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Caso tem solução 

Segundo autoridades da China, o menino de seis anos que teve seus olhos arranca- 
dos em Hong Kong foi vítima de sua própria tia devido a uma disputa familiar. A mulher 
ainda teria se matado em seguida. Zhang Huiying foi colocada como principal suspei- 
ta após a policia ter encontrado sangue do jovem Guo Bin em suas roupas, de acordo 
com a agência local Xinhua. A tia cometeu suicídio seis dias depois ao pular dentro de 
um poço. Guo Bin foi encontrado no mês passado com os olhos arrancados em sua 
casa, na província de Shanxi, uma área rural do norte da China. Apesar da gravidade 
do caso. o jovem poderá recuperar parte de sua visão, graças a um médico de Hong 
Kong que se ofereceu para implantar "olhos eletrônicos" nele. Para o doutor Dennis 
Lam, o caso do garoto tem cura. "Sua história me comoveu muito e acho que posso 
ajudá-lo", afirmou o médico, que espera a aprovação da família de Guo Bin. O crime 
odioso ilustra mais uma vez o problema da carência de órgãos na China, situação que 
alimenta o tráfico. Quase 300.000 pacientes precisam de transplante no país todos os 
anos, mas apenas 10.000 conseguem ante a falta de doadores, segundo a imprensa 
estatal. A tradição chinesa estipula que um morto deve ser enterrado sem ter o corpo 
mutilado e poucos chineses aceitam a retirada dos órgãos de um parente. 

Cobertura temporária Uma pechincha 

I 

POPULAR 

Uma tela temporária co- 
bre desde esta quarta- 
-feira (4) o arranha-céu 
de Londres que nos 
últimos dias provocou 
danos em veículos e 
comércios pelos raios 
solares que refletem em 
suas vidraças. O parti- 

cular desenho côncavo da fachada do edifício de 37 andares, na fase 
final de sua construção, faz com que a luz se concentre em alguns pon- 
tos de ruas divisórias e provocou um pequeno incêndio em uma barbe- 
aria, além de derreter o espelho retrovisor de um Jaguar que estava es- 
tacionado próximo ao local, entre outros problemas. A construtora Land 
Securities, que constrói o arranha-céu apelidado de "Walkie Talkie", se 
comprometeu a ressarcir os consertos necessários, assim como a ava- 
liar de novo seu projeto arquitetônico para evitar que continue ocorren- 
do esses problemas. "Entramos em contato com os comerciantes da 
zona para informar sobre as medidas que serão tomadas e contamos 
com seus comentários para decidir o curso de ação necessária", assi- 
nalou um porta-voz da companhia. Como medida provisória, além dis- 
so, a Land Securities construiu uma grande tela temporária para evitar 
que os raios do sol continuem refletindo nas vidraças do arranha-céu. 

Tecnologia 

A Chery reduziu o preço 
do compacto QQ para 
R$ 19.990. O anúncio do 
novo valor, nessa quarta- 
-feira (4), reforça a pro- 
moção do modelo. Esse 
preço é "limitado a 600 
unidades" que já estão à 
venda, diz a marca chine- 
sa. Antes do desconto, o 
carro era comercializado 
com preço sugerido de 

R$ 23.990. De janeiro a agosto, a Chery emplacou 1.403 unidades do 
modelo, segundo a federação dos distribuidores (Fenabrave). "Nunca 
antes na história do Brasil houve um veículo 0 km completo por este 
valor, pelo menos não nos últimos 10 anos. A Chery é a primeira a anun- 
ciar uma ação como essa", afirma, em nota, o CEO e vice-presidente 
da Chery no Brasil, Luis Curi. O QQ chegou ao Brasil em abril de 2011 
já como "o carro mais barato do país" na época, quando custava R$ 
22.990. O carro é equipado com motor 1.1 de 68 cavalos, à gasolina 
(não há versão flex). Ele se destaca pelo pacote bem completo de itens 
de série, incluindo ar-condicionado, direção hidráulica, freios ABS, air- 
bags, vidros, travas e espelhos com acionamento elétricos e regulagem 
de altura do farol. As primeiras avaliações, no entanto, apontaram falta 
de estabilidade em velocidades mais altas. A montadora respondeu, na 
época, que o carro era voltado para uso urbano, não em estrada. 

A sul-coreana Samsung entrou oficialmente no mercado de relógios inteligentes nessa quarta-feira (4). 
Em evento pré-IFA, feira de tecnologia que acontece anualmente em Berlim, na Alemanha, a empresa 
sul-coreana apresentou o relógio inteligente Galaxy Gear, o tablet Galaxy Note 10.1 e a nova geração do 
"phablet" - que mescla características de tablet e smartphone - Galaxy Note 3. Os dispositivos chegam às 
lojas de 149 países em 25 de setembro, e em outubro no mundo todo. Assim como a Sony fez com o seu 

 - SmartWatch, a Samsung lança o Galaxy Gear para tentar facilitar o controle do seu smartphone por meio 
* de um acessório de pulso. Os usuários usam a tela sensível ao toque do relógio - um display Super AMO- 

LED de 1,63" - para navegar e acessar suas opções. O Gear tem ainda uma câmera em sua pulseira para 
registros mais rápidos. De acordo com a Samsung, bastam dois toques na tela do relógio para acessar a 
função e bater uma foto. Inclusos na própria pulseira, um alto-falante e um microfone permitem atender 
uma ligação e falar com outra pessoa sem tirar o smartphone Galaxy do bolso. Segundo a Samsung, é 
necessário apenas levar a mão com o relógio para o lado da orelha. A posição parece um pouco estranha 
e precisa ser aprovada pelos usuários. 

COLUNA □□ SANCHES 

SUZANO APOSTA FICHAS EM NOVA FÁ- 
BRICA DE IMPERATRIZ 
Em 2012, receita da Suzano chegou a R$ 5 
bilhões 200 milhões 

SUZANO 
PAPEL E CELULOSE 

Com data de 2 de setembro e com o título 
acima, a "Revista ADVFN" publicou a noticia 
abaixo. ADVFN é a sigla da empresa Ad- 
vanced Financial Network, que trabalha no 
mercado financeiro internacional. Originou-se 
em Londres, em 1999, e está no Brasil desde 
2006. A íntegra da matéria: 
"Apesar de ter experimentado um trimestre de 
estagnação, a Suzano investe na implantação 
de uma nova unidade produtiva na cidade 
maranhense de Imperatriz. Com a instalação 
desta fábrica, o potencial total de produção 
ascenderá a 4.4 milhões de toneladas de 
celulose anuais, das quais 1,3 milhão são em 
papel. 
"A nova instalação da Suzano faz parte do 
planejamento estratégico da companhia, que 
visa impulsionar o retomo médio sobre o 

capital de 2% para a margem de 8% a 10%. 
Fazendo com que esta retorne aos níveis 
adequados. 
"O CEO da Suzano, Walter Schalka, afir- 
mou que o desafio da produtora de celulose 
está em desenvolver "uma competitividade 
estrutural adequada aos melhores 'players' da 
indústria", permitindo também a continuação 
de projetos interrompidos em janeiro deste 
ano. 
"As ações da Suzano estão cotadas a R$9,45 
a unidade, operando com alta de +0,53% às 
16h54. A receita da Suzano durante o ano de 
2012 foi de R$5,2 bilhões." 

VOCÊ TEM A RESPOSTA? 
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Que segredos tem a Política, que forças 
guarda o Poder, de que relações corruptas se 
compõe o "Sistema", do federal ao municipal, 
a ponto de transformarem políticos bem-inten- 
cionados em negocistas mal-afamados? 

EdmHson Sanches 

Que interesses pessoais tão fortes escon- 
dem-se na alma de políticos vencedores a 
ponto de se transformarem em meros merca- 
dores das expectativas humanas, em desgra- 
çados dilapidadores de recursos públicos? 
Por que é que, em geral, um político com 
mandato sempre parece acumular mais bens 
privados e nunca nos convence de que não 
se serviu do Bem público? 
Que criatura é essa, a Política, que se torna 
maior que seu criador, o ser humano, e o 
deforma? 
Que fome é essa que se instala, que voraci- 
dade é essa que se amplia e que cinismo é 
esse que a tudo anestesia, enquanto a cor- 
rupção, como rotundo rato roedor, vai roendo 
e rindo, roendo e rindo, roendo e rindo?... 

Em 4 de setem- 
bro de 1985, 
pela Lei n0 353. 
a Câmara de 
Vereadores 
reconhece de uti- 
lidade pública a 
Associação Artís- 
tica de Imperatriz 

(Assarti). Fundada em 13 de junho de 1982, 
durante a 1a Feira de Artes de Imperatriz. 
Entre os fundadores, Didi Praes, Cláudio Mar- 
concine, Ariston di França, Neném Bragança, 
Zeca Tocantins, Maria Goreth, Mauro Soh e 
Gilberto Freyre Sanf Anna. 

- CNH SOCIAL 
Um projeto de lei apresentado na 
Assembléia Legislativa do Mara- 

| nhão requer a isenção de pagamen- 
to de taxas relativas à aquisição da 
Carteira Nacional de Habilitação 
- CNH. O projeto denominado de 
CNH Social visa beneficiar egres- 
sos do sistema prisional, trabalha- 
dores desempregados e inscritos 
no Programa Bolsa Família. De 
acordo com o texto, é necessário 
preencher alguns requisitos para 
ser beneficiado com o projeto. Por 
exemplo, os trabalhadores desem- 
pregados deverão apresentar, além 
da Carteira de Trabalho e Previdên- 
cia Social (CTPS), onde conste o 
registro do último local de trabalho, 
os dados cadastrais contidos no 
Cadastro Nacional de Informação 
Social (CNIS), expedido pelo INSS. 
A proposta do deputado estadual 
Hélio Soares (PP) já está em pauta 
para recebimento de emendas. Se 
aprovada pelo Plenário da Assem- 
bléia Legislativa, seguirá para san- 
ção da governadora Roseana Sar- 
ney. 

- ADEUS PRAIAS 

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

A Praia do Meio já está praticamen- 
te toda coberta pelas águas do cau- 
daloso Rio Tocantins. As estruturas 
de algumas barracas estão, aos 
poucos, sendo "engolidas" pelo rio. 
O período de veraneio durou vinte e 
sete dias na região e a estrutura da 
Praia do Cacau, que também ficou 
comprometida pelo nível do rio, co- 
meçou a ser desmontada. De acor- 
do com o presidente da associação 
dos barqueiros, Cássio Campos, 
o período de veraneio foi curto e 
gerou prejuízos para a classe traba- 
lhadora que tinha planos de lucrar 
mais com a temporada de praias. 
A associação possui trinta e oito 
barqueiros cadastrados e, apesar 
do nível do rio ter subido, a maioria 
vai permanecer na Praia do Cacau 
pelo menos até o fim de semana, 
pois pretendèm aproveitar o feriado 
de 7 de Setembro. A Defesa Civil 
informou que não recomenda essa 
decisão dos trabalhadores. 

- NOTA DE PESAR 
A governadora Roseana Sarney la- 
mentou o falecimento do advogado 
e ex-presidente do Moto Club, José 
Pereira dos Santos, ocorrido nessa 
terça-feira (3). "Pereira dos Santos 
dedicou a vida a incentivar o espor- 
te do Maranhão, sendo um dos diri- 
gentes de renome de um de nossos 
maiores times, que é o Moto, onde 
deixa um legado de paixão pelo fu- 
tebol", declarou. A governadora se 
solidarizou com familiares e amigos 
de José Pereira dos Santos, que 
também era general da reserva do 
Exército. O Jornal Correio Popular 
também lamenta o ocorrido e se so- 
lidariza com a família e amigos do 
ex-presidente do Moto Club. 
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►NO SETOR DO MERCADINHO 

Polícia prende receptadores e acusado de furto 

> 

O acusado, segundo a policia, furta para alimentar o vício 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar prendeu na tarde de on- 
tem (04) Altieres Barros Figueiredo, 
de 25 anos. Ele foi preso acusado de 

praticar um furto em uma residência no se- 
tor do Mercadinho. Após a prisão, o mesmo 
denunciou dois homens como sendo os que 
teriam comprado os objetos furtados. A polí- 
cia também prendeu Osmam Wandemes de 
Lima, comerciante do setor do Mercadinho. O 
mesmo foi preso porque teria comprado duas 

camisas de Altieres. 
Em seguida, a polícia foi até o local de 

trabalho de Jailson da Silva Ferreira. Ele te- 
ria comprado um som pelo valor de R$ 50. 
Jailson e Osmam irão responder pelo crime 
de receptação, de acordo com artigo 180 do 
C.P.B. Segundo Jailson, o acusado de furto 
chegou no seu serviço e ofereceu o som. 

Jailson já tem outras passagens pela po- 
lícia acusado do mesmo crime. Segundo os 
policiais, ele é usuário de drogas e faz peque- 
nos furtos para alimentar o vício. 

Moradores do Pequia de Baixo 

acompanham processo de reassentamento 

m 

Processo de sondagem técnica para reassentamento de moradores 

Os trabalhos de sondagem geotécnica 
do novo terreno para onde serão reassen- 
tadas 230 famílias do bairro Pequiá de Bai- 
xo, no Sítio São João, tiveram início nesta 
quarta-feira (04). O terreno fica localizado 
na BR-222, em Açailândia. A atividade faz 
parte do processo que caminha na Justiça. 
A Associação Comunitária dos Moradores 
do bairro está acompanhando e participando 
do planejamento de construção das novas 
moradias. 

Na próxima fase serão avaliados os ma- 
teriais necessários para a construção das 
casas e dos equipamentos públicos do novo 
bairro. A última audiência pública que dis- 
cutiu o assunto foi realizada na Câmara dos 
Vereadores, na presença da prefeita, repre- 
sentantes do Ministério Público, da Defenso- 

ria Pública, do Sindicato da Indústria de Fer- 
ro Gusa Do Estado Do Maranhão ( Sifema) e 
dos moradores, ocasião em que foi apresen- 
tado o projeto urbanístico definitivo. 

Segundo a Associação de Moradores, o 
projeto ainda deve ser aprovado pela prefei- 
tura. "A Associação de Moradores não rece- 
beu resposta sobre a aprovação do projeto, 
sendo que o Ministério Público recomendou, 
via ofício, uma resposta à prefeitura sobre as 
análises", disse o presidente da associação, 
Edwar Dantas. 

Nos últimos meses, os moradores parti- 
ciparam de manifestações e encontros para 
discutir e reivindicar o direito a uma moradia 
digna. Os moradores cobram celeridade no 
processo e reclamam, principalmente, dos 
problemas de saúde por causa da poluição. 

Dupla é presa acusada 

de roubo de celular 

Arma usada para praticar o roubo 

Antônio Pinheiro 

Policiais Militares apreenderam na tarde de 
ontem (04), na barreira policial de João Lisboa, 
dois rapazes acusados de praticar um assalto 
a um atleta do time do JV Liderai na área do 
clube quando a vítima estava saindo do local. 
Os jovens estavam armados com uma garru- 
cha municiada. 

Os dois conduzidos foram Matheus Ferrei- 
ra Almeida, de 19 anos, e o menor M.S.S, de 
17. Eles são moradores do povoado Camaça- 
ri. Da vítima foi levado um celular Samsung 
Galaxy Ace preto. Os apreendidos e a vítima 
foram levados para a Delegacia Regional para 
serem realizados os procedimentos legais. O 

maior, além de responder pelo crime de roubo, 
irá responder por porte ilegal de arma de fogo. 

No momento em que os dois rapazes acu- 
sados de assalto estavam sendo apresenta- 
dos na delegacia, o comandante do 3o BPM, 
Cel. Edeilson Carvalho, compareceu e falou 
que, diariamente, as pessoas que são presas 
em bocas de fumo são encontradas com vá- 
rias marcas de celulares, sendo que todos os 
aparelhos são produtos de furtos ou roubos. 

. Por este motivo, Edeilson Carvalho pediu que 
as vitimas desses dois tipos de crimes levem 
até o quartel uma xerox que indique as carac- 
terísticas dos celulares, pois sempre que um 
objeto for apreendido, a PM irá identificar o 
proprietário. 

Escolas da zona rural dão 

continuidade à Semana da Pátria 

Nesta quinta-feira (05), escolas dos povo- 
ados Olho D'Água e Coquelândia dão conti- 
nuidade aos desfiles cívicos que integram a 
Semana da Pátria 2013, alusiva às comemo- 
rações do Dia da Independência do Brasil (07 
de setembro). 

Com o tema: "As regiões brasileiras e o 
Brasil de todos", as escolas Humberto de 
Campos, Santo Amaro e Tomé de Souza 
desfilam pela manhã no polo Olho D'Água 
junto com as fanfarras das escolas Sinopse, 
Juscelino Kubitscheck e Tomé de Sousa. À 
tarde, no polo Coquelândia, desfilam as es- 
colas Dom Macerlino, São Félix e Dom Pedro 
I com as bandas Isaac Gomes, São Félix e 
Dom Pedro I. 

Francisco Edvan Nobre, coordenador de 
eventos da SEMED, explica que a Semana 
da Pátria envolve toda a rede municipal em 
torno de um objetivo: "A Semana da Pátria 
tem o objetivo de resgatar o patriotismo e va- 
lorizar o sentimento cívico. A Secretaria Mu- 
nicipal de Educação (SEMED), através das 
escolas da rede municipal de ensino, traz 
aos desfiles a cultura dos diversos estados 
brasileiros". 

Edvan explica ainda que os desfiles nos 
polos têm continuidade até o desfile principal 
do Dia 07 de Setembro, que contará com a 

Foto: Divulgação 

participação este ano de 37 instituições. 
"Ainda temos o desfile do polo Vilinha, 

que acontecerá na sexta-feira (06), e o desfi- 
le do Polo Centro, que acontece na Avenida 
Getúlio Vargas com a presença de 37 institui- 
ções, entre escolas e entidades civis e reli- 
giosas". (Luana Barro) 

Executivo encaminha projetos de leis à Câmara Municipal 

Quatro projetos de leis, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, foram apresen- 
tados na sessão ordinária de ontem (04) da 
Câmara de Vereadores de Imperatriz. 

Os projetos de lei em tramitação são: 
o que dispõe sobre as diretrizes orçamen- 
tárias para o exercício de 2014; o reajuste 
de tarifa taximétrica; o que autoriza o Po- 
der Executivo a contrair empréstimo junto 
à Caixa Econômica Federal e o último, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a de- 

clarar de interesse social, para fins de de- 
sapropriação, amigável ou judicialmente, 
imóveis urbanos de particulares em toda 
área de intervenção do Programa de Acele- 
ração do Crescimento (PAC-2), na Grande 
Vila Nova. 

O prefeito Sebastião Madeira destaca 
na mensagem encaminhada aos vereado- 
res que "os recursos dos empresários serão 
utilizados no projeto de transporte e mobili- 
dade urbana, o chamado PAC-2, no Parque 

Alvorada I, Parque Alvorada II. Vilinha e ad- 
jacências". "Esse é um projeto que irá trazer 
melhoria a milhares de pessoas que ainda 
vivem e transitam em vias urbanas em con- 
dições precárias", diz. 

Ele justifica ainda que a cidade de impe- 
ratriz, que teve projeto aprovado para reali- 
zar infraestrutura na Grande Vila Nova, por 
intermédio do projeto do PAC-2, necessita, 
para fins de desapropriação, amigável ou 
judicialmente, declarar de interesse social 

os imóveis urbanos de particulares em toda 
área de intervenção do PAC-2. 

"O presente projeto de lei se justifica na 
necessidade do Poder Executivo Municipal 
em declarar de utilidade pública ou interes- 
se social para fins de desapropriação os lo- 
tes de terra de particulares em toda a área 
de intervenção do projeto Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC-2), com 
a finalidade de prosseguir nas obras de ur- 
banização da Grande Vila Nova", finalizou. 

l 
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►PRAÇAS, AEROPORTO E RODOVIÁRIA 
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Projeto solicita Wi-Fi gratuito em locais públicos 

Hyana Reis 

Dar acesso à internet gratuitamente em 
locais públicos é o objetivo do projeto do 
vereador Fidelis Uchoa, apresentado na 

sessão dessa quarta-feira (04) na Câmara Mu- 
nicipal. A indicação foi aprovada e segue para 
avaliação do Poder Executivo. 

O projeto solicita a "implantação de rede de 
internet Wi-Fi (wireless) pública nos principais 
pontos da cidade, tais como: praças, parques, 
instituições de ensino, terminal rodoviário e ae- 
roporto". A justificativa para a indicação é ex- 
pandir o acesso e inclusão digital na cidade, 
segundo o autor do projeto. 

De acordo com o projeto de Fideles Uchoa, 
toda a manutenção e disponibilidade da internet 
seriam de responsabilidade da Prefeitura Muni- 
cipal. O projeto é inspirado em outras cidades 
que já disponibilizam Wi-Fi em horários especí- 
ficos em locais públicos. 

Outras indicações- O vereador Richard 
Wagner Silva de Mercedes indicou ao secre- 
tário municipal de Infraestrutura, Transportes 
e Serviços Públicos, Roberto Vasconcelos 
Alencar, a instalação de rede de distribuição 
de água potável no Povoado Riacho do Meio. 
Antônio Fernandes de Oliveira solicitou a pavi- 
mentação asfáltica da via que liga a Rodovia 

BR-010 aos Conjuntos Itamar Guará I e II (n0 

413, de 30.08.2013). 
Rildo de Oliveira Amaral indicou à secretária 

municipal de Desenvolvimento Social, Míriam 
Reis Ribeiro, a reforma do Restaurante Popular, 
localizado na rua Simplício Moreira, no Centro. 
Caetana Frazão solicitou a instalação de uma 
parada de ônibus com abrigo, com as devidas 
sinalizações, na Av. Pedro Neiva de Santana, 
ao lado do Conjunto Parque das Palmeiras. 

O vereador José Carneiro Santos (Buzu- 
ca) indicou a pavimentação asfáltica da rua 
Tupã, em toda a sua extensão, no bairro Vila 
Redenção II. E a vereadora Terezinha solicitou 
à secretária municipal de Saúde, Conceição de 
Maria Soares Madeira, a disponibilização de 
um médico clínico geral para atender, especifi- 
camente, nas unidades de saúde dos povoados 
Olho D'água dos Martins, Coquelândia, São Fé- 
lix e Petrolina, na Estrada do Arroz. 

Também foi apresentado às comissões 
competentes o projeto de lei n0 21, dispondo 
sobre a obrigatoriedade de implantação de sis- 
tema de videomonitoramento, iluminação e vi- 
gilância contínua em empreendimentos comer- 
ciais, de autoria dos vereadores. Assim como 
os decretos legislativos outorgando o titulo de 
"Cidadão Imperatrizensè" a Francisco Pereira 
Lima e Joane Gláucia Silva de Almeida. 

Ifma abre período para pedidos 

de isenção para o seletivo 20U 

Em Imperatriz, estão sendo ofertadas 455 vagas 

Janaina Amorim 

O Instituto Federal do Maranhão começou 
a receber os pedidos de isenção da taxa de 
inscrição para o seletivo 2014. Os interessa- 
dos têm até 17 de setembro para preencher 
o formulário on-line ou comparecer na institui- 
ção. Para fazer parte do quadro de isentos, o 
candidato precisa estar inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Fe- 
deral (Bolsa Família, PETI etc.) e ser membro 
de família de baixa renda. 

A lista de isentos estará disponível no pró- 
ximo dia 25. Para quem não se encaixa nos 
critérios de gratuidade, o período de inscrição 
é de 24 de setembro a 16 de outubro. A taxa 
é de R$ 20. 

Em Imperatriz, estão sendo ofertadas 455 
vagas nas modalidades Integrada, Concomi- 
tante e Subsequente ao Ensino Médio. São 
oferecidos cursos técnicos em edificação, 
segurança do trabalho, eletromecânica, meio 
ambiente, informática, química e automação 
industrial. 50% das vagas serão destinadas 
aos candidatos de escolas públicas, 5% é para 

portadores de deficiência e 45% é para con- 
corrência universal. 

Entenda as modalidades - A forma Integra- 
da ao Ensino Médio é destinada aos concluin- 
tes ou aos que estão concluindo o Ensino Fun- 
damental. Por meio dela. o aluno faz de forma 
simultânea e integrada o Ensino Médio e uma 
habilitação técnica. 

Já a Concomitante ao Ensino Médio exige 
que o candidato esteja matriculado no Ensino 
Médio, cursando no mínimo a 1a série em outra 
instituição, em turno diferente ao da sua opção 
no ensino técnico no Ifma. A Subsequente ao 
Ensino Médio exige que o candidato já tenha 
concluído o Ensino Médio. 

Provas - As provas estão previstas para as 
13h do dia 24 de novembro e serão realizadas 
nas cidades de Imperatriz, Alcântara, Açailân- 
dia, Barreirinhas, Barra do Corda, Bacabal, 
Bacabeira, Buriticupu, Caxias, Codó, Pinheiro, 
Santa Inês, Santa Rita, São Luís, São Raimun- 
do das Mangabeiras, Timon e Zé Doca. Serão 
40 questões objetivas; 20 de português e 20 
de matemática. 

Calendário 
• Pedido de isenção da taxa de inscrição: 03 a 

17 de setembro de 2013; 
• Publicação da lista de isentos; 25 de setem- 

bro; 
• Período de inscrição; 24 de setembro a 16 de 

outubro de 2013; 
• Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de 

outubro de 2013; 
■ Solicitação de atendimento especial para o dia 

da prova; 24 de setembro a 16 de outubro de 2013; 
• Divulgação do local de prova: a partir 30 de 

outubro: 
• Data da prova: domingo (tarde, a partir das 

13h), dia 24 de novembro de 2013; 

• Divulgação do gabarito oficial: 25 de novem- 
bro de 2013; 

• Divulgação do resultado final com a lista de 
classificados e de excedentes: 27 de dezembro de 
2013; 

• Matrículas: 06 a 14 de janeiro de 2013; 
• Convocação da primeira lista de excedentes: 

21 de janeiro de 2014; 
• Matrícula da primeira lista de excedentes: 22 a 

29 de janeiro de 2014; 
• Convocação da segunda lista de excedentes: 

04 de fevereiro de 2014; 
• Matrícula da segunda lista de excedentes: 05 

a 12 de fevereiro de 2014. 

SEMUS entrega mais de 50 cadeiras de rodas 

a pessoas carentes do município e região 

Foto: Divulgação 

A Secretaria Municipal de Saúde (SE- 
MUS), por meio do Programa Órtese e Próte- 
se, entrega na manhã desta quinta-feira (05) 
cadeiras de rodas para mais de 50 dependen- 
tes deste meio de locomoção. O evento se 
inicia a partir das 08h da manhã, no auditório 
da própria SEMUS. Receberão as cadeiras as 
pessoas cadastradas que já fizeram a solicita- 
ção junto ao programa. 

De acordo com Marlene Maranhão Diaz, 
coordenadora do programa em Imperatriz, as 
cadeiras que serão entregues nesta oportuni- 
dade atendem a necessidades das pessoas 
mais carentes do município e região, o que 
a deixa muito feliz, tendo em vista que são 
pessoas que esperam há muito tempo pela 
oportunidade. Além disso, são cadeiras de 
alto custo financeiro, que valem em média R$ 
2.500. 

"Ficamos extremamente felizes, não só 
eu, mas toda a equipe. Os pacientes que nos 
procuram são indivíduos que realmente preci- 
sam. Nós sentimos sua necessidade ao olhar. 
Poder proporcionar um pouquinho mais de 
felicidade para estes cidadãos é muito grati- 
ficante", diz Marlene, explicando que existem 

pessoas que já deixaram até de fazer suas ati- 
vidades de rotina porque não têm a cadeira e 
nem condições de adquiri-la. 

Para Conceição Madeira, secretária Mu- 
nicipal de Saúde, administrar questões como 
esta é uma satisfação. "Se proporcionamos 
um pouco de alegria para os outros, nós tam- 
bém ficamos felizes. É muito gratificante ver a 
satisfação das pessoas ao receber algo que 
tanto almeja, que tanto sonha. Fazer isso é 
levar um pouco de esperança e felicidade a 
cada família", informa a secretária, reafirman- 
do que sua prioridade como gestora pública é 
oferecer mais qualidade de vida à população. 

O Programa Órtese e Prótese inclui pres- 
crição, adequação, treinamento, acompanha- 
mento e dispensação (entrega) de órtese, 
prótese e meios auxiliares de locomoção. Em 
Imperatriz, funciona vinculado ao Programa 
Tratamento Fora do Domicílio (TFD), localiza- 
do no Centro de Especialidades Médicas Três 
poderes. Qualquer pessoa que é depende 
destes meios auxiliares para locomoção, bem 
como cadeira de roda e muletas, podem soli- 
citar junto ao programa. O horário de funcio- 
namento é das 13h às 17h. (Maria Almeida) 

Iniciado mais um curso 

profissionalizante em Buritirana 

A parceria entre a Prefeitura de Buritirana e 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) continua e inicia mais um curso profis- 
sionalizante na cidade. Desta vez, o curso em 
andamento é de carpinteiro, com aulas inicia- 
das na segunda-feira (02). 

Com duração de 160 horas, sendo 40% de 
aula teórica e 60% prática, o curso, além de ser 
gratuito, vai dar uma bolsa no valor de R$ 320 
para os participantes que ficarem até o final, o 
que corresponde a R$ 2 por aula. Além disso, o 
participante ainda vai ganhar um kit composto 
de bolsa, camiseta, caneta, lápis e régua. 

Durante o inicio das atividades que têm 
apoio das secretarias de Assistência Social e 
Agricultura, o prefeito Vagtonio Brandão des- 
tacou a importância da qualificação profissio- 
nal. "Essa é uma oportunidade que não se 
pode perder. O profissional dessa área tem um 
grande mercado de trabalho e nós de Buritira- 
na temos que valorizar a mão de obra local", 
ressaltou. 

% 

Desta vez, o curso em andamento é o de carpinteiro 
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Escorre [lama] todo dia. Toda vez que passa um carro, joga água em todo mundo. Os carros ficam para lá e para 
cá, tentando desviar dos buracos, mas não tem como", disse o lantemeiro Júnior de Sousa. 

a Bronea? 

m 

A voz da comunidade 

Lama causa transtornos no Jardim São Luís 

Janaina Amorim 

Na Tamandaré, no Jardim São Luís, a 
lama escorre de um lado a outro da rua. 
"Escorre todo dia. Vem de uma casa lá 

de cima, parece que é uma fossa. Quando fo- 
ram arrumar aí, nós ainda pedimos para deixar 
uma vala, mas eles disseram que não ia mais 
escorrer. Mas éstá desse jeito", informou o lan- 
temeiro Júnior de Sousa. 

Com o passar do tempo, buracos foram se 
formando, piorando o estado da rua. A água 
acumulada fica empoçada e quando os veí- 
culos passam, espalha-se lama para todos os 
lados. O lanterneiro trabalha próximo ao local 
e, segundo ele, a situação tem causado trans- 
torno para'quem tem negócios nas proximida- 
des. "Toda vez que passa um carro, joga água 
em todo mundo. Joga para dentro da oficina, 
eu limpo, mas não adianta nada, porque passa 
carro direto", conta. 

De acordo com Sousa, não é só a oficina 
que é prejudicada. A lama atinge várias ruas 
do bairro. Ele informou que já soube de recla- 
mações da proprietária de uma escola perto, 
na rua Tupinambá. "Já pararam as aulas na 

escola. A água ia para lá. Fica ruim para os 
alunos", disse. "Os carros ficam para lá e para 
cá tentando desviar dos buracos, mas não tem 
como,", acrescentou. 

Ainda na Tupinambá, esquina com a João 
Palmeiras, uma vala foi deixada no asfalto 
para que a água escorresse. Porém, como o 
local é o principal acesso ao Centro, o fluxo 
de veículos é intenso e os buracos surgiram. 
Quem precisa passar pela rua reclama. "Esta- 
mos praticamente no Centro da cidade. A situ- 
ação não tinha que ser essa. É vergonhoso", 
disse a dona de casa Maria da Silva. 

A situação não é exclusiva do Jardim São 
Luís. Basta andar mais algumas quadras e é 
possível ver mais esgoto escorrendo pela rua. 
No final da Tamandaré. no Jardim Oriental, há 
alguns anos, os moradores se reuniram para 
tentar resolver um problema parecido: eles 
colocaram canos e manilhas para evitar que 
a água suja escorresse em frente às casas. A 
idéia até deu certo por um tempo, mas agora 
a estrutura montada por eles já não suporta a 
demanda e a água escorre pela rua. "Como 
é que a gente faz? Não pode fazer nada. Só 
temos a lamentar", finalizou Júnior Sousa. 
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no mal da Tamandaré, no Jardim Oriental, a situação é semelhante 
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Kf M ^ DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Comprador que desiste do imóvel deve ser restituído de forma justa 

É abusiva e ilegal a cláusula do distrato decorrente de 
compra e venda imobiliária que prevê a retenção integral 
ou a devolução ínfima das parcelas pagas pelo promitente- 
-comprador. O entendimento foi ratificado pela Quarta Tur- 
ma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento 
relatado pelo ministro Luis Felipe Salomão. 

No caso julgado, um casal de Pernambuco ajuizou ação 
contra a construtora para requerer a nulidade da cláusula 
abusiva e a elevação do valor restituído em decorrência da 
rescisão do contrato. No distrato, coube aos compradores 
a restituição de R$ 5 mil, sendo que o valor efetivamente 
pago foi de R$ 16.810,08. 

O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou a res- 
tituição do valor total da quantia paga, com abatimento de 
15% correspondente aos serviços prestados pela constru- 

tora em razão do contrato. A sentença também consignou 
que não houve inadimplemento ou culpa de qualquer das 
partes, já que o distrato se deu em decorrência de incapaci- 
dade econômica para suportar o pagamento das parcelas. 
A construtora recorreu ao STJ. 

Vantagem exagerada 
Segundo o ministro Luis Felipe Salomão, o Código de 

Defesa do Consumidor, nos artigos 51 e 53, coíbe a cláusu- 
la de decaimento que determine a retenção do valor integral 
ou substancial das prestações pagas, por caracterizar van- 
tagem exagerada do incorporador. 

"Não obstante, é justo e razoável admitir-se a retenção, 
pelo vendedor, de parte das prestações pagas como forma 
de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente 

as despesas administrativas realizadas com a divulgação, 
comercialização e corretagem, além do pagamento de tri- 
butos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utili- 
zação do bem pelo comprador", ressaltou o relator em seu 
voto. 

Citando vários precedentes, o ministro reiterou que a 
jurisprudência da Segunda Seção já consolidou entendi- 
mento no sentido da possibilidade de resilição (modo de 
extinção dos contratos por vontade de um ou dos dois con- 
tratantes) do compromisso de compra e venda diante da 
incapacidade econômica do comprador. 

Também registrou que a Corte tem entendido que a re- 
tenção de percentual entre 10% e 25% do valor pago seria 
razoável para cobrir despesas administrativas, conforme as 
circunstâncias de cada caso. 
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►PROJETO FINANCIADO PELO FUMACOP 

Semu transforma a vida de 200 mulheres de terreiro 
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Diretores de presídios discutem 

Mulheres de terreiro reunidas no lançamento do projeto de capacitação promovido pela Semu 

Cerca de 200 mulheres de seis terreiros 
da Grande São Luís serão capacitadas 
em oficinas nas áreas de empreende- 

dorismo, gestão, educação financeira e coo- 
perativismo com estruturação para o mercado 
financeiro, comercialização e produção. O 
projeto "Saberes e Fazeres Ancestrais e Po- 
pulares: Transformando a Vida das Mulheres 
de Terreiro", executado por meio de parceria 
da Secretaria de Estado da Mulher com re- 
cursos do Fundo Maranhense e Combate à 
Pobreza (Fumacop), foi lançado na tarde de 
terça-feira (3), no Centro de Cultura Popular 
Domingos Vieira. 

Dentro da iniciativa, o Centro Cultural Ala- 
gbedê receberá recursos no valor de R$ 100 
mil para a realização das capacitações na 
Região Metropolitana. Uma das mulheres be- 
neficiadas pelo projeto, Célia Maria Miranda 
Marreiros, do Terreiro llê Asche Ogum Sogbô, 
ressaltou a importância em manter as práticas 
de saberes e fazeres gerados e transmitidos 
na tradição. "A partir desses ensinamentos 
podemos ter uma profissão, e o mais interes- 
sante é que podemos continuar com a tradi- 
ção do nosso povo", observou Célia Miranda. 

O projeto "Saberes e Fazeres Ancestrais 
e Populares: Transformando as Vidas das 
Mulheres de Terreiros" visa capacitar 200 mu- 
lheres para a produção de xaropes, remédios, 
além da realização de oficinas para a produ- 
ção de sabão em barra, sabonetes e desin- 
fetantes - todos produzidos tendo como base 
artesanal plantas e ervas. O projeto também 
prevê palestras para inserção dessas mulhe- 

res no mercado de trabalho. 
A titular da Semu, secretária Catharina Ba- 

celar, destacou que a qualificação de mulhe- 
res é uma das políticas implementadas pelo 
Governo do Estado. "O objetivo é capacitar as 
mulheres do Maranhão, dando visibilidade ao 
papel importante dessas mulheres na socie- 
dade". ressaltou Catharina Bacelar. 

Cultura Afro 
O Centro Cultural Alagbedê tem como ob- 

jetivo fundamental preservar, fortalecer, difun- 
dir e divulgar as tradições culturais de matriz 
africana e afro-brasileira. Foi criado pela ne- 
cessidade do fortalecimento institucional das 
comunidades tradicionais de povos de terrei- 
ro. por ocupar território e recursos naturais 
como condição para sua produção cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica utili- 
zando conhecimento, inovação e práticas de 
saberes e fazeres gerados e transmitidos pela 
tradição. 

De acordo com a coordenadora do Cen- 
tro Cultural Alagbedê. Maria Venina Carneiro 
Barbosa, as atividades que serão desenvolvi- 
das no projeto irão trabalhar com elementos 
fundamentais da manutenção da cultura afro- 
-brasileira, preservadas principalmente nas 
comunidades de terreiro. 

"O Centro Cultural Alagbedê vem buscan- 
do ao lóngo de sua existência desenvolver 
atividades que busquem o fortalecimento das 
mulheres de comunidades de terreiro através 
da difusão dos saberes e fazeres inerentes às 
práticas do culto afro-brasileiro", afirmou. 

SES promove treinamento sobre 

uso e dispensação de antibióticos 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) re- 
alizou. nessa terça-feira (3), treinamento sobre 
a dispensação e controle de medicamentos à 
base de substâncias classificadas como anti- 
microbianos de uso sob prescrição. O evento 
é coordenado pela Secretaria Adjunta de Vigi- 
lância em Saúde e executado peça Superin- 
tendência de Vigilância Sanitária (SUVISA). 

O objetivo do evento, realizado no auditó- 
rio da Assembléia Legislativa do Maranhão, 
foi abordar temáticas sobre as novas regras 
relacionadas ao uso de antibióticos. Foram 
convidados proprietários e responsáveis téc- 
nicos de estabelecimentos farmacêuticos, pro- 
fissionais de Vigilância Sanitária da Região de 
Saúde São Luís, representantes de classes e 
entidades de saúde. 

Segundo o superintendente da SUVISA, 
Paulo Jessé Silva, "é importante que os pro- 
fissionais discutam e se apropriem do que 
normaliza a RDC n.0 20, de 5 de maio de 
2011, instituída pelo Ministério da Saúde, 
sobre a dispensação e uso destes medica- 
mentos, e esclareçam dúvidas quanto aos 
procedimentos para dispensação e controle 
dos mesmos, bem como das etapas para o 
fornecimento de dados na atual versão do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Pro- 
dutos controlados (SNGPC)". 

"É imprescindível que os operadores que 
enviam dados a este sistema conheçam os 
caminhos e exigências para a correta infor- 
mação sobre a dispensação do medicamento 
pelas vias legais. Dispensação que começa 
pela prescrição médica em duas vias até a in- 
formação ao sistema de controle", alerta o re- 
presentante da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Rafael Bovi, que participou 
como palestrante no evento. 

Estado 
Este treinamento, segundo Paulo Jessé, 

fecha uma série de atividades e encontros que 
vêm acontecendo desde maio deste ano. com 
o apoio das regionais de saúde do estado de 
forma complementar para realização de semi- 
nários sobre controle dos medicamentos anti- 
microbianos de uso sob prescrição. 

"Nós levamos, através das regionais de 
saúde, uma série de debates e treinamentos 
para profissionais de saúde, farmacêuticos, 
donos de estabelecimentos (farmácias e dro- 
garias), além, é claro, dos próprios técnicos 
das vigilâncias municipais, para que estes 
pudessem ter o conhecimento necessário ao 
controle e fiscalização, evitando que estes me- 
dicamentos sejam comercializados indiscrimi- 
nadamente", diz. 

funcionamento do Disque-Denúnda 
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Sejap orienta diretores de presídios sobre o funcionamento do Disque - Denúncia no ambiente carcerário 

A Secretaria de Estado de Justiça e Ad- 
ministração Penitenciária (Sejap) promoveu, 
nessa terça-feira (3), no auditório do órgão, 
reunião com diretores das unidades prisionais 
de São Luís objetivando orientar sobre o fun- 
cionamento do Disque-Denúncia no ambiente 
carcerário. Na ocasião, a coordenadora do 
serviço, Helen Araújo, explicou que o Progra- 
ma Disque-Denúncia tem a função de receber, 
acompanhar, monitorar, avaliar e resolver a 
questão das denúncias realizadas. 

Helen Araújo explicou que os servidores, 
muitas das vezes, deparam-se com falsas 
denúncias. Por isso, ela alertou que todas as 
informações devem ser checadas de forma 
minuciosa. De acordo com a coordenadora, a 
proposta da reunião foi estreitar laços com a 
direção dos estabelecimentos penais, a fim de 
que seja desenvolvido um bom trabalho. "To- 

das as informações são bem apuradas para 
que o trabalho possa ser conduzido da melhor 
forma possível". 

O diretor da Unidade Prisional de Resso- 
cialização (UPR) do bairro do Olho d'Água, 
Falconis Fabiani, falou que a iniciativa eluci- 
dou muito sobre o devido funcionamento do 
Disque-Denúncia no sistema carcerário. "Por 
se tratar de algo novo há dúvidas, mas conse- 
gui entender como o serviço funciona dentro 
do sistema", disse. 

O serviço oferecido pelo Disque-Denúncia 
da Sejap prima pela confiança da população. 
O sigilo é, portanto, garantido, a fim de que as 
pessoas tenham segurança e possam fazer 
as denúncias sem medo de sofrer eventuais 
retaliações por parte de agressores. É um tra- 
balho gratuito em funcionamento em todo o 
Maranhão. 
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SUS desativou quase 13 mil leitos entre 2010 e 2014 

Explicação 

mmim 

Levantamento 

Entre janeiro de 2010 e julho de 2013, quase 13 mil leitos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) foram desativados. O levantamento, 
baseado em dados do Ministério da Saúde, foi feito pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM). A psiquiatria, com 7.449 leitos a menos, 
foi a especialidade com maior queda. Na pediatria houve redução de 
5.992; na obstetrícia, 3.431 e na cirurgia geral houve uma redução 
de 340 leitos. Em janeiro de 2010, o SUS tinha 361 mil leitos, em 
julho deste ano caiu para 348.303. 

Números negativos 

Em números absolutos, os estados das regiões Sudeste e Nor- 
deste foram os que mais sofreram redução no período. Na avaliação 
do presidente do CFM, Roberto d'Ávila, os dados revelam de forma 
contraditória o favorecimento da esfera privada em detrimento da 
pública na prestação da assistência à saúde. No estado do Rio de 
Janeiro. 4.621 leitos foram desativados desde 2010. No Nordeste, 
a maior queda foi no Maranhão (-1.181). Entre as capitais, o Rio de 
Janeiro foi a que mais perdeu leitos na rede pública (-1.113), seguido 
por Fortaleza (-467) e Curitiba (-325). 

O Ministério da Saúde explicou, em nota, que houve queda de 
leitos psiquiátricos em função de uma nova política, que não priori- 
za a hospitalização de pacientes com agravos de psiquiatria. Porém, 
a psiquiatra Fátima Vasconcelos avalia a política como "equivocada". 
"Medicamentos novos permitem que os pacientes sejam tratados em 
casa, mas há inúmeras condições que precisam de internação", disse 
Fátima. Na opinião da especialista falta planejamento na área. o go- 
verno não considerou os níveis de gravidade das doenças psiquiátri- 
cas. Fátima diz que há ilhas de excelência em psiquiatria em hospitais 
universitários, mas a realidade do serviço público mostra que existe 
uma grande dificuldade de conseguir uma consulta. "Não existe esse 
ambulatório tão bem ajeitado que evite internações. É um viés ideo- 
lógico. Achar que não existe doença psiquiátrica é uma insanidade", 
disse Fátima. 

Números positivos 

Aumento 

No período do levantamento, nove estados apresentaram números 
positivos no cálculo final de leitos ativados e desativados nos últimos 
dois anos e meio: Rondônia (629), Rio Grande do Sul (351), Espirito 
Santo (239), Santa Catarina (205), Mato Grosso (146), Distrito Federal 
(123), Amapá (93). Roraima (24) e Tocantins (9). 

Para o Ministério da Saúde, o CFM não considerou o contexto 
da redução de leitos. A pasta informou em nota. que entre 2007 e 
2013, houve aumento de 63% no número de leitos de UTI no pais, 
que passaram de mais de 11,5 mil para 18,8 mil e são voltados para 
pacientes em estado grave. A pasta também explica que houve am- 
pliação nos programas de vacinação, o que diminuiu o número de 
crianças internadas e, consequentemente, a necessidade de leitos 
na área. 

Programa 

O Ministério da Saúde também destacou a criação do Programa 
Melhor em Casa, que oferece atendimento domiciliar com equipe mul- 
tidisciplinar e o reforço na atenção básica e nas unidades de Pronto- 
-Atendimento, ações que, de acordo com a pasta, reduzem a necessi- 
dade de leitos para internação. 

Vendas de materiais de construção caem 1,5% de julho para agosto 

Vendas Levantamento 

As vendas de materiais de construção caíram 1,5% no mês de 
agosto, na comparação com julho. Em relação a agosto de 2012, 
houve retração de 2%. No acumulado do ano, porém, há elevação 
de 2,5% nas vendas, em comparação ao mesmo período do ano 
passado. Os dados, divulgados nessa terça-feira (3), são da Asso- 
ciação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Ana- 
maco). "Essa ligeira queda em agosto está dentro das previsões do 
setor, que ainda mantém um desempenho positivo no ano. Porém, 
devido aos índices apresentados ao longo do ano. nós estamos re- 
visando a expectativa de crescimento para 2013, de 6,5% para 4,5% 
sobre o ano passado", disse, em nota, o presidente da Anamaco, 
Cláudio Conz. 

De acordo com o levantamento da Anamaco, todos os segmentos 
avaliados em agosto apresentaram ligeira queda de vendas, com ex- 
ceção de cimentos (que cresceram 3%) e revestimentos e telhas (que 
apresentaram elevação de 2%). De acordo com a entidade, em 2012 
o setor registrou recorde de faturamento, com cerca de R$ 55 bilhões. 
Para manter o bom desempenho, a Anamaco estuda pedir ao governo 
federal a prorrogação da isenção do Imposto sobre Produtos Industriali- 
zados (IPI), que deve terminar em dezembro. "Estamos tentando reabrir 
o diálogo com o governo federal a fim de evitar que o IPI da cesta básica 
de material de construção volte a valer a partir de dezembro. Isso teria 
um impacto tremendo no desempenho do setor, já no início de 2014, 
com os preços sendo reajustados em tomo de 8%", disse Conz. 

Entidades vão recolher assinaturas para proposta de reforma política 

Coalizacào Reforma Política 

Entidades da sociedade civil e parlamentares lançaram a Coali- 
zão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas. A coali- 
zão pretende coletar 1,5 milhão de assinaturas para que um projeto 
de lei de iniciativa popular com as diretrizes defendidas pelos movi- 
mentos entre na pauta de votação do Congresso Nacional. Os inte- 
grantes querem que as mudanças já estejam em vigor nas eleições 
de 2014. Para isso, o projeto deve ser aprovado ainda neste mês. 

Pressão Popular 
Uma das integrantes da coalizão e coordenadora da Frente Par- 

lamentar pela Reforma Política com Participação Popular do Con- 
gresso Nacional, deputada Luiza Erundina (PSB-SP), acredita que a 
pressão popular pode fazer com que o projeto seja aprovado ainda 
em setembro. "Acredito que a pressão externa através dessas enti- 
dades e de milhões de assinaturas num projeto de lei de iniciativa po- 
pular vai se impor à vontade da maioria do Congresso, como ocorreu 
com a Ficha Limpa. Na época, o Congresso não queria aprovar, mas 
foi exatamente no ano eleitoral em que os parlamentares ficaram 
constrangidos em se opor àquela medida". A frente é composta por 
cerca de 200 parlamentares, entre deputados e senadores, segundo 
Erundina. que há mais de dez anos trabalha pela reforma política. 

A reforma política defendida pelas entidades põe fim ao financia- 
mento de campanhas eleitorais por empresas privadas e estabelece o 
financiamento público. A contribuição individual tem o teto de R$ 700 e 
não pode ultrapassar o limite de 40% dos recursos públicos recebidos 
pelo partido. Além disso, propõe o voto em dois turnos. No primeiro, o 
eleitor escolhe o partido, e no segundo, vota nos candidatos apreserf 
tados em lista pré-ordenada pelo próprio partido. Deve haver também 
alternância de gênero nas listas apresentadas. Além desses pontos, os 
signatários pedem a democratização dos meios de comunicação - para 
evitar propaganda eleitoral ilícita - e o direito de resposta e acesso às 
redes sociais, bem como a criação de instrumentos eficazes voltados 
para os segmentos menos representados da população. 

Assinaturas 

Pesquisa 

"Não estamos fazendo uma reforma contra os políticos, mas a favor 
da política deste país", diz o presidente da Comissão da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que acompanha a reforma po- 
lítica, dom Joaquim Mol Guimarães. Para ele, a coleta de assinaturas 
não será problema. "Se soubermos passar bem o objetivo dessa grande 
campanha para a população brasileira - que está de fato saturada, lite- 
ralmente saturada -, por essa forma de viver a política deste país, con- 
seguiremos mais que 1.5 milhão de assinaturas para que o Congresso, 
pressionado, possa cumprir á obrigação de votar uma reforma política 
como deseja o povo brasileiro*. 

O presidente nacional da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Marcus Vinícius Furtado Coelho, dis- 
se que "não é possível ficarmos mais uma eleição sem 
uma reforma". Entre os dias 27 e 30 de julho deste ano, 
a OAB encomendou uma pesquisa ao Ibope para saber 
a opinião dos brasileiros sobre a reforma política. O re- 
sultado da pesquisa mostrou que 84% dos 1,5 mil entre- 
vistados em todo o Brasil, a partir de 16 anos de idade, 
são favoráveis às manifestações de rua, que cobrava 
reforma política entre outras demandas. De acordo com 
o levantamento, os dois sentimentos que mais motiva- 
ram os protestos seriam a revolta (37%) e a sensação 
de abandono (32%). A OAB lançou no último dia 29, a 
campanha Eleições Limpas, no Rio de Janeiro. 

Proposta 
O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Con- 

tag), Alberto Ercilio Broch, ressalta a falta de representatividade que pode ser corri- 
gida com a proposta. "Com os mais de 20 milhões de trabalhadores rurais no Brasil, 
podemos contar com menos de cinco deputados trabalhadores rurais no Congresso 
Nacional. Não nos sentimos representados", diz. Ele conta também que a reforma po- 
lítica é a primeira de outras, entre elas a reforma agrária, a tributária, dos meios de co- 
municação e do Judiciário. Entre os signatários do manifesto estão a OAB, a CNBB, 
a Contag, a União Nacional dos Estudantes (UNE), a União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (UBES), o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o Instituto 
Atuação, a Aliança Cristã Evangélica Brasileira, o Movimento Nacional Contra a Cor- 
rupção e pela Democracia, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). 
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Bem-Esfar 

OMS RECOMENDA 

EXERCÍCIOS FÍSICOS 

DIÁRIOS PARA POPULAÇÃO 

ACIMA DE 18 ANOS 

Com 51% da população acima de 
18 anos com excesso de peso. de acor- 
do com a pesquisa Vigitel, do Ministé- 
rio da Saúde, atividades simples como 
caminhar, dançar, andar de bicicleta e 
desempenhar atividades domésticas 
surgem como alternativas para os que 
querem recuperar ou manter a forma 
física e não podem gastar com acade- 
mia. Essas atividades físicas estão en- 
tre as recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) a quem tem 
mais de 18 anos. 

No dia a dia, deixar o carro em casa 
e ir a pé à padaria, passear com o ca- 
chorro e trocar o elevador pelas esca- 
das também são atitudes simples que 
podem contribuir para que as pessoas 
não deixem de se movimentar, como 
explica a presidenta do Conselho Re- 
gional de Educação Física do Distrito 
Federal, Cristina Calegaro. 

"Quanto mais a pessoa se movi- 
menta, mais ela quer se movimentar. 
Em vez de pedir ao filho para pegar um 
copo de água, levante-se, sugere. "An- 
tes, não tínhamos controle remoto na 
TV e era preciso levantar para mudar 
de canal. O avanço tecnológico também 
contribuiu para diminuir a necessidade 
de movimento. Com pequenas mudan- 
ças de rotina, as pessoas vão se mo- 
vimentando e sentindo necessidade de 
mais movimento", diz Cristina. 

A OMS recomenda a prática de 30 
minutos de atividade física em cinco 
ou mais dias por semana. Esse tempo 
pode ser contabilizado de forma sepa- 
rada nas atividades do dia a dia, expli- 
ca a professora do Departamento de 
Nutrição da Universidade de Brasília 
Kênia Mara Baiocchi. "A atividade física 
é qualquer movimento que você faça. 
É a caminhada, a escada para não pe- 
gar elevador. E esses 30 minutos não 
precisam ser juntos. Passear com o ca- 
chorro está valendo, cuidar da casa. do 
jardim", diz. 

Uma alternativa que vem ganhando 
espaço são as academias em praças e 
espaços públicos que reúnem um con- 
junto de equipamentos para incentivar a 
prática de atividades físicas ao ar livre 
por iniciativa de governos estaduais e 
municipais. A dona de casa Maria Sel- 
va, de 54 anos. que vive no Paranoá, re- 
gião administrativa do Distrito Federal, 
aderiu à prática de atividades físicas em 
uma dessas academias. 

Ela conta que recebeu recomenda- 
ção médica para fazer atividade física 
por ter diabetes e pressão alta. Pro- 
curando opções que não trouxessem 
gastos extras, Maria Selva começou a 
caminhar.-"Eu não tinha condições de 
pagar academia e também não há ne- 
nhuma perto da minha casa", disse. A 
atividade agradou, mas as companhei- 
ras de caminhada deixaram o exercício 
e Maria Selva passou a se exercitar na 
academia da saúde. "Faço mais de 30 
minutos de exercícios de segunda a 
sábado. Depois que comecei, senti que 
tenho mais disposição, chego em casa 
mais disposta para trabalhar", contou. 

A profissional de educação física 
Cristina Calegaro alerta para o cuidado 
de não exagerar nos exercícios físicos 
nas academias públicas, já que os fre- 
qüentadores não contam com a orienta- 
ção de um professor. 

A pesquisa Vigitel mostra que, à me- 
dida que a idade avança, as pessoas se 
exercitam menos. No grupo pesquisado 
entre 18 e 24 anos, 47,6% fazem ativi- 
dade física no tempo livre. O percentual 
se reduz gradativamente e, a partir dos 
65 anos. é apenas 23,6%. Dos pesqui- 
sados acima de 18 anos, a pesquisa 
mostra que as mulheres são as que 
menos se exercitam no tempo livre. En- 
quanto 41,5% dos homens fazem ativi- 
dade física no tempo livre, o percentual 
é 26,5% das mulheres. 
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ROAAARIO DETONA CONMEBOL 

t 

"Mais corrupta do que FIFA e CBF" 

A reunião liderada por Andrés Sanchez, 
ex-presidente do Corinthians, para 
discutir mudanças no futebol sul- 

-americano terminou no início da tarde dessa 
quarta-feira (04) e fez Romário voltar ao ata- 
que. O Baixinho, um dos dez ex-jogadores 
que participaram do encontro, alegou que 
a Conmebol é a entidade mais corrupta do 
futebol. 

"É uma vergonha o que acontece na Con- 
mebol. Eu não imaginava que havia uma en- 
tidade mais corrupta que a Fifa e a CBF", ata- 
cou o tetracampeão e hoje deputado federal. 

O encontro que começou nesta manhã, 
no Parque São Jorge, contou com figuras 
como Maradona, Chilavert, Careca, Fran- 
cescoli, Ruggeri, além de 20 representantes 
de clubes (entre eles, Corinthians, Botafogo, 
Santos, Penarol, Caracas, LDU e Libertad) e 
três representantes de sindicatos de atletas 

(Brasil, Paraguai e Uruguai). 
Nele, advogados apresentaram números 

das finanças da Conmebol. Os participantes 
do evento acreditam que têm em mãos um 
novo escândalo no futebol. Por isso, o ex- 
-atacante fez um aviso: 

"Marco Polo (Del Nero, vice da CBF), Jú- 
lio Grondona (presidente da Federação Ar- 
gentina) e Eugênio Figueredo (presidente da 
Conmebol) vão ter de dar adeus para o fute- 
bol", acrescentou Romário, antes de emen- 
dar: "Esses caras tinham que pegar pelo me- 
nos 100 anos de cadeia. Vou fazer de tudo 
para que não tenha mais um cara destes na 
CBF", completou. 

Nenhum dos mandatários da CBF parti- 
cipou do evento. Andrés Sanchez, ex-diretor 
de seleções, articula nos bastidores sua can- 
didatura à presidência da entidade que admi- 
nistra o futebol brasileiro. 

De volta após dois anos, Maícon quer 

agarrar chance para "não sair mais" 

m 
m 

Maicon não joga pela seleção desde junho de 2011 

Titular durante a Era Dunga, Maiòon foi 
preterido na renovação promovida por Mano 
Menezes na seleção brasileira. Com a promo- 
ção de Daniel Alves a dono absoluto da lateral 
direita, o jogador foi lembrado poucas vezes 
pelo antigo treinador e ganhou apenas uma 
oportunidade como titular - na despedida de 
Ronaldo, contra a Romênia, em junho de 2011. 

Convocado por Felipão para os amistosos 
contra Austrália e Portugal, o novo lateral di- 
reito do Roma acabou contando com a sorte 
e será o titular das partidas após lesão no tor- 
nozelo direito de Daniel Alves. Animado com 
a chance, Maicon promete dar o seu melhor 
para seguir no grupo que disputará a Copa do 
Mundo de 2014. 

"Sempre que vesti a camisa da seleção 
brasileira procurei fazer o meu melhor. E cada 
vez que recebo uma oportunidade como essa 
é assim. Mais uma vez fui convocado e espero 
que tudo corra bem como anteriormente. Meu 
objetivo é não sair mais da seleção", diz o jo- 
gador. 

Apesar de toda a experiência acumulada 
na Europa e com a camisa amarelinha, Feli- 
pão alertou que a convocação de Maicon era 
mais um teste para a posição. Ciente de que 
precisa mostrar serviço para estar presente 
nas próximas listas, o jogador comemora a 
oportunidade no time titular. 

"Todos os jogadores sabem da responsabi- 
lidade de vestir a camisa da seleção brasileira. 
E maior ainda vai ser nossa responsabilidade 
por jogar um Mundial no Brasil. Não posso 
provar nada (com palavras), preciso receber 
a oportunidade dentro de campo. A partir daí, 
cada um vai tirar sua conclusão de como o 
Maicon está", conclui. 

Um dos pilares do time de Dunga. Maicon 
esteve no grupo de Mano Menezes que fra- 
cassou na Copa América de 2011, na Argen- 
tina. Após a eliminação nas quartas de final, 
porém, ele perdeu espaço e foi convocado 
apenas para o amistoso contra a Alemanha, 
em outubro daquele ano, mas sequer saiu do 
banco de reservas. 

STJD pune Timão e Vasco com perda 

de 4 mandos e portões fechados 

Corinthians e Vasco foram punidos nessa 
quarta-feira (04) em julgamento no Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por cau- 
sa da briga entre torcedores no estádio Mané 
Garrincha, em Brasília. Ambos perderam, em 
primeira instância, quatro mandos de campo e 
foram multados. A quantia aplicada ao Timão 
foi maior - R$ 80 mil - já que a torcida corin- 
tiana iniciou a confusão. O Vasco vai ter que 
pagar R$ 50 mil. 

Atendendo pedido da procuradoria, o rela- 
tor Francisco de Assis Pessanha Filho pediu 
- e foi aceito - que as duas primeiras perdas de 
mando sejam cumpridas com portões fecha- 
dos e as outras duas subsequentes sejam com 
portões semifechados, com venda de ingres- 
sos só ao time visitante. 

"Não há que se falar em outra hipótese a 
não ser a condenação. As singelas medidas 
tomadas pelo clube mandante foram insu- 
ficientes e os atos de violência foram provo- 
cados em quase sua totalidade pelo segundo 
denunciado, o Corinthians", afirmou o relator, 
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Julgamento foi nessa quarta (04) 

em seu voto. 
Como a decisão foi da Terceira Comissão 

Disciplinar, em primeira instância, cabe recur- 
so ao Pleno do STJD. Os clubes vão avaliar se 
usarão da prerrogativa do recurso. A definição 
sobre em quais confrontos a pena será aplica- 
da será da CBF. 

Romário, Maradona e Andrés concederam coletiva em São Paulo 

Com Neymar, Messi e craques da Fúria, 

Barça tem o elenco mais caro da Europa 

O Barcelona viu seu arquirrival gastar 91 
milhões de euros em Gareth Bale, o craque 
galés. Viu também o Real Madrid investir em 
jovens revelações do futebol espanhol, como 
Isco, lllarramendi e Carvajal, em busca da gló- 
ria perdida há pelo menos uma década, quan- 
do conquistou a Europa pela última vez, na 
Liga dos Campeões de 2002. Tais investimen- 
tos, no entanto, não foram suficientes para su- 
perar o Barça como o elenco mais valioso do 
continente. 

A equipe catalã tem Messi, o melhor do 
mundo há quatro temporadas. Tem, também, 
a dupla que comanda o meio-campo da sele- 
ção espanhola bicampeã europeia e mundial, 
Xavi e Iniesta. E, para completar, tem Neymar, 
astro da seleção brasileira e um dos grandes 
craques da nova geração do futebol mundial. 
De fato, trata-se de uma constelação de óti- 
mos e valiosos atletas. 

Os números não deixam mentir: o Barce- 
lona ainda está à frente do Real. Enquanto 
o elenco culé vale 587,3 milhões de euros, 
o merengue é avaliado em 571,5 milhões. A 
proximidade dos valores, contudo, mostram 
que nos próximos anos este quadro pode se 
inverter - afinal de contas, é da política do Real 
Madrid gastar muito dinheiro em contratações. 

Depois da dupla espanhola, a lista apre- 
senta, no terceiro posto, o clube que hoje é 
considerado o melhor do mundo. Atual cam- 
peão europeu, alemão, da Copa da Alemanha 

Estelar, elenco do Barcelona vale 587,3 milhões de euros 

e das Supercopas da Alemanha e da Europa, 
o Bayern de Munique tem o elenco avaliado 
em 483,7 milhões de euros. Logo atrás, vêm 
a trinca de clubes ingleses Chelsea (475,8 
milhões), Manchester City (469,8 milhões) e 
Manchester United (412,3 milhões de euros). 

Os "novos ricos" franceses Paris Saint-Ger- 
main e Monaco ocupam posições distintas na 
tabela. Enquanto a equipe parisiense ocupa a 
sétima posição (363 milhões), o Monaco, que 
começou a fazer grandes investimentos ape- 
nas nesta janela de transferências, está em 
17° lugar (205,9 milhões). 

Já entre os clubes italianos, quem lidera 
é a Juventus, em oitavo lugar na lista (343,1 
milhões), á frente de Napoli (225,8 milhões), 
Milan (222,7 milhões) e Internazionale (205,8 
milhões de euros). 

Tite recorda triunfo suado sobre 

Al Ahly ao escalar Danilo e Douglas 

em Toyota. 
Foi Douglas, em um cruzamento inteli- 

gente, que deixou Guerrero em condição de 
marcar o único gol da partida, aos 29 minutos 
do primeiro tempo. Na etapa final, porém, o 
Corinthians levou sufoco e Tite trocou Dou- 
glas por Jorge Henrique - algo que faria des- 
de o início da final, contra o Chelsea. 

Contra o Internacional, o posicionamento 
da dupla será provavelmente parecido com 
o adotado no último 12 de dezembro. Dani- 
lo deverá atuar pelo direito, tramando joga- 
das com Edenílson e Ibson - além do próprio 
Douglas. A chegada desses atletas ajuda o 
camisa 20. 

"Com o Douglas no meio, o Danilo vai 
bem principalmente do lado do lateral infiltra- 
dor e do volante infiltrador. Se ele fica de um 
lado com mais armadores, há a retenção da 
bola, mas as jogadas ficam um pouco pre- 
sas", disse Tite, explicando por que o lado 
esquerdo não é o mais adequado para o ex- 
periente meia nesse tipo de situação. 

Ao armar o time para o confronto com o 
Inter, Tite recordou ainda outra partida do 
Corinthians sob seu comando. Emerson fará 
o papel de centroavante, função que exerceu 
muito bem na vitória por 2x0 sobre o Boca 
Juniors, fazendo os gols que deram ao time 
do Parque São Jorge sua primeira Copa Li- 
bertadores, no ano passado. 
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Os dois serão titulares contra o Internacional 

Danilo e Douglas pouco jogaram juntos 
neste ano, mas têm uma partida marcante 
lado a lado. Tite se lembrou dela - o triunfo 
sobre o egípcio Al Ahly, nas semifinais do úl- 
timo Mundial - ao escalar os meio-campistas 
para o confronto dessa quarta-feira (04) con- 
tra o Internacional, em Novo Hamburgo. 

"Ganhamos do Al Ahly. 1 x 0, com os dois 
juntos. Era um jogo difícil. A gente precisava 
do controle e teve 60% da posse da bola no 
primeiro tempo. Era responsabilidade total 
nossa, e os dois estavam jogando", afirmou o 
treinador, sorrindo com a recordação do jogo 


