos 80% das escolas 
oferecem opção saudável de lanche. "A in- 
tenção não é proibir o uso do alimento, mas 
educar para que a criança, a partir do que 
aprende na escola, faça a opção correta 
onde quer que esteja", explica. 

A preocupação com a alimentação e a 
prática de exercido físico deve ser levada 
para dentro de casa, segundo o presidente 
da Assodação de Pais de Alunos das Institui- 
ções de Ensino (Aspa-DF), o advogado Luis 
Cláudio Megiorin. Pai de Luca, de 8 anos, e 
de Nicole, de 12, o advogado diz que alimen- 
tação saudável e exercido físico são prioritá- 
rios em casa. 

"Normalmente, seguimos essa orienta- 
ção em casa. É importante os pais estarem 
com os filhos em pelo menos uma das refei- 
ções". Ele se preocupa também com outros 
hábitos das crianças. Ficar no computador ou 
no videogame o dia todo é proibido na casa 
de Megiorin. 
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Marcos Rocha é chamado para o lugar de Daniel Alves 

M 

inutos depois do anúncio do corte de 
Daniel Alves e Hulk da seleção brasi- 
leira, a CBF confirmou a convocação 

de um novo jogador para os compromissos 
contra Austrália, no dia 7, e Portugal, no dia 
10. 

O atleticano Marcos Rocha foi chamado 
por Felipâo para a vaga deixada na lateral di- 
reita. O titular da posição nos amistosos, po- 
rém, deve ser Maicon. Para o posto de Hulk, 
nenhum jogador foi convocado. 

Destaque do Galo na campanha do titulo 
da Libertadores, Marcos Rocha foi titular da 
seleção brasileira no amistoso contra o Chi- 
le, em abril, no Mineirão, em jogo que contou 
apenas com atletas que atuavam no Brasil. 

n 

Marcos Rocha foi titular em amistoso contra o Chile, em abril 

Fifa divulga logo do Mundial 

deClubes-2013 
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Mundial de Clubes será disputado pela primeira vez no Marrocos 

A Fifa divulgou nessa terça-feira (03) o 
logo oficial do Mundial de Clubes-2013, que 
será disputado no Marrocos, a partir de 11 de 
dezembro. 

O desenho do emblema leva traços da 
cultura marroquina, como o zellige, arte an- 
cestral marroquina. Essa é a primeira vez 
que o torneio chancelado pela Fifa aporta em 
solo africano. Japão. Brasil e Emirados Ára- 
bes já receberam a competição que fecha o 
calendário anual do futebol. 

Classificado, o Atlético-MG tem sua es- 
treia agendada para o dia 18 de dezembro, 
na cidade de Marrakech, com adversário ain- 
da a ser definido. Se vencer, o Galo disputa a 
final três dias depois, também em Marrakech. 

Além do Galo, outros quatro times estão 
garantidos no Mundial; Bayern de Munique, 
campeão europeu; Monterrey-MEX, cam- 
peão da Concacaf; Auckland City, campeão 
oceânico, e o Raja Casablanca, representan- 
te do país-sede. 
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Imperatriz tornará sua comemoração um 
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Conforto - Beleza - Localização privilegiada 
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IMPERATRIZ - MARANHÃO 

É graduado em Filosofia/Pedagogia, com especialização em Psicologia Educacional pela USP, em Direito 
pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. É mestre 
(MBA) e Doutor (Ph D.) em Administração pela City University of Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Foi 
professor da EAESP-FGV, como também de várias universidades no exterior, e consultor de empresas. Sua 
extensa bibliografia abrange mais de trinta livros de grande destaque no mercado, além de uma infinidade de 
artigos em revistas especializadas, recomendadas pelo MEC. Consultor, Professor e Conferencista das 
principais Universidades do Brasil. Espanha e América Latina. 
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