
SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2013 

150 

Popular 

EDIÇÃO 763 
ANO III 

IMPERATRIMVIA 

TELEFONE: 
(99) 3525-4043 

WWW. 
jornalcorreiopopular 

mm Km m " 

íí.--' 

r i 

# 

mm 

f 

§ 

"PESSOAS QUE ESTÃO 

ESPALHANDO BOATOS PODERÃO 

SER PRESAS", AFIRMA ALUfSIO 

SUSPEITO DE ASSASSINATO É 

PRESO NO BAIRRO MERCADINHO 
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DELEGADO TEM CARRO TOMADO 
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Festival da Tailândia 

Milhares de pessoas participavam do festival vegetariano de Phuket, no sul da Tailândia, 
que começou nessa quinta-feira e que durante nove dias oferecerá espetaculares e san- 
grentos desfiles dos devotos taoisías, que exibem as torturas que se infligem para se pu- 
rificar. Caminhar sobre brasas de carvão ardente ou perfurar as bochechas com sabres 
não fazem parte do dia a dia de um vegetariano clássico, mas para os participantes deste 
famoso festival tailandês traía-se de um clímax de devoção. Milhares de pessoas, a maioria 
vestidas de branco, participavam desta procissão de adeptos em transe em Phuket, uma 
ilha turística do sul do reino. "Não há truque, é real. corpos verdadeiros", comentou Chan- 
chai Doungjit, funcionário do Escritório de Turismo Tailandês (TAT) de Phuket. "A crença é 
que um homem puro pode andar sobre o fogo sem se queimar", acrescentou. Os adeptos, 
principalmente homens, deixam de comer carne vários meses antes do festival. Graças aos 
poderes dos espíritos que, segundo eles, os possuem, podem perfurar sua carne com os 
instrumentos mais diversos, de simples agulhas a armas de fogo. O objetivo é se livrar dos 
espíritos malignos e assim atrair a sorte para as comunidades locais. 
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Criatura com chifres Fatalidade 

Especialistas da Associação em Defesa da Fauna Marinha (Promar) 
não conseguiram identificar a carcaça de uma criatura com chifres 
que foi achada no dia 15 de agosto em uma praia de Almeria, na 
Espanha. A carcaça tinha entre quatro e cinco metros. "Estava em 
decomposição muito avançada e não conseguimos identificar o que 
é", disse o porta-voz da Promar, Paco Toledano. "É muito difícil saber 
com o que estamos lidando", acrescentou ele. Toledano destacou que 
o órgão enviou informações sobre os restos para outros especialistas, 
na tentativa de que eles pudessem identificar o animal. 

Uma passageira de 35 anos 
morreu após passar mal du- 
rante um voo comercial que 
saiu de Alta Floresta, a 800 
km de Cuiabá, com destino à 
capital, na tarde dessa quarta- 
-feira (9). Segundo o Corpo 
de Bombeiros, que atendeu a 
ocorrência, Ana Paula Costa 
Nascimento sofreu uma para- 
da cardíaca. Após ela se sentir 
mal, o piloto do avião retomou 
para Alta Floresta. "Em ques- 
tão de minutos, o avião estava 
no chão novamente. Quando 
o comandante viu o problema, 
já acionou uma equipe nossa 
[do Corpo de Bombeiros] e, 
quando o avião pousou, tinha 

um médico e uma enfermeira", disse o cabo André Júnior Maziero, do Corpo 
de Bombeiros. Ele disse que, antes de ser levada para o hospital, um médico 
e uma enfermeira fizeram os primeiros procedimentos na tentativa de reani- 
mar a passageira, mas não obtiveram êxito. "O médico ainda tentou entubá-la 
dentro do avião", contou. A passageira foi levada para o Hospital Regional de 
Alta Floresta. Ao chegar, os médicos constaram qüe ela já havia morrido. No 
voo, Ana Paula estava acompanhada da mãe. do marido e do filho e seguia 
para Goiânia, onde pretendia fazer tratamento de saúde, porém, não resistiu. 

Peixe gigante 

Um enorme e diferente peixe apareceu na rede de um pescador na noite des- 
sa quarta-feira (9) na praia de Boracéia, em Bertioga, no litoral de São Paulo. 
Os pescadores do local ficaram intrigados com o tamanho da espécie e disse- 
ram que tem cerca de 250 quilos. Já um especialista em oceanografia biológi- 
ca disse tratar-se de um "peixe-lua". O pescador Manoel Raimundo Valentim, 
58 anos, conta que deixou uma rede no mar na quarta-feira e voltou para 
buscar a pesca apenas à noite. Ele notou ter pegado um peixe bem grande, já 
que não conseguia puxar a rede sozinho. Já na manhã dessa quinta-feira (10), 
Raimundo voltou ao local com outras pessoas. Para retirar a rede do mar, foi 
necessário deslocar cinco homens. Eles colocaram o exemplar de quase dois 
metros no barco do pescador. Raimundo diz que sempre trabalhou com pesca 
e nunca tinha visto algo parecido. "Nunca.vi peixe assim, não sei nem o que 
fazer com ele. Por isso, a gente está pedindo ajuda, para ter informação sobre 
o que fazer com ele", fala o pescador. Michel Donato Gianeti, que atua na área 
de oceanografia biológica da Universidade de São Paulo (USP), recebeu as 
fotos do animal e disse se tratar de um "peixe-lua", que tem o nome cientifi- 
co de Mola mola, da família Molidae. "É um peixe relativamente comum em 
águas oceânicas brasileiras, apesar de não abundante. Não tem valor comer- 
cial, ou seja, sua carne não é apreciada para consumo, felizmente, pensando 
na preservação da espécie", analisa o especialista. 

COLUNA DO SANCHES 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: SERÁ 
QUE NÃO TEM JEITO? 

(MASCULINO: O GÊNERO COVARDE) 

Continua o "show" de horrores contra 
as mulheres produzido por homens covardes, 
inseguros, frustrados - para dizer o minimo. 

Dia 04/10/2013, em um único telejomal, 

pelo menos TRÊS notícias de violências que 
chegam mesmo à morte. 

Em um dos casos, o marido bateu na 
mulher com socos e pontapés. Cansado, 
resolveu utilizar uma barra de ferro. Antes, 
levou a esposa para o quarto,.imobilizou-a 
sobre a cama e a espancou com a barra de 
ferro até dizer chega. As marcas, as intumes- 
cências roxo-azuladas são tão humilhantes > 
quanto doloridas. 

Em outro caso, depois de esmurrar à 
vontade sua própria mulher, amarrou-a em 
uma cadeira, voltou a bater e, maldade das 
maldades, com uma "faca de ponta" (como 
dito na reportagem) furou os dois olhos da 
jovem esposa... 

No terceiro caso, o homem namorava a 
jovem mulher desde os 13 anos dela, Agora 
ela estava com 21 (ele, 27). Foram oito anos 
de relacionamento amoroso. Sabe o que 
o homem, aquele rascunho de gente, fez? 
Casou-se com outra mulher, não disse nada 
para a jovem e a família dela e continuou a 
convivência. Resultado: a moça engravidou 
e quando estava com três meses de grávida 

Edmilson Sanches 

contou àquele que ela achava que era só 
homem dela. 

Ao ser comunicado que iriam ter um filho, 
que faz o homem? Uma farsa, uma arapuca: 
leva bombons para a jovem mãe de primeiro 
filho, Bombons especiais. Bombons... envene- 
nados, A menina comeu. Comeu... e morreu. 
No velório, ver a imagem da mãe gritando, 
chamando (sem resposta) pela filha é de 
doer, é de lacerar corações e sentimentos de 
quem os tem. 

O homem já provou até onde pode chegar 
na violência contra a mulher. Ele a leva ã mor- 
te. Ele mata. 

Agora, de quantos modos diferentes, 
doloridos e humilhantes; de quantos modos 
covardes sua imaginação e ação doentias e 
inferiores poderão ferir a alma, espedaçar o 
corpo e tirar a vida do mais belo dos seres? 

Esses homens. 

Esses monstros. 

Esses covardes... 
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- MERECIDO 
O promotor de justiça Joaquim Ri- 
beiro de Souza Júnior foi eleito 
nessa quinta-feira (10) como novo 
diretor das Promotorias de Justiça 
da Comarca de Imperatriz. O elei- 
to foi candidato único e obteve 13 
votos, entre os 14 membros aptos 
a votar. Joaquim é o primeiro im- 
peratrizense a se tornar diretor das 
Promotorias. De família mineira, Jo- 
aquim Júnior é natural de Impera- 
triz, tendo ingressado no Ministério 
Público, em 2003, com 24 anos. Foi 
titular das Comarcas de Riachão, 
Santa Luzia do Paruá, Santa Luzia 
e Imperatriz. Nesta última, atuou 
no Tribunal do Júri, estando atual- 
mente na 8a Promotoria de Justiça 
Especializada. O promotor tomou 
posse e prometeu dar continuidade 
às conquistas alcançadas pelo seu 
antecessor, Frederick Bacelar, e 
avançar ainda mais na aproximação 
com a sociedade civil e outras ins- 
tituições públicas, Joaquim Ribeiro 
postou em sua página no Facebook 
que, com o sentimento de gratidão 
e reconhecimento dos colegas, ele 
espera poder contribuir para supe- 
rar mais esse grande desafio. Ao 
promotor, que sempre colaborou 
com este noticiário, sempre com- 
prometido com a justiça e a verda- 
de, os nossos sinceros parabéns! 

- VANDALISMO 
Um ato de vandalismo na rede elé- 

trica da zona rural de Porto Fran- 
co deixou mais de 23 mil pessoas 
sem energia elétrica nos municí- 
pios de Campestre do Maranhão, 
Porto Franco e Ribamar Fiquene. 
O fato ocorrido nessa terça-feira 
foi ocasionado por uma instalação 
de arame na rede de distribuição. 
A CEMAR orienta que a popula- 
ção denuncie (por meio do 190 ou 
116) práticas que comprometam as 
redes de energia elétrica. 

- CORRIGINDO 
Ontem, noticiamos que o prefeito 
Madeira já estava viajando, mas nos 
enganamos. Na verdade, o prefeito 
só viaja no dia 15 de outubro. Seu 
assessor, Elson Araújo, informou 
que Madeira não tira férias desde 
2009 e, por isso, vai passar 12 dias 
de descanso nos Estados Unidos. 

- MINHA CASA, MINHA VIDA 
Novas inscrições do Programa Ha- 
bitacional Minha Casa, Minha Vida 
serão abertas a partir de 17 de ou- 
tubro nos Centros de Referência de 
Assistência Social - CRAS, presen- 
tes nos bairros Bacuri, Santa Lúcia, 
Santa Rita e Cafeteira. Nessa se- 
gunda etapa serão sorteadas e 
entregues 5 mil unidades habita- 
cionais, que já estão com 40% das 
obras iniciadas, localizadas depois 
do IFMA. 

-PRIORIDADE 
Possui prioridade as famílias assis- 
tidas por programas do governo, 
famílias em condições insalubres, 
áreas de risco ou desabrigadas, 
pessoas com deficiência, idosos e 
mulheres chefes de família. 

- O QUE LEVAR? 
Cópias do RG, CPF, comprovante 
de endereço, certidão de casamen- 
to ou união estável, documento do 
cônjuge e comprovante de renda 
familiar que não ultrapasse R$ 
1.600,00. 
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►REBELIÃO EM PEDRINHAS 

Confronto entre faccòes deixa mortos e feridos 

Na noite dessa quarta-feira (9) uma rebe- 
lião na Casa de Detenção do Complexo 
Penitenciário de Pedrinhas. em São Luís 

(MA), deixou vários detentos mortos e feridos. 
Ainda há divergência sobre o número total de vi- 
timas fatais durante o motim. 

Em nota. a Secretaria de Justiça e Adminis- 
tração Penitenciária (Sejap) divulgou na manhã 
dessa quinta-feira (10) que nove presos morre- 
ram. Já o secretário de Segurança do Estado, 
Aluisio Mendes, informou também pela manhã 
que eram 10 mortos. No fim da noite passada, 
ele havia dito que o número de vitimas era 13. 
Segundo o secretário, haveria ocorrido duplicida- 
de na contagem de corpos. 

Carlos Eduardo Oliveira da Silva, Natanael 
de Souza do Espirito Santo. Daniel Fonseca Ro- 
drigues, Uvanir Duarte de Farias e Idenilson Gas- 
par Santos Viana são os nomes dos cinco mortos 
divulgados pelo Instituto Médico Legal. Um sexto 
corpo ainda não foi reconhecido até o momento. 

Motivo 
O secretário Aluisio Mendes afirma que a 

confusão foi motivada por uma briga entre fac- 
ções criminosas e pela descoberta de um túnel 
para fuga. O secretário afirma que cerca de 60 
presos pretendiam sair da penitenciária através 
do buraco. "As mortes todas são em decorrência 
de brigas entre detentos de facções adversárias. 

O tumulto começou após a inteligência da SSP 
ter descoberto que 60 presos estavam cavando 
um túnel pelo qual pretendiam sair essa madru- 
gada (de quinta-feira, 10). Quando agentes peni- 
tenciários tentaram acessar a cela onde ficava o 
inicio do túnel, os presos se rebelaram tentando 
evitar a revista", explicou o secretário. 

O secretário de Estado da Justiça e da Ad- 
ministração Penitenciária (Sejap), Sebastião 
Uchôa, relatou como se deu o inicio do tumulto 
e falou da ação dos agentes penitenciários. "Em 
razão do fato que aconteceu, um dos presos se 
aproximou da permanência da unidade e disse: 
'Isso aqui é coisa nossa, não é de vocês não". Os 
agentes perceberam que estava havendo dispa- 
ros de armas de fogo e resolveram recuar e pedir 
apoio, e. só com o apoio, puderam intervir. Mas. 
inicialmente, a fuga frustrada desencadeou o mo- 
tim, e, logo em seguida, os presos foram para o 
outro lado do bloco atrás de seus desafetos". 

Sobre os disparos feitos por policiais aos de- 
tentos, o secretário foi enfático em dizer que hou- 
ve os disparos. "Sem dúvida houve os disparos, 
mas com munições não letais e todas essas têm 
a rubrica das armas, isso pode ser comprovado 
com a perícia, sem nenhum problema. A possibi- 
lidade maior é de que 99 % dos homicídios ocor- 
ridos dentro da casa de detenção foram efetua- 
dos com armas de fogo utilizadas pelos próprios 
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Secretário de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, Sebastião Uchôa 

apenados", informou. 
Sebastião Uchôa relatou a quantidade de 

armas que foram encontradas dentro da casa 
de detenção e disse que haverá uma revista à 
procura de outras armas. "Os informes que ob- 
tivemos relatam que foram encontradas de duas 
a três armas. Mas agora que os detentos estão 
separados, nós vamos fazer uma reforma geral e 
um pente fino à procura de armas dentro da casa 
de detenção. Os informes dão conta de que as 
armas são de calibre 38, a exemplo do que foi 
recolhido dentro do CDP". 

Uchôa disse, ainda, que as ambulâncias que 

estavam no local agiram prontamente. "Nossas 
duas ambulâncias que estavam no local agiram 
a pronto-atendimento. Mas a demanda era muito 
grande e as informações que obtive do secretá- 
rio-adjunto é de que a Samu havia dito que não 
era área de circunscrição e não podia atender, 
razão pela qual fiz uma intervenção na Secreta- 
ria Municipal de Segurança Cidadã, pedindo a 
intervenção de um colega perante a Secretaria 
Municipal de Saúde, de forma que eles disponi- 
bilizaram, imediatamente, as ambulâncias para o 
local. Isso depois de 45 minutos a 1 hora", disse. 
(Com informações do Imirante e da SEJAP) 

"Pessoas que estão espalhando boatos 

poderão ser presas", afirma Aluisio 
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Por medo dos arrastões, lojas do João Paulo fecham as portas. (Foto: Dlego Torres/ lmlrante.com) 

SÃO LUÍS - "Pessoas que estão espalhan- 
do boatos poderão ser identificadas e presas", 
essa foi a afirmação do secretário de Seguran- 
ça Pública, Aluisio Mendes, durante coletiva de 
imprensa realizada na tarde dessa quinta-feira 
(10). sobre os atos violentos registrados nessa 
quarta-feira (9), em São Luís. 

Segundo o secretário, os rumores de que 
estariam havendo arrastões e tiroteios em al- 
guns pontos da cidade não passam de boatos. 
Aluisio disse que a policia averiguou todas as 
ocorrências e nada foi confirmado. 

Sobre um vídeo que circula na internet sobre 
um suposto tiroteio na Universidade Ceuma do 
Renascença, foi, na verdade, fogos de artifícios 
utilizados para alarmar as pessoas. Foi o que 
afirmou o reitor da universidade, professor Mar- 
cos Barros, ao secretário de Segurança Pública. 

Já sobre os boatos de arrastão no centro da 
cidade, Aluisio afirma que houve apenas uma 
briga por espaço entre dois vendedores ambu- 
lantes. E como a população já está alarmada 

com a violência, logo se espalhou a notícia de 
que bandidos estariam invadindo as lojas. 

Outro fato negado pela Segurança Pública 
é de um tiroteio no Tropical Shopping. A policia 
afirma que um móvel de vidro de uma loja teria 
caído e o barulho teria assustado as pessoas, 
causando tumulto. 

E no João Paulo, apesar dos rumores de ar- 
rastão, os guardas municipais afirmam que está 
tudo tranqüilo no local e que tudo não passa de 
alarme falso. 

Após a rebelião, na noite dessa quarta-feira 
(9), no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. e 
os atos de vandalismo cometidos por crimino- 
sos que incendiaram vários ônibus na capital 
maranhense, um clima de tensão e medo se es- 
palhou pela cidade. Algumas lojas foram fecha- 
das por conta dos boatos. Várias pessoas pos- 
taram nas redes sociais que estariam havendo 
arrastões e tiroteios, mas, até o momento, todas 
as denúncias de crimes não foram confirmadas 
pela polícia. (Imirante) 

Suspeito de assassinato é 

preso no bairro Mercadinho 

Welbert Queiroz 

O jovem de 19 anos. Anderson da Silva 
Paiva, foi apreendido durante a manhã des- 
sa quinta-feira (10) pela Policia Militar sob 
suspeita de assassinato. Ele foi preso na 
própria casa. localizada no Parque São José. 
Anderson confessou a autoria das facadas 
que causaram a morte de Francisco Roberto 
Lourenço de Sousa, de 30 anos. 

Segundo os soldados envolvidos na 
ocorrência, Dauvane Silva e Rangel, o crime 
teria acontecido em meio a uma discussão 
entre a vitima e o suspeito, por volta das 21 h 
dessa quarta-feira (9), na rua Aquiles Lisboa, 
entre as ruas Paraíba e Pernambuco, no se- 
tor Mercadinho. 

A vitima, após ter sido esfaqueada, foi 

socorrida e levada ao Hospital Municipal, 
onde foi submetida à intervenção cirúrgica, 
mas não resistiu. A sua morte foi atestada à 
1h dessa quinta-feira (10). 

A policia já havia intensificado as buscas 
ao suspeito desde a entrada de Francisco 
Roberto Lourenço de Sousa, quando o caso 
ainda estava sendo tratado como tentativa 
de assassinato, pois a vítima entrou em es- 
tado grave no hospital. 

Os policiais cercaram a residência do 
suspeito durante a noite. A prisão foi efetu- 
ada por volta das 6h50 de ontem. Anderson 
não ofereceu qualquer resistência e acabou 
confessando a autoria do crime aos policiais. 
Na apresentação no Plantão Central da De- 
legacia Regional de Segurança, Anderson 
da Silva não quis se pronunciar sobre o caso. 

Presidente da Comissão de Segurança vistoria 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas após rebelião 
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Um dos pavilhões foi destruído pelo fogo ateado pelos detentos 
KtKd 

O presidente da Comissão de Segurança 
Pública da Assembléia Legislativa do Mara- 
nhão, deputado Roberto Costa (PMDB), este- 
ve na tarde dessa quinta-feira (10) no Com- 
plexo Penitenciário de Pedrinhas, juntamente 
com o secretário-adjunto de Justiça e Adminis- 
tração Penitenciária, Kécio Rabelo. 

Na oportunidade, o parlamentar e o secre- 
tário-adjunto vistoriaram todos os pavilhões do 
Complexo, inclusive os que foram destruídos 
na rebelião que ocorreu na última quarta-feira 
(9). 

Além da vistoria. Roberto Costa e Kécio 
Rabelo conversaram com os detentos e fa- 
miliares acerca da rebelião. "Nós vistoriamos 
todas as instalações do Complexo Penitenci- 
ário e pudemos observar que está tudo con- 
trolado. A rebelião, de acordo com os próprios 
detentos que se intitulam de 'facções', ocor- 
reu por rivalidade entre grupos. Eles próprios 
relataram isso, que a rebelião aconteceu por 
vingança. Nós vimos também um túnel que 
foi descoberto pelo Serviço de Inteligência, 
de cerca de seis metros de profundidade, que 
serviria de ponto de fuga para muitos presos. 
Quando eles foram descobertos e deslocados, 
isso também causou tumulto", afirmou Costa 

O parlamentar também falou das instala- 
ções e condições de segurança do presidio. 
"Os detentos fizeram algumas reclamações 
acerca das instalações, que inclusive já es- 
tão sendo encaminhadas pela SEJAP. Os 
colchões que foram queimados na rebelião já 
estão sendo substituídos por outros novos. De 
acordb com uma determinação da governado- 
ra. o Complexo já está sendo todo reestrutura- 
do e recuperado, e a determinação dela é que 
isso seja feito de uma forma imediata, como eu 
pude presenciar", afirmou. 

A respeito de um suposto clima de insegu- 
rança, o deputado Roberto Costa esclareceu 
que a situação está controlada. "Em Pedri- 
nhas, o que pude observar é que tudo está 
controlado. Os detentos estão acomodados 
provisoriamente em outros pavilhões enquan- 
to é feita a reestruturação do que foi destruído, 
e o policiamento é ostensivo. Em momento 
algum, as facções chegaram ameaçar ou co- 
mentar a respeito de alguma onda de assalto 
ou represálias contra a população de São Luís. 
O que em todos os momentos eles deixaram 
bem claro é que existe uma rivalidade entre 
eles. que está controlada dentro do presidio", 
finalizou o parlamentar. 

Delegado tem carro tomado 

de assalto por dois elementos 

Welbert Queiroz 

Por volta das 18h40 dessa quarta-feira 
(9). dois elementos que pilotavam uma moto 
Bros preta tomaram em assalto o carro do 
delegado Francisco Alves Ferreira, do 5o Dis- 
trito Policial da Vila Lobão. O carro tomado 
em assalto era um Fiat Uno Sport 2013, de 
cor cinza. 

O delegado foi abordado pelos elementos 
na rua Padre Anchieta, no bairro Vila Nova. 
Francisco Ferreira estava no banco carona e 

estava acompanhado de seu filho, que pilota- 
va o veiculo no momento do assalto. 

O filho do delegado disse que os assaltan- 
tes pararam a moto em frente ao Fiat (de pla- 
ca OJB-4513-lmperatriz-MA). Segundo ele, 
o garupa da moto desceu com um revólver e 
mandou que ele entregasse a chave do carro. 
O assaltante ainda levou consigo um celular 
Samsung e uma carteira porta-cédulas. Até 
a meia-noite de quarta-feira, o veiculo ainda 
não tinha sido encontrado. 

(com informações do Blog Noticia da Foto) 
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►"NOVEMBRO AZUL" 

Audiência pública discutirá saúde do homem 

Na sessão dessa quinta-feira (10) foi solicitada uma audiência pública para debater a campanha 

Hyana Reis 

Depois do mês de outubro ser marca- 
do pela campanha de mobilização 
para prevenção do câncer de mama, 

conhecida como Outubro Rosa, será a vez 
dos homens no mês que vem por meio da 
campanha Novembro Azul. dedicada às 
ações relacionadas ao câncer de próstata. A 
Câmara Municipal já se prepara para debater 
o assunto. 

Na sessão dessa quinta-feira (10), a vere- 
adora Terezinha de Oliveira solicitou ao pre- 
sidente da Câmara Municipal, Hamilton Mi- 
randa, a realização de uma audiência pública 
para tratar de assuntos relacionados à campa- 
nha Novembro Azul, que visa conscientizar os 
homens sobre a prevenção do câncer de prós- 
tata. A parlamentar justificou a indicação afir- 
mando a importância da Casa de Leis apoiar a 
campanha e propor ações. 

Campanha- O "Novembro Azul" é o perí- 
odo para discutir e mobilizar a sociedade no 
descobrimento e prevenção dos cânceres de 
próstata e de pênis. A Liga será uma das par- 
ceiras da ação e durante todo o mês de no- 
vembro iluminará todas as fachadas dos seus 
prédios com a cor azul. 

A campanha é realizada em todos os paí- 

ses em novembro, pois é o mês do Dia Mun- 
dial de Combate ao Câncer de Próstata. Vá- 
rias ações são realizadas nos estados para 
informar sobre a doença e alertar para a im- 
portância de realizar exames rotineiros a partir 
dos 45 anos de idade. A Sociedade Brasileira 
de Urologia recomenda que seja feito um exa- 
me de próstata anualmente, principalmente 
porque, na fase inicial, o câncer da próstata 
tem evolução silenciosa. 

Especialistas alertam para a necessidade, 
desde os primeiros anos da escola, de infor- 
mar os meninos sobre a doença e a importân- 
cia dos cuidados com a saúde, da mesma for- 
ma que é feito com as meninas, que começam 
a ir ao ginecologista desde cedo. 

Outras indicações - O vereador José 
Carneiro (Buzuca) solicitou ao secretário mu- 
nicipal de Infraestrutura, Roberto Alencar, a 
pavimentação asfáltica da rua 10, entre a Rui 
Barbosa e Hermes da Fonseca, no bairro Vila 
Redenção II. 

Os vereadores José Rodrigues e Antônio 
José Fernandes indicaram a construção de um 
campo de futebol, em um terreno de dimen- 
sões 130x65m, loteamento Vale do Sol. O ve- 
reador Marco Aurélio solicitou a coleta de lixo. 
três vezes, no bairro Vila Santa Luzia. 

Dom Pedro II será pavimentada até o 

acesso à ponte sobre o rio Tocantins 

A Prefeitura de Imperatriz, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sin- 
fra), continua o trabalho de recuperação da rua 
Dom Pedro II, no Parque de Buriti. O serviço 
de pavimentação do trecho vai permitir a liga- 
ção do centro da cidade á Avenida Pastor Luis 
Moreira França, nas proximidades da Ponte 
Dom Felippe Greggory. 

Desde que começou há aproximadamen- 
te 15 dias, a Sinfra vem mantendo os servi- 
ços que não estão mais acelerados, porque 
o movimento de veículos tem aumentado a 
cada dia desde que foi feita a elevação e con- 
seqüente ligação da rua Dom Pedro II com a 
Avenida Pastor Luis Moreira França, no Par- 
que do Buriti. 

A obra deu vazão ao trânsito de motoris- 
tas oriundos do estado do Tocantins, os quais, 
necessariamente tinham que pegar a BR-010 
e a Avenida Dorgival Pinheiro de Souza, para 
alcançar o centro da cidade. "Com essa obra 
ganho tempo, economizo combustível e pres- 
são no trânsito", comemora o motorista Antô- 
nio Alves. 

Tocantinense, morando atualmente em 
Goiânia (GO), mas passando férias no povoa- 
do Jatobá, município de Praia Norte (TO), Adão 
Alves Coelho, 38, operário da construção civil, 
disse ter ficado admirado com o crescimento 
e desenvolvimento da cidade de Imperatriz. 
"Passo em torno de 6 ou 7 meses sem vir aqui, 
mas quando chego vejo tudo muito diferente", 
afirma o trabalhador. 

Ele ficou muito mais surpreso quando pas- 
sou pelo elevado entrando na rua Dom Pedro 
II com destino ao centro, onde tinha compro- 
misso. "Mais uma obra da prefeitura que eu 
não tinha conhecimento", destacou Adão Coe- 
lho, tecendo comentários elogiosos à adminis- 
tração do prefeito Sebastião Madeira. 

Para o comerciante José Sousa Lopes, 44, 
de Augustinópolis (TO), a criação do elevado 
e a conseqüente ligação nas proximidades da 

Rua Dom Pedro II sentido avenida e ponte 

cabeceira da ponte com o centro da cidade, 
através da rua Dom Pedro II, vem demonstrar 
o compromisso que o prefeito Sebastião Ma- 
deira tem por Imperatriz. "Toda vez que a gen- 
te chega aqui, encontra uma obra diferente", 
afirmou o comerciante. 

No sentido inverso (Imperatriz - Bico do 
Papagaio), diversos profissionais transitam 
diariamente na via em direção aos seus postos 
de trabalho. É o caso das professoras Lucileia 
Gonzaga e Enilda Vasconcelos, que residem 
em Imperatriz e lecionam no município de Sítio 
Novo (TO). "Eu moro na rua Sousa Lima, no 
Centro, e todos os dias tinha que subir até á 
BR para depois atravessar a ponte. Agora fi- 
cou bem mais perto e rápido seguir a rua Dom 
Pedro II direto, sem precisar dar uma volta 
maior", comenta Lucileia. 

(Domingos Cezar/ASCOM) 

Bancários entram em negociação 

para encerrar greve 

Hyana Reis 

Representantes dos bancários voltaram á 
mesa de negociação nessa quinta-feira (10) 
para tentar por fim á greve que completou 22 
dias. A oferta inicial era de 7,1% de reajuste 
salarial, mas os trabalhadores exigem 22%. O 
resultado das negociações deve ser anunciado 
na manhã de hoje (11). 

"Nesta reunião tornaremos a discutir o rea- 
juste salarial, porque na primeira reunião consi- 
deramos que o reajuste de 7,1% era inaceitável. 
Esperamos que dessa vez haja uma proposta 
melhor. O acordo será avaliado e assim decidi- 
remos se a greve terminará ou não", informou 
Luis Maia, gerente regional do Sindicato dos 
Bancários de Imperatriz. 

Esta foi a segunda assembléia de negocia- 
ção realizada na tentativa de encerrar a greve, 
pois, na última sexta-feira, a Federação Nacio- 
nal dos Bancos (Fenaban) lançou proposta de 
reajuste de 7,1%, que foi rejeitada pelos bancá- 
rios. Segundo o sindicato, a proposta dos ban- 
queiros é insuficiente. 

A greve atinge todo o país. A categoria exige 
além de reajuste de 22%, avanços nas demais 
pautas, como; PLR de 25% do lucro liquido dis- 
tribuídos de forma linear, piso do Dieese (R$ 

2.860,21), reposição das perdas salariais, iso- 
nomia, contratação de mais bancários, saúde, 
segurança, respeito á Lei das filas, dentre ou- 
tras reivindicações. 

Os bancários cruzaram os braços dia 19 de 
setembro e garantem que só retornam às ati- 
vidades quando for apresentada uma proposta 
que atenda as reivindicações da categoria. Em 
Imperatriz, a agência dos Bancos da Amazônia, 
uma do Banco do Nordeste, quatro da Caixa 
Econômica Federal e cinco do Banco do Brasil 
aderiram à paralização. Apenas os bancos par- 
ticulares estão atendendo o público. 

O diretor do Sindicato dos Bancários de 
Imperatriz informou que até que saia o resulta- 
do das negociações, a greve segue por tempo 
indeterminado e orientou a população a procu- 
rar alternativas para o pagamento de contas e 
outros serviços. "As contas podem ser pagas 
em correspondentes bancários, loterias ou cor- 
reios". 

Ele ressaltou ainda que, caso a população 
se sinta lesada, pode recorrer aos órgãos de 
defesa do consumidor. "Se o cliente for ao ban- 
co e não for atendido, tem que pegar uma se- 
nha ou testemunhas comprovando. O Código 
de Defesa do Consumidor garante que o cliente 
tem que ser atendido", finalizou. 

Novo Conselho Municipal de 

Saúde de Imperatriz toma posse 

*Si 
O mandato destes novos conselheiros teve inicio no dia 1o de outubro 

Os novos conselheiros municipais de saú- 
de de Imperatriz, eleitos na XII Conferência de 
Saúde, receberam posse na tarde da última 
quarta-feira (09) para o mandato de dois anos. 
Além do prefeito Sebastião Madeira, participa- 
ram da solenidade a secretária Municipal de 
Saúde, Conceição Madeira, a presidente do 
Sindicato dos Enfermeiros, Ana Léa Coelho, e 
os vereadores Pimentel (DEM), Fidélis Uchôa 
e João Silva (do PRB). 

Na ocasião, o prefeito Sebastião Madei- 
ra falou sobre a legitimidade do processo de 
votação e destacou sobre a importância do 
conselho. "O conselho é vital para o funciona- 
mento da saúde, e suas propostas, que repre- 
sentam as propostas da cidade, serão levadas 
para outras instâncias", ressalta. 

A nova base do conselho é composta por 
três segmentos: Usuário, Trabalhadores em 
Saúde e Gestor/prestador, sendo que as três 
segmentações têm representantes titulares e 
suplentes. O mandato destes novos conselhei- 
ros teve início no dia 1o de outubro, quando foi 
publicada a portaria de nomeação. 

Para Conceição Madeira, a eleição do con- 
selho representa um marco histórico para a 
saúde de Imperatriz. "Nesta, a sociedade parti- 
cipou, diferentemente dos tempos anteriores em 
que o Conselho era uma caixa, a participação 
era seleta. Foi permitido que outras entidades 
homologadas no processo pudessem participar. 
Aquelas que não conseguiram efetivamente 
participar do processo de eleição é porque não 
se legitimaram no processo", afirma. 
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►LATA D'ÁGUA NA CABEÇA 

Imperatriz pode ficar sem água até segunda-feira 

Janaina Amorim 

Nova Imperatriz, Novo Horizonte ou Vila 
Redenção. Nessa quinta-feira (10), em 
vários bairros da cidade, o dia começou 

sem água nas torneiras. A Companhia de Sane- 
amento Ambiental do Maranhão (Caema) anun- 
ciou que houve um rompimento da adutora - ca- 
nal que transporta a água entre os reservatórios 
- e Imperatriz pode ficar sem abastecimento de 
água até a próxima segunda-feira (14). 

O gerente da Caema em Imperatriz, Alber- 
to Santos, explicou, em entrevista a um jornal 
local, que a demora é devido á recomposição 
do sistema hidráulico. "É uma situação crítica, 
pois a adutora é o único caminho de água tra- 
tada para todos os reservatórios da Caema que 
abastecem Imperatriz", informou. 

O assunto repercutiu e uma enquete foi 
postada em um grupo no Facebook para saber 

quantas pessoas estavam sem água em casa. 
Até à tarde de ontem (10), mais de duzentos 
internautas participaram, a maior parte deles 
respondeu que em suas residências não havia 
água. 

Alguns brincaram. "Vamos combinar uma 
campanha aqui pra todo mundo desenhar uma 
nuvem chovendo no quintal porque ai ligeirinho 
chove", postou Rodrigo Azevedo. Outros de- 
monstraram chateação. "O jeito é ir banhar no 
rio", publicou Jefferson Oliveira. 

Para muitos bairros a situação não é nova. 
Bairros Vila Paraty, Jardim São Luís, Jardim 
Lopes, Parque Sanharol, Parque Santa Lúcia, 
Parque Aírton Senna e Vila Nova estão sem 
abastecimento regular de água desde o início 
do mês. A orientação da Caema é diminuir o 
consumo de água até que a prestação de ser- 
viço seja normalizada. (Com informações do 
Imirante) 
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Em alguns bairros o problema já se estende por cerca de 10 dias 

CEMAR recebe mostra 

fotográfica "KizombaPF 

Caminhada comemora Dia Mundial 

da Saúde Mental em Imperatriz 
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Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), a mobilização reuniu centenas de pessoas 

A mostra fotográfica "K/zomba" brinca com as cores, movimentos e coreografias das danças do Coco 

A CEMAR está de portas abertas com a ex- 
posição "Kizomba". Com curadoria, produção 
e organização da estudante de jornalismo Lan- 
na Luiza, a exposição mostra ritmos, danças, 
palmas e batucadas de danças africanas. Há 
um total de 27 imagens capturadas pelo olhar 
atento da fotógrafa e aspirante a jornalista Isa- 
bel Babaçu. A mostra está disponível desde o 
dia 19 de setembro, tem acesso gratuito e se- 
gue aberta até 31 de outubro, com visitação de 
terça a quinta-feira, das 08h às 12h e das 14h 
às 18h, na sede da CEMAR, BR-010, km 01, 
s/n, ao lado do Imperial Shopping. 

Expostas em quibanos, pendurados por 
fitas de chita, a mostra fotográfica "Kizomba" 
brinca com as cores, movimentos e coreogra- 
fias das danças do Coco, üli, Lundu. Macule- 
lê, Ciranda e Cacuriá. Com a leveza de suas 
mãos e olhar apurado, ela revela em sua ex- 
posição primogênita a sua intimidade com o 
universo fotográfico. 

Trabalho - Com apenas 15 anos de ida- 
de, esta é a primeira exposição fotográfica de 
Isabel. Segundo ela, a idéia é trazer um re- 
trato do Norte-Nordeste, sob a influência do 
folclore, que se misturam às cantigas do povo 
sertanejo, valorizando a cultura regional. A ex- 
periência com o grupo Kizomba despertou na 
fotógrafa a vontade de realizar a sua primei- 
ra mostra fotográfica inspirando-se nas suas 
danças e músicas, o que rendeu um grande 
material, com riqueza de cores e detalhes. A 
exposição seguirá para escolas da cidade, uni- 
versidades e, ainda, para a Fundação Cultural. 

Kizomba - O grupo de dança popular Ki- 
zomba surgiu em agosto de 1997. A idéia era 
se apresentar somente em uma Feira de Ciên- 
cias de escola. Mas o grupo caiu na graça do 
público, com danças marcadas pela sensuali- 
dade contida no bailado e nas letras das suas 
músicas, e não parou mais. 

A caminhada em comemoração ao Dia 
da Saúde Mental, realizada na manhã dessa 
quinta-feira (10), contou com a participação 
de usuários e funcionários da rede de saúde 
mental. A mobilização saiu da Praça Brasil e 
seguiu pela Avenida Dorgival Pinheiro de Sou- 
sa até a Praça de Fátima, reunindo centenas 
de pessoas. 

A beleza da caminhada foi enfeitada por 
cartazes que expressavam o sentimento das 
famílias e usuários da rede de saúde mental. 
Nas declarações foi possível observar o cla- 
mor destas pessoas quanto ao preconceito 
e exclusão que sofrem: "De perto ninguém é 
normal! Preconceito não! Cuidar sim! Respei- 
to! Paz! Igualdade!". 

Jovens, crianças e adultos participaram da 
passeata. Com o grito "hoje sou eu, amanhã 
pode ser você!", os discursos iam costurando 
os pedidos de apoio e de respeito para com os 
usuários dos CAPS's. "Ninguém pede para ter 
transtorno mental, isso pode acometer qual- 
quer pessoa, por isso pedimos respeitos aos 

nossos pacientes, e principalmente respeito e 
apoio ao tratamento em meio aberto", explica 
o coordenador da rede de saúde mental do 
município, Alberto Clésio. 

Segundo ele, esse novo modelo de tra- 
tamento - que exclui os manicômios, apesar 
de ser de difícil aceitação - é o melhor para o 
paciente. Alberto afirma ainda que esse é o 
diferencial para tratar os transtornos mentais 
e que a caminhada tem por objetivo "fazer 
um convite à sociedade para entender as no- 
vas diretrizes que rege o tratamento da saú- 
de mental, que é tratamento em meio aberto, 
com dignidade, onde ele tenha o direito de 
ir e vir". 

Na concentração na Praça de Fátima, os 
participantes contaram com um lanche e com 
muita animação por conta da banda Chico 
Brow, além de um festival de Canto, apresen- 
tação do Coral infantil e adulto, peça teatral 
com usuários do CAPS III e exposição de artes 
confeccionadas por pais e usuários. 

Maria Almeida -ASCOM 
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"Esse circuito não simula o trânsito real" 

Instrutor de trânsito fala sobre os desafios de preparar condutores 

Janaina Amorim 

Mauro Monteiro Araújo mora em Senador La Rocque. Todos 
os dias, ele percorre cerca de 25 km até chegar a Imperatriz 
para trabalhar. Desde 2010, exerce a função de instrutor de 
trânsito, ou de autoescola, como é popularmente conhecida a 
profissão. Ele já ajudou centenas de pessoas a tirar a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH). "É um trabalho que eu gosto, 
é daqui que eu tiro meu sustento, da minha filha e da minha 
esposa", disse. 

Antes, Monteiro era escrivão da Polícia Civil, mas queria um 
emprego mais seguro. "Era contratado. Eu resolvi sair porque 
era muito perigoso. Era muito visado, porque eu não era polí- 
cia", afirmou. O novo posto de trabalho, segundo ele, dobrou a 
renda e lhe proporcionou mais tranqüilidade. 

Para seguir a profissão, passou por um curso em uma insti- 
tuição credenciada pelo Detran. De acordo com a lei, exercer o 
ofício requer alguns quesitos, como ter 21 anos, não ter sofrido 
penalidade de cassação de CNH e não ter cometido nenhuma 

infração gravíssima nos últimos 60 dias. 
Filho de comerciantes, o instrutor até tentou mudar de ramo. 

Durante oito meses, ajudou os pais no comércio, mas acabou 
voltando a exercer a função. "Gosto de ter minha renda mesmo, 
independente dos meus pais". 

Conforme ele, para um profissional da área é preciso paci- 
ência e atenção. A meta é que seus alunos passem na primeira 
prova. "Quando ele reprova, por mais que a maioria das repro- 
vações não seja culpa nossa, a gente fica pensando que faltou 
alguma coisa". 

Os motivos para a reprovação dos candidatos vão desde o 
nervosismo até questões financeiras. "Muitos não passam por- 
que ficam nervosos. Outros dizem que estão preparados, mas 
no fundo sabem que não estão. Alguns não querem gastar mais. 
Tirar CNH não é barato, o pessoal quer logo é se livrar", avalia. 

A maior dificuldade é com os carros. "Os alunos têm mais 
dificuldade com o carro. A moto não tem o trajeto de rua. É fací- 
limo. Já o carro, se tem 20 alunos para fazer a prova, só passa 
sete. Esse circuito aqui não simula o trânsito real. Já o carro tem 

o trajeto na rua, é outra coisa", compara. Por outro lado, quando 
a aprovação vem no primeiro teste, a sensação é de dever cum- 
prido. "A alegria é compartilhada", finaliza. 
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LATARIAS E PARABRISA EM GERAL 
(99)3524-2758 
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Fotos: Soul Criações (99 8143-3467) 

Completando três meses no ar, o Programa Estúdio R, comemora a boa recep- 
tividade e críticas do público. O programa local, idealizado e dirigido pelo diretor e 
publicitário já experiente Rogério Benício e comandado pelo ator e Dj Raphael Pinto, 
transmitido aos sábados, às 11 h da manhã, e aos domingos, às 8h30, pela TV Band 
Imperatriz. Estúdio R já se tornoujebre na cidade de Imperatriz e região. O programa 
de entretenimento se estende a quase 15 municípios vizinhos da nossa cidade, sendo 
sucesso de audiência por ser um programa com proposta diferente que casa o bom 
humor da sua equipe e artistas de toda região. O programa tem participações de 
bandas locais e de outras cidades, entrevista com pessoas importantes da sociedade, 
com artistas, colunistas, entre outros e conta com uma equipe de repórteres que fazem 
matérias de conteúdos diversos para assim agradar o telespectador. A coluna Vitrine 
fez um apanhando de algumas coisas que rolaram no Estúdio R durante esses três 
meses de programa. Confira! 
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O mega criativo. Rogério Senlcio, responsável 
pela direção do programa 

#• 

% . , saíí 

mmSmm 

ÜÜ 

A 
- 

<■ 

Banda Preocupação Zero m 

i 
! 

Denise Araújo 

F/á v/a Hombono Dr. Joaquim Jr e Ora Ana Beatriz 
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Em entrevista com a Colunista das Estrelas Mana Leonta 
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Rubens Cabeleleiro e Keidüene Alves 
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Celulares - Acessórios & Eletro-eletrônicos 

VISITE NOSSA PAGINA E 

FIQUE POR DENTRO DE TUDO. 

www.jornalcorreiopopular.com 
facebook.com/jornalcorreiopopular 
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DROGARIA IMPERATRIZ (R. CORIOLANO MILHOMEM, 1433-CENTRO) 
DROGARIA SAÚDE (RUA DUQUE DE CAXIAS, 620A-SANTA RITA) 

DROGARIA FARMABEM (RUA FLORIANO PEIXOTO, 727 -N.IMP) 

www.coquetBl.com.btfjogos 
CMZftbtNHft 

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

Símbolo de trégua 

Transmite saber Produto de artesa- nato dos hipples 

Traje usado so sair do banho 

Bóris Casoy, jornalista paulista 
Canal que elimina a urina 

(?) jacta est a sor- te está lan- çada (tal) 

*(7| da Humildade", quadro do "Pânico na TV" 
Em *3 Sódio (símbolo) 

L 
+ ♦ * 4 

V) Calanne- ta", auto popular 
> Aliar de sacrificios 

(Art.) 
Lendário monstro do Nepal 

r 

Ação típica do provoca- dor 
Duas espéoes 

de balela (Zool) 

(?) Peixoto, cantor ♦ ♦ * Abrigo do preso Armo Dominl (abrav.) 
i 

♦ Pão, em Inglês Utensílio cônico 

L 
* i 

Componsn- 
te do rebanho 

mtanka, o anligo Ceilào 
Pronome possessi- vo (tem.) * 

Cartunista de •Vereda 
Tropical" 

Aeronáuti- ca (abrav.) 

Criador da Teonada Seleção Natural 
Agentes ortdantes das células 

♦ 
+ Banheiro (sigia inglesa) 

Sílaba tonica de ■ganido" 
1.001, em algarismos 
romanos L 

-> * ♦ Prefixo de •Importar" 
A letra do plural 

* Interjoiçáo de espanto ♦ 
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Tirinhas 
MAl POSSO 

£SPSS/« PXÇA rA2C!? 
;s anos' 

/■PÍCjWS? A purea, SAIS PSA caocA? sacONC. 
PUr,AS, CNCWC? A CASA 

POSAS NUA... ■ : 

«i 

.V... 
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OAÇA.PALAWAS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Respostas deste ca;8-palavras na próxima ediçSo 

piadas 

Concha na Praia 

O menino estava brincando na areia até que encontrou uma concha. Sua expli- 
cou para ele: 

— Dá para escutar o mar dentro dela. 

O menino ficou interessado e foi procurar por outras conchas. 

Minutos depois o garoto acha outra concha, mas ao colocá-la próxima da orelha 
um caranguejo que estava dentro lhe ataca. Antes que o menino o visse ele volta a 
se esconder dentro da concha. 

O menino então conta para a mãe. 

— Acabei de escutar o mar de novo. mas nesse tinha tubarão. 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo. 17h45 -Anita e Ben tentam conversar, mas Meg os atra- 
palha. Clara se preocupa com Vitor e dá um fora em Luana. 
Bernardete comenta com Zico sobre os olhares das pessoas na 
rua e fica ainda mais intrigada. Júnior e Ornar não gostam de 
ver Zelândia passear com Caetano. Vera pede para Frédéric re- 
formar uma antiga cama que tem no casarão. Ben pergunta se 
Meg quer mo/ar no Brasil. Anita sofre pensando nos momentos 
com Ben. Bernadete ajuda Zico no Embaixada, o restaurante 
que Ronaldo trabalha. Martin e Micaela fazem um acordo. Ro- 
naldo avisa a Vera que está no hospital com Vitor. Meg decide 
aceitar o pedido de Ben para ficar no Brasil. Clara conversa 
com seu amigo virtual pelo celular. Ben e Pedro cuidam de Vi- 
tor. Zelândia ouve Maura conversar com uma pessoa misteriosa 
ao telefone e fica curiosa. Com a ajuda de Fábio, Ronaldo conta 
para a família o que Vitor estava fazendo. Soraia tenta animar 
Bernardete, que está se sentindo deslocada no Grajaú. Julia 
fica sem graça com os elogios que recebe de Frédéric. Vera, 
Ronaldo e Ben conversam e apoiam Vitor. Serguei provoca Ju- 
lia para que ela tente conquistar Frédéric. Meg vê uma foto de 
Ben e Anita juntos. Caetano vai buscar Bernardete no Grajaú. 
Ben anuncia para a família que vai ser pai. 

Joia Rara 
Globo, 18h15 - Pérola logo fica amiga dos monges. Laura se pronti- 
fica a acompanhar o tratamento de Peteleco no hospital. Hilda chora 
por não conseguir cantar no teste do cabaré. Décio chega de viagem 
e hostiliza Tavinho. Matilde e Serena são contratadas por Arlindo. 
Aurora decide ir para o Brasil à procura de Décio. Pérola conta para 
Amélia que sonhou ser Ananda. Laura vê lolanda e Mundo se bei- 
jando. Uma baleira contratada por Manfred aborda Apolônio e Pé- 
rola na fila do cinema e lhes oferece bombom. Apolônio passa mal 
e desmaia. A baleira leva a menina para um local ermo e a deixa lá 
sozinha. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Wilson fica transtornado com a possibilidade de que 
Bento seja o responsável pela sabotagem no bufê. Amora finge sen- 
tir falta de seu suposto bebê. Emília se assusta com o jeito como 
Malu fala com Zezão. Damáris joga pimenta em Mel. Fabinho sai de 
casa e vai para um hotel. Bento deixa Amora em casa e vai atrás de 
Wilson na Acácia Amarela. Amora fica atônita quando vê Malu entrar 
em casa com Zezão. Wilson atira pedras na loja de Bento. Amora 
ameaça Malu, e Socorro fica horrorizada. Tina se desespera corn 
o desprezo de.Lucindo. Malu é empurrada de uma escada por uma 

pessoa e cai desacordada na rua. Amora vibra com o acidente da 
irmã. Luz, Kevin e Dorothy vão com Bárbara visitar Malu. Giane se 
produz na Para Sempre. Lucindo chama Gládis para ficar com ele. 
Tina pede ajuda a Áurea. Amora tenta saber notícias de Malu. Giane 
teme que Fabinho seja acusado pelo acidente de Malu. Damáris ten- 
ta impedir a gravação da saga Sangue Bom. Madá e Bento encon- 
tram um anel igual ao de Amora no local onde Malu foi empurrada. 
Giane percebe a estranha reação de Socorro a uma acusação contra 
ela. Bento acredita que Amora empurrou Malu da escada. 

Amor à Vida 
Globo. 21h00 - Priscila diz que não pode votar contra César. Félix 
descobre o romance de Rebeca e Pérsio. Vega afirma que dará seu 
voto para Pilar. Olenka fala para Thales que Nicole tem uma men- 
sagem para ele. Amarilys garante a Eron que não vai abrir mão de 
Fabrício. Niko fica comovido com Jayme. Ordália fala para Herbert 
não decepcionar sua nova namorada. Paloma descobre que a filha 
escondeu dela e de Bruno que suas aulas têm terminado mais cedo. 
Paulinha marca de se encontrar com Ninho depois do colégio. Her- 
bert leva Gina a um restaurante refinado. Rebeca pede um tempo a 
Pérsio para contar a sua família sobre seu romance. Paloma encon- 
tra o tablet que Paulinha ganhou de Ninho. 

CDFRCbsC=CDr=CD 

Áries 21-03/19-04 
Você alterna entre uma atitude de muita energia, 
com momentos introspectivos, pois Sol e Lua for- 
mam quadratura, desestabilizando seu emocional. 
Saiba conduzir esta tendência, e mantenha o equilí- 
brio diante dos desafios! 

b Touro 20-04/20-05 
A sobrecarga de tarefas, seja no trabalho ou na vida 
pessoal, prejudica seu equilíbrio emocional, pois a 
quadratura Sol-Lua tenciona suas áreas espiritual e 
de crise. Diminua o ritmo e coloque as demandas 
em primeiro lugar! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Seu emocional é abalado pela tensão Sol-Lua, que 
tende a comprometer suas amizades, Não deixe que 
suas inseguranças se manifestem em suas atitudes, 
projetando-se nas pessoas. Cuidado para não se 
desentender com os outros! 

S Câncer 22-06/22-07 
Suas relações tendem a se desestabilizar com a pre- 
sença lunar em sua sétima casa, e a tensão com o 
Sol alerta que expectativas frustradas podem agra- 
var as divergências. Não deixe que as diferenças 
tomem grandes proporções! 

Leão 23-07/22-08 
Suas demandas do trabalho se chocam às suas ne- 
cessidades pessoais neste momento em que Sol e 
Lua se tencionam entre suas sexta e nona casas. 
Organize a mente e as emoções, use sua inteligên- 
cia emocional e bom senso! 

TO Virgem 23-08/22-09 
Que tal se divertir junto a quem gosta, dando vazão 
à criatividade? Ao entrar em sua quinta casa, a Lua 
estimula o lazer, mas a quadratura com o Sol em sua 
oitava casa alerta para atitudes irresponsáveis. Não 
gaste demais! 

Libra 23-09/22-10 
Ao passar por sua área familiar, a Lua traz sua aten- 
ção para as relações em família. A quadratura com 
o Sol alerta que suas atitudes contraditórias podem 
lhe deixar insegura. Promova o bom entendimento e 
harmonia no convívio! 

% Escorpião 23-10/21-11 
A presença lunar em sua terceira casa lhe convida 
a agir com mais espontaneidade, mas a quadratura 
com o Sol lhe pede atenção ao que fala, sobretudo 
no trabalho. Cuidado com excesso de autoconfiança 
e sinceridade! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
Cuidado para não sair gastando mais do que pode, 
sobretudo sendo generosa com os outros, neste mo- 
mento em que a Lua passa por sua área material. A 
quadratura com o Sol lhe pede responsabilidade e 
disciplina financeira! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Transbordamentos emocionais, especialmente por 
motivos familiares, podem ocorrer, pois a Lua pas- 
sa hoje por seu signo. A quadratura com o Sol lhe 
aconselha a promover acordos sobre assuntos em 
comum. Seja diplomática! 

^Aquário 20-01/18-02 
Cuide da saúde e do equilíbrio emocional, pois Sol 
e Lua se tencionam em quadratura, alertando que 
o estresse causado pela sobrecarga de atividades 
pode se refletir em seu corpo. Cuide de si mesma e 
descentralize tarefas! 

K Peixes 19-02/20-03 
As áreas de amizades e financeira são tensiona- 
das por Sol e Lua, que lhe aconselham a ser mais 
cautelosa nesses setores. Evite envolver-se nas di- 
ficuldades financeiras dos amigos, ficando longe de 
qualquer tipo de empréstimo! 
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"A gente não está vendo quanto está sendo gasto. Uma escola, um posto de saúde, eles colocam. Por 
que essa obra aqui não tem?", refletiu o vigilante Eucileno de Jesus Nascimento. "Creio que é uma 
questão de bom senso colocar a placa", acrescentou. 

aBroncap 

A voz da comunidade 

Depois de Ires meses de inido, obras do PAC da Vila Rquene 

estão sem placa com informações sobre o investimento 

Janaina Amorim 

Oito horas e os tratores já trabalham 
em escavações na Avenida Itaipu, na 
região da Vila Fiquene. Pelo porte, 

imagina-se que se trate de uma obra pública. 
Mas todas as informações ficam somente no 
imaginário. No local, não há placas com os 
dados, como valores do investimento, data 
de início ou término. 

O vigilante Eucileno de Jesus Nascimento 
trabalha no bairro. Segundo ele, o serviço co- 
meçou há cerca de três meses e a população 
não sabe direito do que se trata e nem quais 
as ruas serão beneficiadas. "Alguns dizem 
que vai para a Rua da Facimp, outros dizem 
que vai seguir direto. Ninguém sabe", afirma. 

Para Eucileno Nascimento, o fato de não 
ter uma placa com as informações é um des- 
respeito com a comunidade. "A gente não 
está vendo quanto está sendo gasto. Uma 
escola, um posto de saúde, eles colocam. 
Por que essa obra aqui não tem?", refletiu. 
"Creio que é uma questão de bom senso co- 
locar a placa", acrescentou. 

Perguntamos a um trabalhador da obra, 
que não quis se identificar, sobre a existência 
da placa e ele disse nunca ter visto. "Eu acho 

que não tem. Estou aqui há quase três meses 
e nunca vi", disse. Na Beira-Rio a situação é 
a mesma. Tapumes indicam a realização de 
uma obra, mas placa mesmo só uma com a 
descrição "homens trabalhando". 

Segundo o vereador Aurélio Gomes (PT), 
as placas devem ser fixadas em locais visí- 
veis, com as informações técnicas, como 
número do convênio, valor da obra, objeto, 
agentes participantes, data de início e térmi- 
no. O parlamentar defende que o caso fere o 
princípio de transparência e pretende expor a 
situação na Câmara de Vereadores. 

Em abriu, o prefeito Sebastião Madeira 
anunciou o investimento do Governo Federal 
de mais de R$ 56 milhões para infraestrutura 
na região da Vila Nova. Conforme o prefeito, 
a verba é resultado do PAC 2 (Programa de 
Aceleração do Crescimento) e a contrapar- 
tida do Município é a execução. Na época, 
ele disse que o dinheiro seria aplicado em 
drenagem, asfalto, esgoto, escola e em um 
posto de saúde. 

Tentamos contato com o secretário Mu- 
nicipal de Infraestrutura, Roberto Alencar, 
mas nas três tentativas seu celular estava 
ocupado. Já na Secretaria, ninguém atendeu 
o telefone. 

Obras começaram há três meses e moradores não sabem do que se trata 
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Na revitalização da Beira-Rio também não há informações sobre o investimento Vários pontos da obra foram visitados e não foi possível localizar a placa 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Faculdade que proibiu aluna de fazer provas deve pagar danos morais 

O juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga condenou o Instituto 
Cientifico de Ensino Superior e Pesquisas - ICESP a indenizar 
uma aluna do curso de Direito que foi proibida de fazer provas 
por estar inadimplente com a instituição. Além do pagamento da 
indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil, a faculdade 
foi obrigada a aplicar as avaliações que a estudante não pôde 
realizar. 

A aluna contou que se encontrava em sala de aula para fa- 

zer uma prova quando o professor, alegando ordem da diretoria, 
disse que não poderia lhe entregar a avaliação em razão de seu 
nome não aparecer em lista pré-agendada. Consta do processo 
que a aluna estava regularmente matriculada e que "descumprin- 
do os pagamentos de algumas das parcelas, não mais teve fran- 
queado o acesso ao curso, em especial, à realização de provas". 

De acordo com a sentença, "a conduta praticada pela institui- 
ção ensejou, indubitavelmente, prejuízos à pessoa do autor, fren- 

te a todo constrangimento sofrido perante seus colegas acadê- 
micos, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, 
sentimentos e sensações negativas". Conforme a decisão, "reco- 
nhecida a hipótese de inadimplemento. caberia ao réu utilizar-se 
dos mecanismos necessários ao resguardo de seu crédito, não 
lhe sendo admissível utilizar-se de instrumento coercitivo impró- 
prio a obstacularizar, fora das hipóteses previstas em lei, o acesso 
ao ensino". 

Shopping é responsabilizado por furto em automóvel no seu estacionamento 

A 6a Câmara de Direito Civil do TJ manteve condenação de 
um shopping center ao pagamento de indenização por danos mo- 
rais e materiais, no valor de R$ 7,7 mil, em favor de uma cliente 
cujo veículo acabou furtado no estacionamento do estabeleci- 
mento. Com base em boletim de ocorrência registrada em de- 
legacia, juntamente com notas fiscais dos produtos subtraídos, 
a consumidora comprovou o furto do aparelho de som do cano, 
além de bolsa, celular e óculos Ray Ban. 

O shopping, em sua apelação, alegou que as notas fiscais 

comprovam que a cliente adquiriu os produtos, mas não que os 
teve furtado - e justamente em seu estacionamento. Sugeriu, ain- 
da, que seria pouco provável que a autora tivesse deixado sua 
bolsa no cano estacionado, já que em tese fora às compras. A 
cliente, contudo, demonstrou que no momento do furto freqüenta- 
va uma academia instalada nas dependências do centro comer- 
cial. 

O desembargador Ronei Danielli, relator da matéria, anotou 
que o shopping tem responsabilidade pela reparação do furto. 

pois seu estacionamento, mesmo que não fosse tarifado, é um 
diferencial que serve de atração para a clientela e representa ga- 
rantia de maiores lucros na exploração da atividade econômica. 

Ele rejeitou ainda pedido do shopping em atrair sua segu- 
radora para o processo, uma vez que há cláusula específica 
no contrato firmado entre as partes que excluiu a cobertura no 
caso de furto em veículos de terceiros. A decisão foi unânime. O 
processo tramitou em comarca do litoral norte do Estado.(AC n. 
2011.059170-1). 



►CRÉDITO FUNDIÁRIO 

Governo reativa Programa Nacional no Maranhão 

r- 

Reunião entre representantes da Sedes e do MD A para tratar da reativação do PNCF no Estado 

O Governo do Maranhão retomou a con- 
tratação de novas propostas para a 
aquisição de terras, dentro das novas 

regras implantadas pelo Programa Nacional de 
Crédito Fundiário (PNCF), com menores juros, 
maior prazo e melhores condições de paga- 
mento. A primeira proposta encaminhada para 
a obtenção do crédito, após algum tempo de 
paralisação do PNFC, no Maranhão, foi para o 
município de Pio XII, contemplando uma área 
de aproximadamente 400 hectares, onde vivem 
18 famílias. 

A retomada do programa foi consolidada 
durante reunião realizada entre representantes 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Social e Agricultura Familiar (Sedes), comanda- 
da pelo secretário Fernando Fialho e o diretor 
do Programa Nacional de Credito Fundiário do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário ((PNCF/ 
MDA), Francisco das Chagas Ribeiro Filho, que 
apresentou as novas regras do programa e 
anunciou sua retomada no Maranhão. 

"A reativação do PNCF é uma decisão da 
governadora Roseana Sarney. Como resultado 
dessa revitalização teremos a retomada das 
aquisições de novas áreas, das renegociações 
das dividas por parte das associações e o des- 
bloqueio dos recursos dos Subprojetos de In- 
vestimentos Comunitários (SIC), bloqueados 
há cerca de cinco anos nas contas das associa- 
ções", frisou Fernando Fialho. 

O diretor do PNCF, Francisco Ribeiro Filho, 
ressaltou os esforços do governo para sanar 
problemas originados em decorrência de falhas 
ocorridas no período inicial de implantação dos 

projetos e do tempo em que o programa ficou 
paralisado no Estado. "Constatamos que o Ma- 
ranhão apresenta todas as condições para a re- 
tomada com força total do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário", frisou Ribeiro. 

De acordo com o coordenador estadual do 
Programa, Misael Leite, a meta do Estado é 
efetivar ainda este ano a aquisição de, no míni- 
mo, 10 áreas, beneficiando cerca de 300 famí- 
lias maranhenses. 

Reestruturação 
Durante o encontro, a equipe também acer- 

tou detalhes para a revitalização de antigos 
projetos, através da liberação de recursos da 
ordem de R$ 30 milhões, remanescentes do 
acordo de empréstimo com o Banco Mundial, 
que serão utilizados para a reestruturação de 
mais de 200 projetos produtivos - construção de 
açudes, hortifruticultura, criação de animais, por 
exemplo -, em diversas áreas adquiridas em 
anos anteriores, na fase inicial de implantação 
do Programa de Crédito Fundiário. 

"Trabalhamos em duas linhas de atuação: 
novas contratações de crédito e reestruturação 
de projetos anteriores que estavam em descon- 
formidade com os parâmetros do programa", 
salientou o diretor do PNCF. Ele informou ainda 
que já está encaminhada, também, a primeira 
proposta para liberação de recurso do Banco 
Mundial, destinado ao Projeto Pindoba de Horti- 
fruticultura e viveiros de mudas nativas, no mu- 
nicípio de Paço do Lumiar, sendo esse um dos 
projetos que serão revitalizados, além de outras 
15 associações. 
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Seduc promove o Seminário Educacional de 

Cooperação Estado e Municípios 

/ 

Seminário Educacional de Cooperação Estado e Municípios, promovido pela Seduc 

Com o objetivo de mobilizar os municípios 
para a elaboração dos Planos Municipais de 
Educação, foi aberta, nessa quinta-feira (10), no 
Palácio Henrique de La Rocque, o III Seminário 
Educacional de Cooperação Estado e Municí- 
pios: "Década da Educação - Novos Olhares e 
Novos Rumos". O evento é uma realização da 
Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por 
meio do Fórum Estadual de Educação e com o 
apoio da Unidime-MA. 

"A nossa Constituição diz que a educação 
deve ser feita em regime de colaboração entre 
União, estados e municípios. Nesse aspecto es- 
tamos formalizando parceria com os municípios 
para que elaborem um plano com metas a se- 
rem cumpridas", declarou o secretário de Esta- 
do da Educação, Pedro Fernandes. 

Ele disse que não basta a elaboração do 
Plano Estadual seguindo as diretrizes do Plano 
Nacional de Educação (PNE) sem que haja um 
realinhamento das propostas a nível estadual 
e municipal. "Já temos um Plano Estadual de 
Educação (PEE) seguindo as diretrizes do na- 
cional, baseado em sete eixos. Temos experi- 
ência e esperamos ajudar tecnicamente os mu- 
nicípios a conquistarem um instrumento voltado 
para garantir novos rumos para a educação ma- 
ranhense", destacou. 

A abertura do seminário contou com a pre- 
sença da secretária-adjunta de Educação, Leu- 
zinete Pereira; do promotor de Justiça Especia- 
lizada na Defesa da Educação, Paulo Avelar; 
da presidente da Unidime/MA, Elaine Araújo 

Gheysens; do presidente do Fórum Estadual de 
Educação, Fernando Silva; além de prefeitos e 
secretários municipais de Educação. 

"Os municípios precisam se organizar, des- 
de já, para que não deixem para a última hora a 
elaboração dos planos municipais", declarou a 
secretária-adjunta de Ensino, Leuzinete Pereira. 
Ela revelou que a versão preliminar do plano es- 
tadual não foi elaborada rapidamente e contou 
com o apoio do Fórum Estadual da Educação. 
"O Maranhão tem pressa em melhorar os indi- 
cadores educacionais, o primeiro passo é a ela- 
boração de metas com o apoio da sociedade", 
ressaltou. 

O prefeito de Viana, Chico Gomes, disse 
que a educação é uma prioridade e pretende 
trabalhar em parceria com a Seduc e o Minis- 
tério da Educação para que o plano municipal 
determine ações especificas para o município. 
"Estamos fazendo uma mobilização para me- 
lhorar a educação, investindo em capacitação e 
melhores condições de trabalho, mas o plano é 
fundamental para definirmos metas", apontou. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) e, 
respectivamente, os planos estaduais, distrital 
e municipal passaram, por força da Emenda 
Constitucional n0 59/2009, a serem decenais e 
articuladores dos sistemas de educação. Isso 
significa que, do ponto de vista constitucional, 
os planos de educação exigem articulações 
institucionais e participação social para sua 
elaboração, adequação, acompanhamento e 
avaliação. 

Fapema divulga programação da 

^ Mostra Científica do Maranhão 

A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do 
Maranhão (Fapema) divulgou ao final da tar- 
de dessa quarta-feira (9) a programação da 4a 

Mostra Científica do Maranhão. 
O evento faz parte da Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia que acontece de 21 
a 26 de outubro na área externa do São Luís 
Shopping. Integram à programação oficinas, 
minicursos, apresentação de pôsteres, de 
protótipos e palestras sobre temas variados. 
Os interessados em participar das atividades, 
que são gratuitas e darão direito a certificado, 
podem conferir a programação no site da fun- 
dação no endereço www.fapema.br. As inscri- 
ções serão feitas no local do evento a partir 
do dia 22. 

Estudantes de todas as áreas, pesquisa- 
dores, professores, empresários e a comuni- 
dade em geral estão convidados a participar 
do evento, que no Maranhão tem a coordena- 
ção do Governo do Estado por meio da Secre- 
taria de Estado da Ciência e Tecnologia (Sec- 
tec) e Fapema. Dividida em arquivos formato 
PDF, a programação conta com os horários e 
dias de todas as atividades de cunho científico 
que serão apresentadas durante a mostra. As 
atividades da mostra acontecem de 22 a 26 
de outubro, das 8h ás 20h. No dia 21 será a 
abertura do evento, às 17h. 

Além da programação científica, várias ati- 
vidades vão marcar a semana em São Luís, 

dentre as quais: visitas à subestação da Ele- 
tronorte, à Casa Solar do SENAI, a laborató- 
rios das universidades, bem como apresenta- 
ção de tecnologias, sala de jogos e exposição 
de protótipos. Várias escolas já estão com 
visitas agendadas para participar do evento, 
que é considerado o maior evento de popu- 
larização da ciência do país. Ano passado, a 
Semana recebeu a visita de mais de 23 mil 
pessoas. 

Neste ano, os visitantes da semana, prin- 
cipalmente as crianças, vão ter um espaço 
reservado a atividades científicas lúdicas, 
como uma sala interativa com jogos virtuais, 
uma parceria com a loja Quarup, o planetário 
móvel e a exposição "Semente Digital", que 
utiliza tecnologia para contar a história do pa- 
trimônio histórico de São Luís. Também acon- 
tecerá dentro do espaço a Feira de Economia 
Criativa, promovida pela Secretaria de Estado 
do Trabalho. 

São parceiros do evento o Louvre Magazi- 
ne, a Embrapa, SBPC, IFMA, UEMA, UFMA, 
CEUMA, Faculdade Santa Terezinha, Instituto 
Florence, UNDB, SEBRAL, SENAI, Eletronor- 
te, Shopping São Luís, Corpo de Bombeiros. 
CLA, ICRIM e as secretarias de Estado de 
Segurança, Educação, Igualdade Racial, de 
Comunicação, da Cultura. Participa ainda do 
evento a Secretaria Municipal de Educação. 
Mais informações podem ser obtidas pelo tele- 
fone 2109-1433 ou pelo email snct@fapema.br. 
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Astrônomos descobrem planeta solitário sem estreia 

Nòvo planeta Descoberta 

Astrônomos anunciaram nessa quarta-feira (09) a descoberta de 
um planeta solitário fora do sistema solar, flutuando sozinho no espa- 
ço e sem girar na órbita de uma estrela. Chamado PSO J318.5-22, o 
planeta está apenas a 80 anos-luz (9,46 trilhões de quilômetros) da 
Terra e tem seis vezes a massa de Júpiter. Formado há 12 milhões de 
anos, ele é considerado novo entre os seus pares. "Nunca tínhamos 
visto um objeto a flutuar livremente no espaço com esse aspecto. Tem 
todas as características dos jovens planetas descobertos ao redor de 
outras estrelas, mas vagueia completamente só", disse o chefe da 
equipe de pesquisadores, Michael Liu, do Instituto de Astronomia da 
Universidade do Hawai, em Manoa. "Questionei-me muitas vezes se 
esses objetos solitários existiriam e agora sabemos que sim", acres- 
centou. 

Os pesquisadores, cujo trabalho foi publicado no Astrophysical 
Journal Letters, acreditam que o novo planeta tenha uma massa mais 
leve que a dos demais corpos que flutuam livremente. Durante a úl- 
tima década, os cientistas descobriram cerca de mil planetas extras- 
solares, mas apenas meia dúzia foi observada diretamente, já que 
muitos giram em torno de jovens estrelas, a menos de 200 milhões de 
anos e emitem muita luz. 

Srilf® 

  

Gopom eleva a taxa básica de juros para 9,5% ao ano 

Inflação 

Ao final da sétima reunião do ano, o Copom divulgou que "a de- 
cisão contribuirá para colocar a inflação em declínio e assegurar que 
essa tendência persista no próximo ano". A decisão do Copom foi por 
unanimidade e sem viés (não pode mudar até a próxima reunião do 
comitê, marcada para 26 e 27 de novembro). 

Taxa 

A taxa básica de juros cresceu 2,25 pontos percentuais no ano - 
passou de 7,25%, em abril, para os atuais 9,5% - e, de acordo com 
expectativas dos analistas financeiros, deve aumentar ainda mais nas 
próximas reuniões do Copom, no fim de novembro e em meados de 
janeiro de 2014, apesar do abrandamento da inflação nos últimos três 
tneses. Os analistas acreditam que a taxa básica de juros terminará o 
ano em 9,75% ou 10%. 

Elevação Ê 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) 

elevou a taxa básica de juros (Selic) de 9% para 9,5% ao ano. Foi o 
quinto aumento seguido desde abril, dos quais quatro com variação de 
0,5 ponto percentual, em linha com as expectativas dos analistas fi- 
nanceiros, como mostra o boletim Focus divulgado na última segunda- 
-feira (7) pelo BC. A ata da última reunião do Copom (dias 27 e 28 de 
agosto) já manifestava a tendência de a autoridade monetária manter 
o processo de alta da Selic. O colegiado de diretores do BC reafirmou 
a disposição de dar continuidade à elevação da taxa de juros para 
conter a demanda doméstica por compras e impedir o avanço da infla- 
ção, que acumula 5,86% nos últimos 12 meses. 

Dívida 

De acordo com números do Tesouro Nacional, referentes a agosto 
deste ano, 22,6% da dívida mobiliária federal estavam atrelados à Se- 
lic. Com base nesse dado, o Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos calcula que cada subida de 0,5 ponto 
percentual na Selic eqüivale a acréscimo aproximado de R$ 3 bilhões/ 
ano na dívida pública, transferidos em grande parte para os bancos, 
que são os maiores credores do Estado. 

Aumento da Selic prejudica a retomada da atividade econômica, segundo Fiesp 

Crítica 

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) criticou o aumento da taxa básica de juros (Selic), anunciada pelo Banco Central 
(BC). Na avaliação da Fiesp, foi um erro elevar a taxa em razão de a inflação estar dentro da meta e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
apontar para um resultado negativo no terceiro trimestre. "Este novo aumento da taxa de juros vem prejudicar o momento propício à retomada da 
atividade. O estimulo à produção nacional dado pela desvalorização cambial será anulado pelo aumento da taxa de juros. É hora de baixar juros e 
aumentar o investimento público direto e em concessões, para voltarmos a crescer", disse, em nota. Paulo Skaf, presidente da entidade. O Comitê 
de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) elevou a taxa básica de juros (Selic) de 9% para 9,5% ao ano. Foi o quinto aumento seguido 
desde abril, dos quais quatro com variação de 0,5 ponto percentual. 

Mais da metade das empresas do Brasií têm metas de redução de emissão de carbono, diz 0NG 

Empresas Pesquisa 

Pouco mais da metade (55% do total) das 51 empresas brasileiras 
que responderam a um questionário sobre mudanças climáticas têm 
metas de redução de emissão de carbono. O número, embora ainda 
seja baixo se comparado ao de diversos outros países, representa um 
avanço para o Brasil considerando o ano anterior, pois, em 2012,40% 
das empresas informaram ter metas de redução de emissão. O dado 
está no relatório CDP Brasil 100, do Programa Mudanças Climáticas 
2013, que foi divulgado na tarde de quarta-feira (9) em uma cerimô- 
nia na capital paulista. O relatório é divulgado pelo Carbon Disclosure 
Project (CDP), uma organização internacional sem fins lucrativos que 
mede e incentiva que empresas e cidades divulguem informações so- 
bre os impactos delas no meio ambiente. 

Para a pesquisa deste ano, 100 empresas foram convidadas para 
responder ao questionário, mas apenas 56 delas o fizeram, sendo 
que cinco foram desconsideradas porque eram multinacionais (neste 
caso, o CDP considerou apenas as respostas enviadas pela empre- 
sa matriz). Um relatório mais abrangente do CDP, envolvendo 500 
grandes empresas em todo o mundo, foi divulgado anteriormente e 
está disponível no site da organização (www.cdp.net). Segundo Sue 
Howells, diretora de operações do CDP, o relatório mundial demons- 
trou que as grandes empresas precisam fazer muito mais para reduzir 
as emissões de carbono. "As emissões continuam a crescer e isso 
nos preocupa muito", disse Sue durante a apresentação do relatório 
brasileiro. 

Fenômeno Relatório 

Segundo Luísa Guimarães Kreítli, da Way Carbon, empresa que 
presta consultoria ambiental e que é uma das responsáveis pela 
elaboração e divulgação do relatório no Brasil, o mesmo fenômeno 
foi observado nas empresas do pais. De acordo com ela, 76% das 
empresas instaladas aqui aumentaram suas emissões no escopo 1 
[emissões diretas] e no escopo 2 [emissões indiretas provenientes do 
consumo de energia elétrica] em relação ao ano anterior. "Isso mostra 
que a efetividade dessas iniciativas [de redução das emissões] que 
estão sendo implantadas pelas empresas deve ser repensada", disse 
Luísa. De notas que variam entre A (a melhor nota) até E (a pior), 
considerando-se a performance das empresas com relação à redução 
da emissão de carbono, o Brasil recebeu uma média D, abaixo de pa- 
íses como a África do Sul è a Coréia do Sul. "As empresas brasileiras 
precisam analisar como podem melhorar sua performance", disse Sue 
Howells. 

O relatório demonstrou que as empresas somaram R$ 6 bilhões 
de investimentos em iniciativas de redução de emissões [conside- 
rando-se somente as empresas que responderam ao questionário e 
que informaram ter iniciativas de redução]. Isso significou que elas 
investiram apenas 0,07% de suas receitas, em média, em iniciativas 
de redução de emissão de carbono. "A reação [das empresas] se dá 
justamente porque ainda não há clareza do impacto financeiro, seja 
ele negativo ou positivo..Há sempre a ótica do risco ou da oportunida- 
de. A partir do momento em que elas tiverem um entendimento maior 
do quanto o risco representa e de que maneira elas podem converter 
esse risco em uma oportunidade, explorando novos modelos de ne- 
gócio e reconfigurando seus processos produtivos, teremos essa tra- 
jetória [de crescimento na redução de emissão]", disse Juliana Lopes, 
diretora do CDP na América Latina, em entrevista à Agência Brasil. 
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ESTUDO MOSTRA 
QUANTIDADE DE VITAMINA K 

CONTIDA EM 22 HORTALIÇAS 

Os brasileiros já podem saber a 
quantidade de vitamina K contida em 
22 hortaliças produzidas no país. Antes, 
profissionais de saúde utilizavam a tabe- 
la nutricional americana. Um estudo da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São Paulo (USP) 
mostra que os números dos Estados 
Unidos têm diferenças significativas dos 
valores encontrados na produção brasi- 
leira, seja para mais ou para menos. 

A quantidade da vitamina na acelga 
brasileira (150,12 microgramas (pg) por 
100 gramas), por exemplo, chega a ser 
cinco vezes menor do que a encontra- 
da na hortaliça produzida nos Estados 
Unidos, que tem cerca de 830 pg/100g. 
A diferença ocorre em razão do tipo de 
solo do cultivo, da quantidade de luz re- 
cebida, dos dados pluviométricos e das 
estações do ano. 

"A importância [de mensurar os ali- 
mentos brasileiros] é fazer com que a 
prescrição de uma dieta rica em vitamina 
K no Brasil seja feita da forma mais pre- 
cisa possível", explica a química Simone 
Aparecida dos Santos Conceição Faria, 
autora da tese de doutorado. As amos- 
tras para o estudo foram coletadas na 
Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (Ceagesp) entre os 
dez maiores atacadistas que têm certi- 
ficação. 

As hortaliças de cor verde foram se- 
lecionadas para o estudo, por serem as 
maiores fontes da vitamina. Apenas a 
alface crespa mostrou valores nutricio- 
nais similares entre a produção norte- 
-americana e a brasileira, com taxa de 
127,84 pg/100g. "Todas as outras horta- 
liças tiveram valores diferentes. A tabela 
utilizada não condiz com a nossa reali- 
dade", avaliou Simone. Após publicação 
em revista cientifica, os dados do estudo 
irão compor a Tabela Brasileira de Com- 
posição de Alimentos da USP. 

Tiveram taxas levemente superiores 
no Brasil, hortaliças como a alface ameri- 
cana (127,84pg/100g ante 102,3pg/100g 
na tabela americana) e a rúcula 
(127,84pg/100g ante 108,6pg/100g). No 
caso do repolho verde (352,79 pg/100g 
ante 76,00 pg/lOOg) e do brócolis comum 
(368,97 pg/100g ante 101,6 pg/100g), as 
diferenças chegaram a ser três e quatro 
vezes maiores, respectivamente. 

No sentido contrário, a salsa descri- 
ta na tabela norte-americana tem 1640 
pg/100g, enquanto a brasileira apresen- 
tou cerca de 500 pg/100g. O espinafre 
também apresentou uma concentração 
de vitamina K menor na amostra colhida 
no Brasil: 375,01 pg/100g ante 482,90 
pg/100g. 

A pesquisadora destacou que a vita- 
mina tem papel importante para regular 
a coagulaçào sangüínea e que estudos 
recentes apontam a atuação dela tam- 
bém na prevenção da osteoporose. Além 
disso, o estudo favorece uma prescrição 
mais criteriosa de uma dieta para idosos 
que fazem uso de antibióticos e anti-in- 
flamatórios para tratamento de trombose 
ou embolia pulmonar, pois a vitamina K 
tem efeito inibidor desses medicamen- 
tos. 

Um trabalho anterior da nutricionista 
Wysllenny Nascimento de Souza revela 
uma ingestão diária deficiente de vitami- 
na K entre os brasileiros. A recomenda- 
ção é de 90 pg/dia para mulheres de 120 
pg/dia para homens. As taxas médias 
de consumo encontradas, no entanto, 
foram 88 pg/dia para jovens, 98 pg/dia 
para adultos e 104 pg/dia para pessoas 
com mais de 60 anos. 



Imperatriz-MA 
Sexta-feira, 11 de outubro de 2013 

12 

JOGO COM CORÉIA DO SUL 
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Neymar leva pancada, deixa treino e é dúvida 

$ f- 
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Fifa encerra inscrições com mais de 5,5 

milhões de pedidos por ingressos 

Neymar saiu mais cedo do treino após lesão 

Se já não poderá mandar a campo, diante 
da Coréia do Sul, em amistoso neste sábado 
(12), o time considerado titular da seleção brasi- 
leira (por causa das ausências de Júlio César e 
Thiago Silva, machucados), o técnico Luiz Felipe 
Scolari pode ter "ganhado" mais um importante 
desfalque para a partida contra a seleção asi- 
ática. Nessa quinta-feira (10). em treinamento 
realizado na cidade de Paju, a 60 km da capital 
sul-coreana, Seul, Neymar levou a pior em uma 
dividida com Hemanes, deixou o treino mais 
cedo e virou dúvida para o confronto deste fim 
de semana. 

A jogada aconteceu ainda no primeiro tempo 
do coletivo tático comandado por Felipão. Ney- 
mar dividiu bola com Hemanes, levou a pior e fi- 
cou estirado no gramado com dores no quadril. O 
atacante saiu de campo observado pelo médico 
Edilson Thiele, do Atlético-PR, e pelo massagis- 
ta Deni. Ele será reavaliado pelo departamento 
médico para saber se terá condições de atuar no 
fim de semana, mas, em um primeiro momento, 
é considerado dúvida para o amistoso. 

A notícia não deverá ser bem recebida pelo 
Barcelona, que ás voltas com os problemas fí- 
sicos de Messi, agora terá que se preocupar 
também com seu outro principal jogador no setor 
de ataque. O curioso é que, minutos antes de 
Neymar ser atingido, David Luiz também levou a 
pior e sentiu dores após disputa com Hemanes. 
O zagueiro do Chelsea. entretanto, não deve ser 
problema para a partida contra a Coréia do Sul. 

Na atividade comandada por Luiz Felipe 
Scolari nesta quinta, no KFA National Football 
Centre, próximo da divisa entre a Coréia do Sul 
e do Norte, os primeiros indícios da escalação da 

seleção brasileira foram dados. A principal novi- 
dade fica, novamente, por conta da entrada de 
Ramires na equipe titular. Assim como no último 
amistoso brasileiro, contra Portugal, em Boston, 
o volante do Chelsea formou trio de cabeças de 
área ao lado de Luiz Gustavo e Paulinho. Em 
relação à partida contra os lusos, porém, foram 
cinco as mudanças, muitas delas já previstas. 

Júlio César, Maicon e Thiago Silva, titulares 
no último amistoso, estão lesionados e sequer 
foram convocados. Por outro lado, Maxwell e 
Bernard foram sacados por opção do treinador, 
dando lugar a Marcelo e Oscar, respectivamen- 
te. Assim, o treinador mandou a campo um time 
formado por Jefferson; Daniel Alves, Dante, 
David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Ramires, 
Paulinho e Oscar; Neymar e Jô. Com a saída do 
jovem atacante do Barcelona, no entanto, Hulk 
entrou na equipe titular. 

Entre os reservas, a "surpresa" foi a presen- 
ça de Kim Yong Kwan, atleta da seleção Sub-20 
da Coréia do Sul, que completou o time na late- 
ral direita - justamente na vaga deixada por Mai- 
con, cortado ainda antes a viagem com lesão na 
coxa. O goleiro Victor, lembrado após a contusão 
de Júlio César, foi o único atleta brasileiro que 
não participou do coletivo. Ele fez apenas um 
trabalho técnico separado durante a atividade. 

A escalação titular, assim como a presença 
de Neymar no jogo deste fim de semana, deve 
ser definida apenas nesta sexta-feira, em treina- 
mento da seleção brasileira no Estádio Sang- 
-Am. em Seul, palco da partida do dia seguinte, 
às 8 horas (de Brasília). Dois dias depois, o Bra- 
sil mede forças com a Zâmbia no Estádio Ninho 
do Pássaro, em Pequim. 

Fifa encerrou a primeira fase de ingressos para o Mundial 

Está encerrada a primeira fase da venda de 
ingressos para as partidas da Copa do Mundo 
de 2014, no Brasil. Nessa quinta-feira (10), às 
7h (de Brasília), a Fifa concluiu o processo de 
inscrições e registrou mais de 5,5 milhões de 
pedidos pelos 3 milhões de bilhetes disponíveis 
aos 64 jogos da competição, que começa dia 
12 de junho. 

De acordo com a entidade, os jogos mais 
procurados foram a abertura, na Arena do Co- 
rinthians, em São Paulo, e a final, no Maraca- 
nã, Rio de Janeiro. Em seguida, aparecem os 
jogos do Brasil, que, na primeira fase, aconte- 
cerão na capital paulista, em Fortaleza e em 
Brasília. Os países com maior número de pe- 
didos foram: Brasil, EUA, Argentina, Alemanha. 
Chile, Inglaterra, Japão, Colômbia, Austrália e 
México. 

Curiosamente, o número de solicitações por 
ingressos aumentou em cerca de um milhão 
desde o último balanço divulgado pela Fifa. na 
semana passada. No dia 03 de outubro, 4,5 mi- 
lhões de pedidos haviam sido feitos. Na última 
quarta-feira (9), porém, cerca de 5,5, milhões 
de requisições já haviam sido registradas. Nes- 
te período, os norte-americanos ultrapassaram 
os argentinos na quantidade de pedidos por 
entradas. 

Agora, as pessoas que se inscreveram no 
site da Fifa terão que aguardar até o dia 4 de 
novembro, quando a entidade revelará quem 
foram os sorteados para acompanhar o jogos. 
Na seqüência, os "sortudos" terão o período 
entre os dias 5 e 28 do mesmo mês para confir- 
mar e efetuar a compra das entradas. Caso não 
a faça, porém, terá de pagar uma multa à Fifa, 
que pode chegar à 20% do valor dos ingressos. 

Ainda haverá uma segunda fase de vendas, 
entre os dias 8 de dezembro e 30 de janeiro, 
que poderá ser reaberta em 26 de fevereiro, 
indo a 1o de abril. A última fase, caso ainda haja 
ingressos disponíveis, inicia-se em 15 de abril. 
Neste processo, diferentemente do encerrado 
nessa quinta, a ordem de cadastramento será 
fundamental para adquirir os bilhetes. 

A Copa do Mundo de 2014 será realizada 
no Brasil entre os dias 12 de junho e 13 de julho 
do ano que vem. com a participação de 32 paí- 
ses. Até aqui, Brasil (pais-sede), Japão, Austrá- 
lia, Irã, Coréia do Sul, EUA, Costa Rica, Itália, 
Holanda e Argentina já garantiram classifica- 
ção. Neste fim de semana, uma nova rodada 
das Eliminatórias para o Mundial poderá definir 
mais alguns garantidos. O sorteio das chaves 
para o torneio da Fifa acontecerá no dia 6 de 
dezembro, na Costa do Sauípe (Bahia). 
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