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Vendas suspensas 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu em todo Brasil a dis- 
tribuição e comercialização do Ketchup da marca Heinz. A medida foi publicada no 
Diário Oficial da União nessa terça-feira (20). A Anvisa detectou a presença de pelos 
de roedores em embalagens do Ketchup, após uma análise fiscal realizada pelo Ins- 
tituto Adolfo Lutz de Santo André VIII. De acordo com o órgão, os fragmentos foram 
encontrados no lote 2K04 do produto, que tem validade prevista até janeiro de 2014. 

Pedofilia na internet 

Um jovem de 24 anos foi detido em Belford Roxo, na Baixada Fluminen- 
se, suspeito de aliciar uma menina de 10 anos pela internet. O crime 
acontecia há dois meses pelo Facebook. Os pais começaram a descon- 
fiar quando o acusado, identificado como Abraão Ferreira Gonçalves, 
passou a também ligar para a casa da menina, após ela lhe passar o 
número. Segundo a família, a vitima não contou nada aos pais, pois 
estava apaixonada e tinha medo de perder contato com o acusado. 
Após descobrir o caso, os pais se passaram pela menina e marcaram 
um encontro com o pedófilo e chamaram a policia. A conversa na rede 
social tem trechos de sedução. Abraão chega a pedir para a garota 
enviar fotos sensuais para ele. Segundo a madrinha da criança, Sara 
Jorge Evangelista de Araújo, o homem usa um perfil falso na internet 
com o nome de Folio Vagalume para atrair menores. "Essa história co- 
meçou com ele [o pedófilo] pedindo para adicioná-la. Ela é uma criança 
de 10 anos e ele fez um Face [página no Facebook] falso. Ele colocou 
o nome de Folio Vagalume sem fotos e começou a conversar com ela. 
No início, ela falava que tinha 17 anos". A madrinha conta que, mesmo 
depois que a menina confessa ao pedófilo que tem 10 anos, ele não 
desiste da conversa e continua seduzindo a criança. 
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- UM FILHO E DOIS PAIS 

"■  

Hal súbito 

Um adolescente de 15 anos morreu durante uma partida de futebol na 
noite de segunda-feira (19), em uma escola particular, no centro de Lins 
(SP). De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem sofreu um 
mal súbito depois de ter sido atingido por uma bolada nas costas. Com 
o impacto no lado esquerdo das costas, o adolescente ficou desacorda- 
do e foi socorrido pelo professor até um hospital da cidade. Segundo os 
médicos, a vitima sofreu uma parada cardiorrespiratória e passou pelo 
processo de reanimação, sem sucesso. Na igreja, amigos, colegas de 
escola e a família, que preferiu não gravar sobre o assunto, disseram 
acreditar que a morte do adolescente foi uma fatalidade. A morte do 
jovem aconteceu após uma aula de educação física. 

Tentativa de roubo frustrada 

Em meio a uma fila de carros 
parados, uma mulher -blusão 
vermelho e uma faca na mão 
-atravessa a rua, passa por 
trás de um veículo e esco- 
lhe uma vítima. Dentro de um 
Fiat Punto preto, vidro aberto, 
uma motorista pacientemente 
aguarda os carros andarem. A 

assaltante, com a faca em punho, encosta e anuncia o roubo. A motorista 
reage e as duas começam a lutar pela janela do veículo. Logo atrás -num 
Fiat Idea prata- o auxiliar de RH Diego Oliveira, 35, vê e decide ajudar. 
Ele desvia da fila de carros, emparelha com o Punto e acelera devagar, 
prensando a assaltante entre os dois veículos. As mulheres continuam a 
brigar, até a faca da assaltante cair no chão. Encurralada pelos carros, 
ela se joga no asfalto. Os dois carros aceleram e a mulher, sem levar 
nada, recolhe sua arma e vai embora, andando. Essa tentativa de roubo, 
flagrada pela Folha, durou menos de um minuto na manhã de ontem, 
na ligação Leste-Oeste, em um ponto no Glicério, região central de SP. 

Coleira para crianças? 

No Japão, na Europa e nos Estados Uni- 
dos, o acessório é bastante popular. E 
entre os adeptos da idéia, a menção à 
coleira usada em animais é evitada, por 
ser considerada pejorativa. "O nome cor- 
reto para o objeto é contentor, mochila- 
-guia ou ainda cordão de confiança", diz 

o psicólogo Reginaldo do Carmo Aguiar, especialista em terapia com- 
portamental pela UFU (Universidade Federal de Uberlândia). Seja qual 
for a denominação, o uso do acessório tem se intensificado no Brasil e 
vem gerando bastante controvérsia entre pais e profissionais da educa- 
ção. Para Aguiar, recorrer ao contentor é uma estratégia viável quando 
os filhos são agitados demais, "Crianças que querem muito explorar e 
que, freqüentemente, soltam-se das mãos dos pais e saem correndo, 
colocando em risco sua integridade física, podem se beneficiar do aces- 
sório. Além do mais, o perigo urbano é real. O cuidado que os pais têm 
hoje deve ser maior do que há 20 anos, porque aumentou o trânsito de 
carros, a quantidade de pessoas nas ruas e a violência." Para funcionar 
bem nesses casos, o contentor deve ter uma faixa de tecido que não 
machuque a criança e que. de preferência, seja comprida e regulável. 
Assim, ela não tem a sua mobilidade totalmente restringida. Outro cuida- 
do é que, para não ferir a criança, física e emocionalmente, os pais não 
se valham de trancos e puxões para chamar a atenção do filho, quando 
ele começar a se distanciar muito. 

COLUNA □□ SANCHES 

QUEM NASCE EM SÃO BENTO... (2) 

Sâo Bento 
Recebo e reproduzo, a seguir, parte final da corres- 
pondência de leitor acerca do artigo "Vimarense? 
Sambentuense? Tá certo isso?", publicado na 
coluna de sábado, dia 17/08/2013. Por se tratar de 
matéria relativa a questões lingüísticas, transcrevo 
a correspondência "ipsis litteris", isto é, do jeito que 
veio (claro, se a diagramação do jornal também 
permitir). A correspondência foi publicada em duas 
partes. Por questões de espaço, deixo para fazer 
comentários após a publicação integral da mensa- 
gem. (EDMILSON SANCHES) 

A CORRESPONDÊNCIA (PARTE 2 ) 
Meu ilustre confrade Dr. Edmilson. 
Permita-me esclarecer que o gentílico de São Ben- 
to - Ma o consuetudinário era SAMBENTUENSE, 
ocorre que que respondeu a Prefeitura ao respon- 
der o questionário informou SAMBENTOENSE e 
ainda bem que não foi SANBENTOENCE. Assim o 
ABL e IBGE registraram e estava pegando. 

Que luta para retificar. Mandamos 'dezenas 
fotocópias e o trabalho a seguir. ABF, do mestre 
Martins Araújo concordou, A ABL informou ser atri- 
buição do IBGE, que após pesquisa fez a correção. 
Atualmente, no site, consta sâo-bentuense. 
Do trabalho usamos estes argumentos, discordan- 

do do SÃO-BENTOENSE. 
Em que pese ser, hodiemamente, Sâo Bento do 

Maranhão, o município mais antigo com esse 
nome, possuir um notável histórico em relação aos 
seus homônimos, o seu pátrio só veio a ser inserido 
nos dicionários há algumas décadas, haja vista que 
só constavam Sâo Bento do Una e Sâo Bento (RS), 
nenhum sendo sambentoense. Não sabemos o 
motivo de o do Maranhão, incluso pela primeira 
vez, foi feito com O, corrigido a seguir, na 2a edição, 
da 13a impressão (Novo Dicionário da Língua Por- 
tuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 
(anexo). Nas seguintes voltou a constar com O, 
assim registrado na atualidade 
Exemplos; todos os verbetes referentes aos 
pátrios das localidades terminadas em O átono, 
estão assim registrados nesses dicionários: Santo 
Aleixo (aieixANO), Alentejo (alentejANO), Bizâncio 
(bizantINO), Santo Amaro (amarENSE), Santo 
Ângelo (santo-angelENSE), Pinheiro (pinheirEN- 
SE), Santo Antonio -PR (santo antoniENSE) Santo 
Antonio de Jesus- BA, Santo Antonio de Leveger- 
-MG (santo antoniENSE), Santo Cristo —RS 
(santo crlstENSE). Com relação, apenas, aos 
que se valeram do sufixo ENSE, no caso amarense 
e não amarOENSE, angelense e não angelOEN- 
SE, pinheirense e não pinheirOENSE, antoniense 
e não antoniOENSE, cristense e não cristOENSE 
e todos os demais. Por que excetuar apenas Sâo 
Bento do Maranhão e fazer valer uma informação 
descabida. Qual o motivo? 
Para reforçar o correto uso de U e refutar a grafia 
com O, basta verificar nos próprios dicionários os 
exemplos das localidades que preferiram valer-se 
da vogai de LIGAÇÃO (U): Arcos — arcuense e 
não arcOENSE, Aceburgo(MG), acôburguense e 

Edmilson Sanches 

não aceburgOENSE, Friburgo — friburguense e 
não friburgoense, Porto(Portugat) — portuense 
e não portOENSE, Santiago de Compostela — 
santiaguelro ou santiaguês e não santiagOÊS ou 
santiagOEIRO, Sâo Domingos do Maranhão —são- 
-dominguense e não sâodomingOENSE, Santo 
Antonio de Içá-santuense e não santOENSE, São 
Tiago-santiaguense e não santiagOENSE. Todos 
estes derivados com o O final, transformado em U, 
em obediência ao exposto. Apenas SÃO-BENTO- 
ENSE é o correto? 
Outra regra básica - Professor Jader Cavalcante - 
jornal Pequeno - 25.06.2006. Em toas as palavras 
paroxitonas primitivas, a última vigal não faz parte 
do radicai, sendo eliminada quandio vai acoplar a 
um sufixo. Oense não é sufixo. 
Enfim, se todas essas alegações puderem ser con- 
testadas, bastará esta lembrança para desarmar os 
que insistem escrever com O. A grafia SAMBEN- 
TUENSE é a originária, portanto, tem prevalência 
jurídica a Lei do Consuetudinário. A tradição tem a 
primazia. Ainda que estivesse errada, a ninguém, 
ao bel prazer, cabe-lhe o direito de alterar. 
Quanto ao SAM transformado pela evolução his- 
tórica em SÂO nada a opor, embora, o SAMBEN- 
TUENSE toca mais n'alma do que sâo-bentuense. 
Parabéns à Academia Sambentunse, instituição 
defensora da Cultura do município por manter 
sambentuense. 
Em suma; pode uma informação incorreta prevale- 
ceu sobre todas as regras e oficializar uma palavra 
sem consistência gramatical. A força de um erro. 

Com forte abraço de seu admirador e leitor e, 
se morasse em Imperatriz, também seu eleitor. 
Álvaro (Vava Melo). (ÃLVARO URUBATAN MELO) 
(CONTINUA) 

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

Basta que alguma obra cobrada 
pelos vereadores seja concluída 
pela prefeitura que na mesma 
hora aparecem muitos "pais" 
para contestar a sua autoria. 
Nesta terça-feira (20), todos os 
holofotes foram voltados para a 
discussão entre dois vereado- 
res do mesmo partido, Pimen- 
tel e Richard do DEM. Pimentel 
estava bastante irritado ao usar 
a tribuna, pois alegou que o ve- 
reador Richard soltou foguetes e 
comemorou a chegada da caixa 
d'água na comunidade de Lagoa 
Verde sem a sua presença, fa- 
zendo parecer para os morado- 
res que a obra era de sua auto- 
ria. O democrata Richard rebateu 
as criticas de seu colega e disse 
que não estava lá dizendo que a 
caixa d'água era sua. "Eu esta- 
va apenas feliz e comemorando 
a novidade na comunidade. Não 
tenho culpa se sou uma pessoa 
emotiva e gosta de comemorar 
alegrias", pontuou Richard. Pi- 
mentel usou novamente a pala- 
vra e disse que ficou chateado, 
pois o combinado entre eles é 
que tudo que fosse realizado 
na Lagoa Verde os dois iriam lá 
inaugurar, já que a região é re- 
duto eleitoral de ambos. Richard 
finalizou o bate-boca relembran- 
do uma frase já dita por Pimen- 
tel: "Devemos ter ciúmes de nos- 
sas mulheres e não de políticos". 
Então tá resolvido: DNA na obra 
para saber quem é o pai. 

- AINDA NA LAGOA VERDE 
O vereador Richard usou a tribu- 
na para falar que a criminalidade 
no povoado Lagoa Verde está 
um absurdo. Richard disse que 
existe a necessidade urgente 
de um posto da polícia no locai 
e, pelo menos, uma viatura para 
fazer ronda na região. 

- RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL 
O vereador Marco Aurélio proto- 
colou ontem um novo projeto de 
lei. A proposta diz que, a cada 
veículo automotor vendido pelas 
concessionárias da cidade, seja 
plantada uma árvore em com- 
pensação. Marco Aurélio afir- 
mou que isso não vai resolver 
o problema, mas a sociedade 
imperatrizense e, sobretudo, os 
empresários precisam começar 
a pensar em responsabilidade 
ambiental. Essa idéia faz com 
que as empresas compartilhem 
a responsabilidade do meio am- 
biente, que já é da administração 
pública. "Já que as concessioná- 
rias vendem veículos que emitem 
gases que poluem a atmosfera, 
nada mais justo do que elas con- 
tribuírem para a melhoria do ar. 
Responsabilidade ambiental é o 
que estamos precisando", finali- 
zou Marco Aurélio. 
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Universitário de Imperatriz se encontra preso 

Antônio Pinheiro 

Desde o dia 8 de agosto. Alexandre Cas- 
tro Farias se encontra preso na cidade 
de Tucurui. O mesmo é estudante do 

curso de Direito da Unisulma. Ele foi preso em 
companhia de Leonardo Teixeira Meireles, 
que já foi preso acusado de envolvimento na 
retirada dos veículos do pátio do ICRIM de Im- 
peratriz em abril deste ano. Os dois estavam 
em uma caminhonete L200 Triton, de placa 
OSK-9786. Eles foram presos em uma barrei- 
ra policial no KM 112, na Vila Cajazeiras. por 
volta das 2h da madrugada, pela guarniçâo 
do cabo Pinheiro, com apoio do GTO, tendo à 
frente o sargento Avelino, que veio da cidade 
de Novo Repartimento-PA. 

A dupla se encontrava em Novo Reparti- 
mento em companhia de três elementos que 
estavam em uma Hilux. Os cinco eram in- 
vestigados por policiais da Delegacia de Re- 
pressão ao Crime Organizado (DRCO). Os 
suspeitos foram monitorados desde a cida- 
de de Altamira, de onde saíram meio-dia de 
quarta-feira (7) rumo a Novo Repartimento. 
Para os policiais, eles estavam se preparan- 
do para praticar um roubo. Inclusive, segundo 
a polícia, os suspeitos estavam procurando a 
residência do gerente do banco onde iriam re- 
alizar um "sapatinho". 

A polícia do Pará suspeita que eles foram 
os mesmos que realizaram um "sapatinho" ao 
gerente do Bradesco de Tucurui, levando mais 
de R$ 300 mil. Os comparsas que estavam na 
Hilux foram perseguidos por cerca de 4 KM, 
onde abandonaram a caminhonete e entraram 
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Alexandre em foto retirada de sua página no facebook 

em um matagal. Alexandre Castro e Leonar- 
do Teixeira foram apresentados ao delegado 
Valério Oliveira da Costa Alvarenga, titular da 
Delegacia de Novo Repartimento, onde foram 
pedidas as prisões à Justiça. No dia 9, a dupla 
foi transferida para o Centro de Recuperação 
de Tucurui. 

Leonardo quando foi preso em abril deste ano 

Dois dos fugitivos que embrearam no 
matagal foram presos pela Polícia Civil de 
Marabá. Resta prender apenas um dos cin- 
co acusados de assalto ao banco no estado 
do Pará. 

Alexandre usava sua página no facebook 
para postar notícias do seu cotidiano, inclusi- 

ve postava mensagens quando estava indo 
para o estado do Pará. Na rede social ele 
sempre dizia que ia para o estado vizinho a 
trabalho. Em uma das suas fotos que mostra 
uma estrada e Alexandre parado ao lado de 
um carro a legenda diz: "Depois de uma via- 
gem a trabalho, de volta a Imperatriz". 

PM apreende arma de fogo 

na Vila João Castelo 

Imperatriz registra cerca de 120 focos 

de incêndio no primeiro semestre 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar tem apreendido quase 
que diariamente armas de fogo nos bairros 
de Imperatriz. Na manhã de ontem (20), após 
receber denúncia anônima de que uma dupla 
portava uma arma em um bar na Avenida da 
Liberdade, policiais do GOE foram até o local 
e. ao se aproximarem, a dupla subiu em uma 
moto Bros para fugir do local. 

Os policiais, percebendo a tentativa de 
fuga, iniciaram uma perseguição aos dois ele- 

mentos. que entraram numa rua de difícil aces- 
so onde somente a moto poderia passar. Mes- 
mo assim, a dupla caiu da moto, tendo a arma 
caído no local. Os dois conseguiram fugir. 

A moto Bros vermelha e a arma foram apre- 
endidas e entregues na Delegacia Regional de 
Segurança. O revólver estava municiado com 
seis cartuchos intactos. As apreensões de ar- 
mas de fogo têm diminuído o número de mor- 
tes no mês de agosto. Até as 19h de ontem, 
apenas um homicídio tinha sido registrado em 
todo o mês. 

Homem sofre tentativa de 

homicídio na Vila Vitória 

Antônio Pinheiro 

Uma tentativa de homicídio foi registrada no 
período da manhã de ontem (20) na Vila Vitória. 
Klegison da Silva Santos, de 38 anos, sofreu uma 
tentativa de assassinato na rua Principal com rua 
14. A vítima foi alvejada com um tiro de revólver 
no ombro. O acusado de efetuar o disparo foi Ra- 
fael. também morador do bairro. 

Os homens tiveram um briga na semana pas- 
sada devido à cobrança de uma divida. Klegison 
estaria devendo uma quantia de dinheiro ao pai 

de Rafael. Na briga que tiveram, segundo infor- 
mações. a vítima teria sacado uma arma branca 
e ameaçado o agressor. 

Klegison foi socorrido pelo Samu e levado até 
o Socorrão, onde foi encaminhado para a sala de 
raio X, com a finalidade de saber onde o projétil 
teria ficado alojado para depois se submeter a 
uma cirurgia. No momento em que a vitima esta- 
va sendo socorrida, várias viaturas fizeram ron- 
das no bairro na tentativa de localizar o atirador, 
mas. até as 18h de ontem, ele não havia sido 
localizado. 
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Altas temperaturas contribuem para o elevado número de Incêndios 

PM prende traficante 

em Balsas 

Em mais uma ação de combate ao tráfico 
de drogas na Região Sul do estado, militares 
do 4o BPM estouraram mais um ponto de ven- 
da de droga na cidade de Balsas. Na ocasião, 
o proprietário da residência foi detido suspei- 
to de envolvimento com a prática criminosa. A 
prisão ocorreu na segunda-feira (19). 

De acordo com a polícia, uma viatura 
que realizava diligências de rotina percebeu 
uma movimentação de pessoas em uma 
casa localizada na rua São Pedro, no bairro 
Bacaba, naquele município. Informações de 
testemunhas dão conta de que no local fun- 
cionava uma "boca de fumo". 

No momento da abordagem, algumas 

pessoas ao perceberam a presença da po- 
licia se evadiram do local. Luciano de Melo 
Tavares. 24 anos, entrou na casa em atitude 
suspeita. Um dos usuários contou que te- 
ria comprado o entorpecente das mãos de 
Luciano. 

Durante uma revista, os policiais encon- 
traram 15 pedras de crack de vários tama- 
nhos, cinco capacetes, quatro aparelhos 
celulares, a quantia de R$ 174 em notas 
pequenas e produtos de cosméticos que se- 
riam frutos de roubos. Luciano foi autuado 
em flagrante pelo crime de tráfico de drogas 
pelo delegado Eduardo Galvão e permane- 
ce detido à disposição da Justiça. 

Welbert Queiroz 

Em Imperatriz, de janeiro a julho de 
2013, 120 incêndios foram registrados. O 
3o Grupamento de Bombeiros Militar (3o 

GBM) informa que a maioria dos incêndios 
é provocada por ações humanas por falta 
de informação e orientação a respeito de 
como proceder com o fogo e os riscos que 
este oferece. Só no mês de julho foram re- 
gistradas 29 ocorrências desta natureza. 

"Se tratando de incêndio florestal, o que 
acontece é que a população que vai atear 
fogo às vezes em suas terras e não tomam 
as devidas precauções que devem ser to- 
madas. Às vezes, as pessoas querem só 
limpar o terreno, mas não fazem o aceiro 
(limitar área que será queimada) e não bus- 
cam a autorização do IBAMA e orientação 
do Corpo de Bombeiros", diz Ricardo Cruz 
de Castro. 1o tenente do 3o Grupamento de 
Bombeiros em Imperatriz. 

Conforme o Instituto Nacional de Pes- 
quisas Espaciais (Inpe), o Maranhão é o es- 
tado que lidera o ranking de focos de quei- 
madas no país. O instituto apontou, entre 
janeiro e os 12 primeiros dias de agosto. 
8.446 focos de queimadas em território ma- 
ranhense, ou seja, 1.138 focos a mais que 
em Mato Grosso, estado que aparece em 
segundo lugar na lista do instituto. 

O 1o tenente ainda explica que o clima 
quente e seco e as altas temperaturas fa- 
zem com que as pessoas percam o contro- 
le da situação, e o que era para ser fogo, 
passa a ser incêndio. "Existe essa dife- 
rença: fogo é aquilo que você controla, e 
incêndio é quando você perde o controle 
da situação. A maioria dos incêndios que 
acontecem em Imperatriz são provocados 
por pessoas por falta de orientação. O cer- 
to é procurar o Corpo de Bombeiros, mas. 
caso a pessoa queira evitar, procure fazer 
o aceiro. derrubar a mata ao redor do local 
para que o fogo não ultrapasse o local que 
não deve ser incinerado", afirma. 

O Grupamento de Bombeiros ainda ob- 
serva que fiações antigas também são cau- 
sas recorrentes de incêndios em residên- 
cias e estabelecimentos na cidade. "Com 
relação aos incêndios que estão ocorrendo 
em residência, em empresas e estabeleci- 
mentos comerciais, queremos orientar para 
o cuidado para redimensionar sua rede elé- 
trica. A maioria das redes elétricas nesses 
estabelecimentos é de 20 a 25 anos atrás. 
Os proprietários sobrecarregam as redes 
sem redimensionar. Normalmente, os in- 
cêndios acontecem à noite porque não tem 
ninguém nos estabelecimentos e a rede co- 
meça a dar curto e, quando vão perceber, 
já é tarde demais", adverte Ricardo Cruz. 
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Projeto solicita a recuperado de orelhões 
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A Indicação foi feita na sessão dessa terça-feira (20) na Câmara Municipal 

Hyana Reis 

M 

esmo sendo quase esquecidos pela 
geração celular, os orelhões ainda re- 
sistem ao tempo em alguns bairros de 

Imperatriz. São um importante meio de comuni- 
cação na Vila Conceição II. mas, mesmo ainda 
existindo uma demanda pelo uso dos apare- 
lhos. muitos não funcionam ou estão em pés- 
simas condições de uso. Por isso, na sessão 
desta terça-feira (20). foi solicitada a recupera- 
ção dos telefones públicos neste bairro. 

O projeto é de autoria do vereador Hamilton 
Miranda e indica ao gerente de Operação da Oi 
em Imperatriz, Francinilson Gomes de Souza, 
a recuperação dos telefones públicos da Vila 
Conceição II, assim como a implantação de 3 
telefones, dois na rua Macaúba e um na Escola 
Municipal Senhor Jesus. 

O vereador justificou a solicitação afirmando 
que os telefones públicos do bairro estão des- 
truídos pelo tempo ou por ações de vândalos, 
mas muitos ainda recorrem aos orelhões para 
se comunicar, por isso é importante mantê-los 
em boas condições de uso. O projeto foi enca- 
minhado á empresa, que em breve deve se po- 
sicionar quanto ao cumprimento da indicação. 

Outras indicações - Na sessão desta ter- 
ça foram aprovadas 8 indicações. A vereadora 
Fátima Avelino solicitou ao secretário de Es- 
tado de Educação do Maranhão, Pedro Fer- 
nandes Ribeiro, a construção de uma escola 

de ensino médio na região da Grande Vilinha. 
O vereador Aurélio Gomes indicou a ins- 

talação de rede de esgoto e a pavimentação 
asfáltica com meios-fios e sarjetas nas ruas 
Epitácio Pessoa e Cícero dos Santos, entre as 
ruas Santos Dumont e Monteiro Lobato, locali- 
zadas nos bairros Vila Paraty e Vila Nova. 

Antônio Fernandes de Oliveira solicitou ao 
secretário municipal de Infraestrutura, Trans- 
portes e Serviços Públicos. Roberto Vascon- 
celos Alencar, a pavimentação asfáltica das 
Avenidas Tropical Centro e Tropical Norte, no 
bairro Jardim São Luís. Carlos Hermes indicou 
a drenagem e a pavimentação asfáltica das 
ruas Liberato Barroso e Heráclito Graça, em 
todas as suas extensões, no bairro Parque 
Anhanguera. 

O vereador Rildo Amaral solicitou ao ge- 
rente da Unidade de Negócios de Imperatriz 
da CAEMA, Alberto Alves dos Santos, o envio 
de cópia de planilha da Receita de Arrecada- 
ção e Investimentos dos últimos 10 anos, na 
ampliação do sistema de águas e esgotos des- 
ta cidade. 

Esmerahdson de Pinho indicou a com- 
plementaçâo da galeria pluvial, que conduz 
o leito do Riacho do Meio, na extensão que 
compreende a rua Simplicio Moreira até a rua 
Dom Pedro I. no bairro Bacuri. Por fim. o vere- 
ador Buzuca solicitou à gerente geral da Caixa 
Econômica Federal em Imperatriz, Mara Núbia 
Neves Nolasco, patrocínio à Sociedade Impe- 
ratriz de Desportos. 

Sepluma continua ação para 

organizar espaços públicos 
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Em avenidas como a Getúllo Vargas, Dorglval Pinheiro de Sousa e Ceará, as calçadas estão sendo niveladas 

Fiscais da Secretaria Municipal de Plane- 
jamento urbano e Meio Ambiente (Sepluma) 
continuam com a ação de desocupação dos 
espaços públicos da cidade, ora ocupados 
por camelôs, vendedores de alimentos, de 
frutas e verduras, até mesmo por lojistas que 
insistem em exibir suas mercadorias pelas 
calçadas. 

Sob a coordenação de Anwar Faiz, os 
técnicos orientam ainda aos proprietários de 
casas residenciais ou comerciais a nivelarem 
suas calçadas para que as pessoas possam 
caminhar com mais segurança, além de dar 
uma nova feição à cidade. "Os pedestres não 
podem transitar pelas calçadas que estão 
ocupadas", afirma Anwar. 

Ele informa que. embora sendo uma novi- 
dade, as pessoas estão atendendo ao pedi- 
do da Sepluma. Em avenidas como a Getúlio 
Vargas, Dorgival Pinheiro de Sousa e Ceará, 
já estão nivelando suas calçadas ao nível es- 
tabelecido pelos técnicos da Prefeitura Muni- 
cipal de Imperatriz. 

De acordo com Anwar Faiz. os fiscais e 
técnicos da prefeitura têm tido algumas difi- 
culdades, mas elas são superadas através do 
diálogo estabelecido entre eles e a comuni- 
dade. Desde a última quinta-feira, a ação foi 

estabelecida na Avenida Bernardo Sayâo, na 
Nova Imperatriz, na região denominada Qua- 
tro Bocas. 

Naquela área, também conhecida como 
"Panelódromo" da cidade, em face ao eleva- 
do número de vendedores de alimentos, com 
destaque para a panelada, a ação de um dos 
fiscais ao ameaçar um dos vendedores de 
despejá-lo causou uma certa revolta nos ven- 
dedores, os quais até ensaiaram uma mani- 
festação de desagravo. 

Conforme informou Anwar Faiz, o secre- 
tário municipal do Meio Ambiente, Cleto Vas- 
concelos, reuniu-se com os vendedores do 
local, passando a eles a garantia do prefeito 
Sebastião Madeira de mantê-los na área até 
que a prefeitura providencie outro local para 
que eles possam instalar suas bancas e co- 
mercializar seus produtos. 

"Os lojistas têm sido receptivos, porque 
eles têm consciência que a calçada é para ser 
utilizada pelos pedestres, que não podem e 
nem devem caminhar no leito da rua", observa 
Anwar Faiz. Esta ação recebeu o elogio do es- 
tudante Márcio Oliveira Santos, 26. residente 
na Nova Imperatriz, ao afirmar que a cidade 
está com uma nova feição paisagística. (Do- 
mingos Cezar/ASCOM) 

Material reciclável poderá ser trocado 

por desconto na conta de energia 
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Em São Lu/s, Jã foram coletados mais de 3 mil toneladas de resíduos 

Janaina Amorim 

Trocar material reciclável por descontos 
na conta de energia elétrica. Essa é a idéia 
desenvolvida pela Companhia Energética do 
Maranhão (Cemar) por meio do Ecocemar. O 
projeto trabalha com a destinaçâo do resíduo 
á indústria de reciclagem. A inauguração do 
primeiro posto de coleta de Imperatriz - que 
funcionará na sede da companhia na BR-010 
- acontece amanhã (22), às 10h. 

"Os consumidores levam o material reci- 
clável, como papelão, papel branco, garrafas 
pets, latas de alumínio, ferro, aço, inox, óleo 
de cozinha e garrafas tetra pak, que são aque- 
las de leite e suco. Tudo será pesado pelo 
valor de mercado, que qualquer outra reci- 
cladora iria cobrar, e após pesado esse valor 
será dado em desconto na conta de energia", 
explicou o executivo de relacionamento com o 
cliente da Cemar, Sandro Marcos Lemos. 

Para participar basta fazer a coleta seleti- 
va em casa, separando plástico, papel, metal 
e outros resíduos e levar a sede da Cemar. A 
pesagem será feita separadamente e o clien- 
te recebe um canhoto com o detalhamento da 
transação. Empresas também podem partici- 
par do Ecocemar. O procedimento é o mesmo, 
só que ao invés do desconto, serão realizadas 
doações para instituições sem fins lucrativos. 
A troca já pode ser efetuada a partir da inau- 
guração do posto de coleta. 

A estudante Neusa Rolim aprovou a ini- 

ciativa. "Como a gente vive em um ambiente 
muito poluído, por falta de cuidado das pesso- 
as em jogar os resíduos em qualquer lugar, a 
idéia é muito boa", avaliou. "Agora, acho que 
deve ter reuniões para mostrar à população o 
que está sendo feito com o material, para que 
a gente acompanhe de perto todas as etapas 
do projeto", sugeriu a estudante. 

Dependendo da aceitação da população, 
a idéia é expandir o número de locais de co- 
leta. "Já tem faculdade que nos procurou para 
fazer a coletar. Vamos abrir mais postos, de 
acordo com a conscientização da população 
e com o volume de arrecadação", acrescentou 
Sandro Lemes. "Pelo porte da cidade e pelo 
volume de lixo jogado no lixão, imaginamos 
que a coleta será grande", disse. 

"Queremos que a população tenha o hábi- 
to de guardar seu material reciclado. Quando 
o cidadão joga o material reciclável junto com 
o lixo comum, aumenta a quantidade de ma- 
terial que deve ser recolhido pela prefeitura, 
onerando os cofres públicos; e quando ele 
joga na rua, entope tudo, é essa confusão que 
a gente vê quando chove", defendeu Lemes. 

Em São Luís, o projeto já existe há dois 
anos. Já foram mais de 3 mil toneladas de 
resíduos coletados, e 14.733 clientes que re- 
ceberam bonificação em suas contas de luz. 
Isso representa 69.173 árvores não corta- 
das, 148.716.000 litros de água conservados, 
647.127.988 quilos de minério de ferro econo- 
mizados e 14.805 Mwh poupados. 

Prefeitura construirá pontes 

na zona rural de Imperatriz 

Prefeito Madeira, acompanhado de secretários e vereadores, verifica solicitação da comunidade da zona rural de Imperatriz 

O prefeito Sebastião Mad^a, acompa- 
nhado dos secretários municipàis Roberto 
Alencar (Sinfra) e José Fernandes (Agricultu- 
ra). dos vereadores Esmeradhson de Pinho. 
Fidelis Uchoa, José Carlos, José Carneiro 
(Buzuca) e lideranças comunitárias, verificou 
in loco a situação dos acessos às localidades 
da zona rural de Imperatriz no último final de 
semana. 

"Esse é um clamor da comunidade do 
Embiral, pois fomos até a ponte da Biritiba e 
do Angical, onde o prefeito Madeira verificou 
pessoalmente a necessidade dos moradores 
da zona rural", disse o vereador Fidelis Uchoa, 
que anunciou a decisão do chefe do Poder 
Executivo que abrirá licitação para construção 
das pontes de madeira. 

Uchoa considera uma conquista do povo, 
que disporá de melhores condições de aces- 
so. pois a ponte beneficiará direta e indire- 
tamente dezenas de moradores, produtores 

rurais e alunos que moram nas regiões do 
Embiral. "O prefeito Madeira, juntamente com 
os vereadores, trabalham para melhorar a 
qualidade de vida da comunidade do municí- 
pio de Imperatriz", frisa. 

O parlamentar utilizou a tribuna "Freitas 
Filho" para enaltecer a decisão do prefeito 
Madeira que autorizou a abertura de processo 
de licitação para construção, ainda neste se- 
mestre, das pontes de madeira na região do 
Embiral. "A comunidade, como um todo, ficará 
satisfeita com a obra, pois terão a dignidade e 
o direito de ir e vir garantidos pelo município", 
disse. 

Ele observou ainda que a construção da 
ponte de madeira permitirá o acesso de via- 
turas da Polícia Militar, do Serviço Móvel de 
Atendimento de Urgência (SAMU), transporte 
de produtos agrícolas e da comunidade até 
Imperatriz. "Nós queremos agradecer, mais 
uma vez, o prefeito Madeira", concluiu. 
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Mantenha a vacinação de seu filho em dias 
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Temporada de praias de Imperatriz 

pode acabar na próxima semana 

Em Imptratrlz, a vacinação será realizada em todas as unidades de saúde 

Welbert Queiroz 

A partir deste sábado (24) estará aberta a 
campanha para atualização da caderne- 
ta de vacinação. A campanha tem prazo 

de duração até sexta-feira (30) deste mês. A 
iniciativa é para que as mães levem as crian- 
ças com idade de até 5 anos para serem va- 
cinadas. 

"A campanha será realizada em todas as 
Unidades Básicas de Saúde do município. As 
mães devem levar a carteira de vacinação, e 
os técnicos vão olhar a caderneta para ave- 
riguar se há necessidade da atualização das 
vacinas. Constatando a necessidade, será fei- 
ta a vacinação", afirma Maria Socorro Ribeiro, 
coordenadora de Imunização do município. 

Segundo a coordenadora, as 34 unidades 
de saúde estarão envolvidas nesta campanha, 
em que todos os postos de saúde vão estar 
abertos no pais. "As 34 unidades estarão en- 
volvidas para que possam ser feitas as vaci- 
nas. Essa é uma oportunidade para aquela 

mãe que esqueceu de vacinar seu filho fazer 
a atualização', explica. 

São cerca de 35 mil postos em todo o Bra- 
sil e mais de 350 mil profissionais envolvidos 
na campanha. "Vamos fazer a 'Vacinação em 
Dia', todas as crianças devem ser levadas 
(pela família] a postos de saúde, levando ca- 
derneta de vacinação", disse o secretário de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 
Jarbas Barbosa. 

Estão entre as vacinas disponíveis; BCG, 
poliomielite (oral e injetável), rotavírus, tríplice 
víral (sarampo, rubéola e caxumba) e outras. 
O ministério deve ainda repassar R$ 18.6 mi- 
lhões aos municípios e estados para treina- 
mento, mobilização e supervisão da campa- 
nha de vacinação. 

Horários 
Durante a semana, os postos farão o aten- 

dimento no período normal de funcionamento 
(pela manhã e tarde e no sábado, 24), das 8h 
às 17h. 
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Praia do Cacau recebeu Iluminação, barracas e palco 

"Não cabe à empresa a decisão de abrir as 
comportas da Usina Hidrelétrica de Estreito, 
mas sim ao NOS (Operador Nacional do Sis- 
tema). órgão responsável pela coordenação e 
controle da operação das unidades de gera- 
ção de energia elétrica do pais". O trecho da 
nota enviada pelo Consórcio Estreito Energia 
(Ceste), que opera a hidrelétrica de Estreito, 
agora é motivo de incerteza quanto à duração 
da temporada de praias em Imperatriz, com a 
previsão do que pode acontecer nos próximos 
dias. 

A Agência Nacional de Águas estabelece 
o período de 10 de junho a 20 de agosto como 
temporada de praias para o Rio Tocantins, 
mas. em Imperatriz, a abertura do período de 
veraneio só foi possível no fim de julho, quan- 

do surgiram os bancos de areia. 
A prefeitura montou uma estrutura na Praia 

do Cacau e na Praia do Meio, e a abertura das 
comportas da hidrelétrica pode comprometer 
essa estrutura, além de toda a programação 
que está sendo realizada, como o Cacau Pop 
Rock Festival, que teve início no último sába- 
do (17) e prevê a apresentação de mais oito 
bandas de Imperatriz e São Luis nos dias 24 
e 31. 

O superintendente da Defesa Civil disse 
que vai enviar um oficio á direção do Ceste, 
nesta quarta-feira (20), solicitando que o au- 
mento da vazão das águas seja programado 
para depois do dia 8 de setembro. Francisco 
das Chagas aguarda um novo parecer do con- 
sórcio. (Imirante) 

Bolsa Família realiza atualização de cadastro em Imperatriz 

Os beneficiários do programa Bolsa Fa- 
mília que ainda não realizaram a atualização 
de cadastro estão sendo convidados pela Se- 
cretaria Municipal de Desenvolvimento Sodal 
(Sedes). Em Imperatriz, existem aproximada- 
mente 2.763 famílias que ainda não efetivaram 
a atualização cadastral, embora tenham sido 
alertadas para o risco da suspensão do bene- 
ficio pelo governo federal. 

Esse procedimento deve ser realizado a 
cada dois anos, pois durante esse período po- 
derá ocorrer mudança de endereço, quantida- 
de de membros da família e transferência de 
escola. "Nós precisamos desses dados para 
alimentar esse sistema do Ministério de De- 
senvolvimento Social (MDS), pois esse comu- 
nicado tem sido publicado no extrato quando 
recebido do beneficio do Bolsa Família", expli- 

ca a coordenadora Goreth. 
Ela assinala que nesta primeira semana do 

mês de setembro esse trabalho de atualização 
será intensificado, pois o objetivo do governo 
é mobilizar os beneficiários para efetivar a atu- 
alização do cadastro. "Essa atualização deve 
ser feita até meados de janeiro de 2014, po- 
rém, caso não seja efetivado, terá o benefício 
bloqueado pelo Ministério de Desenvolvimento 
Social", afirma. 

Em caso de bloqueio, o beneficiário do 
programa Bolsa Família ainda disporá de uma 
segunda chance para justificar a atualização 
do cadastro do maior programa de distribuição 
de renda do Brasil. 'Se não ocorrer essa jus- 
tificativa nesta segunda chance, em março, o 
beneficiário será excluído do sistema do Bolsa 
Família", finaliza. • i Beneficiários do programa Bolsa Família estão sendo convidados a atualizar cadastro em Imperatriz 

'Uifí 
~ m jkK QUI 

E   

Cachorro-quente do irmão: quem quiser pode chegar 
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Janaina Amorim 

Devagar, os clientes vão chegando. Até as 10h. o "Ca- 
chorro-quente do irmão" - como ficou conhecido o lanche - é 
lotado. A maior parte da clientela é formada por pessoas que 
trabalham nas proximidades, mas "tem gente que vem até de 
outros bairros", diz Welliton Pereira, dono do estabelecimen- 
to. Até os fornecedores são fregueses. É o caso de Cláudio 
Rodrigues. Ele fornece polpa de fruta para o 'irmão* e a sau- 
dação do dia é: "Chegou tua polpa e faz três aí para eu levar". 

Muitos dos clientes viraram amigos da família. "Um deles 
é o Gil. Eu tava montando a barraca quando ele passou e per- 
guntou; O que é isso aí?'. Eu disse; 'É cachorro-quente'. Ele 
respondeu: 'Pois vou ser o primeiro cliente'. Até hoje, compra 
e até vai lá em casa. almoça com a gente", relatou. "Conheço 
muita gente através daqui. Às vezes, vou passando na rua e 
o pessoal grita: "Ei. irmão!". 

Trajetória - Pereira começou a trabalhar com nove anos 
para ajudar na renda da família. Fazia de tudo. mas logo de- 
cidiu aprender uma profissão. Começou como ajudante e de- 
pois passou a ser pedreiro. Mas percebeu que a função não 
rendia o dinheiro desejado. "Resolvi trabalhar para mim mes- 
mo", conta. Há 17 anos. ele resolveu vender cachorro-quente. 
"No início, foi bem difícil. Não tinha lugar certo e o pessoal 

não deixava vender em todos os lugares", lembra. 
Quando começou, o ex-pedreiro vendia em um carrinho 

móvel que circulava pelo Mercadinho. "Foi assim até que 
consegui me estabilizar". Até hoje, Welliton guarda "a barra- 
ca ambulante" onde tudo começou. Só que agora ela serve 
apenas como depósito para guardar copos, guardanapos e 
outros utensílios. Depois, o empreendedor alugou um ponto 
na Benedito Leite, esquina com Rio Grande do Norte, na feira 
do Mercadinho. Mas logo o espaço ficou pequeno e ele teve 
que se mudar para outro local, ao lado. E o investimento não 
para: "Comprei um terreno aqui perto e já quero mudar para 
lá", disse. 

No próximo dia 31, faz 18 anos desde o inicio do negócio. 
E a comemoração não poderia ser outra: na data o cachorro- 
-quente é no 0800. "Sempre comemorei assim: no começo 
foram 50, depois fui aumentando a quantidade". Este ano. se- 
rão distribuídos 900 lanches. 

Vendido por R$ 3, o cachorro-quente vem acompanhado 
com suco de fruta. Cerca de 250 são comercializados por dia. 
Welliton conta que, com a renda, ele sustenta os três filhos e 
a esposa, que também ajuda na produção. Com o trabalho, já 
adquiriu casa. carro e uma motocicleta. 

Rotina - O trabalho da barraca do "Irmão do Cachorro- 

/• 

-Quente" começa ainda à noite, com a preparação da car- 
ne. 'Tempero a carne ainda à noite", conta. Antes de ama- 
nhecer o dia, às 4h. a produção continua com os demais 
preparativos. 

Antes das Sh, já está tudo pronto para receber os clien- 
tes. A receita é simples: molho de carne moída com vinagrete 
(feito com salada de tomate) e cebola. Para o empreendedor, 
o segredo "é sempre produzir com qualidade". 
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►NESTA QUARTA (21) 

Roseana leva Itinerante a Mirinzal e Cedral 

M 

ais dois municípios da Baixada 
Maranhense serão contemplados 
com as ações do Governo itine- 

rante nesta semana. Na 12a etapa do pro- 
grama, a governadora Roseana Sarney 
estará, nesta quarta-feira (21), em Mirinzal 
e Cedral. 

"Será mais uma etapa de trabalho e 
ações na Baixada, sempre com uma gran- 
de receptividade da população que, assim 
como nas outras regiões, reconhece a im- 
portância dessa iniciativa", declarou a go- 
vernadora. 

Essa será a segunda viagem consecu- 
tiva do Itinerante à região. "Na etapa pas- 
sada, levamos as ações aos municípios de 
Matinha, Olinda Nova do Maranhão, Pre- 
sidente Sarney e Pedro do Rosário. Fico 
feliz em retornar a Mirinzal e Cedral", afir- 
mou. Nas visitas, Roseana Sarney estará 
acompanhada de comitiva de deputados, 
secretários, prefeitos, ex-prefeitos e outras 
lideranças da região. 

Secretarias e órgãos integram o mu- 
tirão de serviços, em áreas como saúde, 
agricultura, educação e cidadania, que 
também serão levados aos dois municípios 
nesta etapa. A Secretaria de Estado de 
Saúde disponibilizará serviços de Vigilân- 
cia Epidemiológica, destacando a vacina- 
ção e atualização do calendário de vacinai 
de crianças, adultos e idosos. 

Também haverá assistência em clínica 
médica e pediátrica; preventivo do câncer 
ginecológico (colpocitologia oncótica) e 
atendimento de laboratório de análise clíni- 
ca, incluindo exames de glicemia, coleste- 

rol total e PSA. 
Durante o Itinerante, a Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Social e Agri- 
cultura Familiar (Sedes) vai entregar a pro- 
dutores rurais dos municípios a Declaração 
de Aptidão (DAPs) ao Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf). O documento possibilita o acesso 
ao crédito e o incremento da produção. 

Os moradores das duas cidades tam- 
bém serão beneficiados pelos serviços 
oferecidos no caminhão do Viva Cidadão. 
No local, será feita a expedição de do- 
cumentos, como Carteira de Identidade, 
CPF e Título de Eleitor. Além disso, órgãos 
como a Gerência de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon/MA) esclarecerá a 
população. 

Mais serviços 
A Secretaria de Estado de Cultura (Se- 

cma) realizará, por meio de questionário, 
o mapeamento das atividades artístico-cul- 
turais existentes no município, propiciando 
um pequeno sistema de indicadores cultu- 
rais. Também oferecerá> assessoramento 
quanto à gestão, organização e dinamiza- 
ção das bibliotecas públicas municipais. 

A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) 
promoverá Curso de Multiplicadores Am- 
bientais, ações de sensibilização ambien- 
tal voltadas à comunidade e mutirão de lim- 
peza de ambientes naturais (rios, parques, 
praças, áreas verdes, lagos ou lagoas). 

Vale destacar que, no município de 
Cedral, a governadora se reunirá com os 
integrantes do Consórcio da Região do Li- 

Governadora Roseana Sarney 

toral Ocidental Maranhense/ Consórcio da 
Floresta dos Guarás (Conguarás). O obje- 
tivo é conversar sobre as demandas das 
cidades que integram a entidade, compos- 

ta por Apicum-Açu, Serrano do Maranhão, 
Porto Rico, Bacuri, Cururupu, Guimarães, 
Central do Maranhão e as duas visitadas 
pelo Itinerante. 

Seduc capacita professores das 

Salas de Recursos Multifuncionais 

Secretário Jura Filho participa de 

recepção a operadores estrangeiros 

Os professores de 34 escolas da rede es- 
tadual de ensino, que trabalham em São Luis, 
São José de Ribamar e Paço do Lumiar, par- 
ticiparão, nesta quinta-feira (22), da segunda 
etapa da formação para professores que atu- 
am nas Salas de Recursos Multifuncionais da 
Unidade Regional de São Luís. A capacitação, 
que será encerrada na sexta-feira (23), acon- 
tecerá no auditório da Secretaria-Adjunta de 
Projetos Especiais da Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc), nos turnos matutino e 
vespertino. 

Na segunda etapa, serão abordados temas 
como as deficiências auditiva e intelectual e a 
rotina do professor de atendimento educacio- 
nal especializado nas salas de recursos multi- 
funcionais. 

A formação é promovida pela Seduc, por 
meio da Secretaria-Adjunta de Projetos Espe- 
ciais, da Superintendência de Modalidades e 

Diversidades Educacionais e da Supervisão 
de Educação Especial. 

A primeira etapa da formação contou com 
a participação de 85 professores, objetivan- 
do orientar sobre o programa Sala de Recur- 
sos Multifuncionais, e discutir sobre os mar- 
cos legais, que fundamentam o atendimento 
educacional especializado, as atribuições do 
professor de AEE, a composição das SRM 
(equipamentos e recursos pedagógicos) e 
apresentação sobre deficiência visual e altas 
habilidades/superdotação. 

O programa é uma ação do governo fede- 
ral, em parceria com os governos estaduais e 
municipais, visando promover as condições de 
acesso, participação e aprendizagem dos alu- 
nos da educação especial no ensino regular, 
possibilitando a oferta do atendimento educa- 
cional especializado de forma complementar 
ou suplementar à escolarização. 

Concurso MPMA - Resultados das provas 

e da redação serão divulgados nesta quinta 

MINISTÉRIO PUBLICO 

ESTADO DO AA AR AN H AO 

Procuradoría Geral de Justiça 
O resultado final do concurso deverá ser divulgado no final do próximo mês de outubro 

De acordo com o cronograma da Fundação 
Carlos Chagas, os resultados das provas obje- 
tivas e da redação do Concurso para Servido- 
res do Ministério Público do Maranhão serão 
divulgados na manhã desta quinta-feira, 22. 
A informação vai estar disponível nos sites da 
fundação e do MPMA. 

No dia 26, está prevista a publicação dos 
resultados no Diário Oficial do Estado. No mes- 
mo dia, serão divulgadas no site da Fundação 
Carlos Chagas as respostas das decisões dos 
recursos. De 28 de agosto a 16 de setembro 
serão feitas a análise e a pontuação dos títulos 
dos candidatos aprovados. 
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O potencial natural dos Lençóis Maranhenses será apresentado 

O secretário de Estado de Turismo, 
Jura Filho, participa nestas quarta (21) e 
quinta-feira (22) da recepção dos operado- 
res estrangeiros da primeira edição do Dis- 
cover Brasil, evento promovido pelo Grupo 
Latam em parceria com a Empresa Brasi- 
leira de Turismo (Embratur) para a promo- 
ção dos destinos turísticos do Brasil. 

Do total de 84 operadores internacio- 
nais, a maioria é dos Estados Unidos, Ar- 
gentina e Chile. Desses, 15 desembarca- 
ram nessa terça-feira no aeroporto de São 
Luís, de onde seguem para Barreirinhas. 
Na programação inicial, jantar de boas- 
-vindas e apresentação do destino. 

"Vamos apresentar o potencial natural 
dos Lençóis Maranhenses, mostrando as 
lagoas e dunas e a estrutura de serviços 
e hotelaria disponível na região, o que de- 

verá contribuir com a formação de opinião 
técnica de cada operador", explicou Jura 
Filho. "Vamos entregar o material persona- 
lizado dos principais destinos turísticos do 
Maranhão para que seja incluído no por- 
tfólio de apresentação dos resultados da 
visita ao Brasil". 

O grupo também participa de rodada 
de negócios com os empresários do tra- 
de local, visita aos equipamentos turísti- 
cos, além de contato com a comunidade 
de Marcelino, tradicionalmente conhecida 
pelo Trançado de Fibra, Casa de Farinha 
e passeio ao povoado de Caburé, às mar- 
gens do Rio Preguiças, em Barreirinhas. 

A visita prossegue até segunda-feira 
(26) quando os operadores realizam todo 
o percurso da Rota das Emoções, que 
abrange Jeri e Delta do Rio Parnaíba. 
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FARMÁCIA DO TRABALHADOR (AV. CETÚLIO VARGAS, 540-CENTRO) 

DROGARIA POPULAR DO MARANHÁO (VILA NOVA) 

DROGARIA KARAJÁS (R. QUINTINO BOCAIUVA-BOM SUCESSO) 
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piadas 

Mulher Teimosa 

O sujeito se casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de dois anos de 
casamento, à beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu convencê-la a consultar um psi- 
canalista. 

Na volta da primeira consulta, ansioso, ele pergunta: 

— E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem? 
— Tudo bem, uma ova! Precisei gastar todo o meu horário para convencer o psicólogo que o divâ 

ficava melhor no meio da sala! 
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CAÇA-PALWRAS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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□ NOVELAS 

Malhaçâo 
Globo, 17h45 - Ben explica seu envolvimento com Sofia 
para Luciana. Maura decide comprar um perfume para ten- 
tar seduzir seu cliente. Vitor foge quando vê Fábio na qua- 
dra, e o professor corre atrás dele. Sidney não acredita que 
a celebridade que Maura convidou para a festa vá apare- 
cer. Vitor se revolta com Fábio por não deixá-lo jogar. Sofia 
conta para Flaviana que dormiu no quarto de Ben. Ben en- 
trega seu projeto para Raíssa. Giovana muda o formato do 
coral, anima os alunos e desespera os professores. Paulino 
convida Micaela para ir com ele ao piquenique. Giovana 
fica furiosa ao saber que Raissa não vai mais indicá-la para 
o sarau do Ensino Médio. Luciana descobre que Flaviana 
recebeu a mensagem que deveria ser para Anita e corre 
para o lugar do piquenique. Caetano denuncia Abelardo 
para Maura. Martin se surpreende ao encontrar Flaviana 
no lugar de Anita. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - O delegado força Hélio a confessar quem 

lhe deu o dinheiro, e ele acaba confessando que foi Dio- 
nísio. Ester avisa a Cassiano que o delegado conseguiu 
do juiz um mandado que obrigará Dionísio a depor. Carol 
conta a Mila que a venda das roupas de Lino superaram 
as expectativas. Doralice fica feliz por conseguir adotar 
Beatriz. Cassiano e Ester enfrentam Dionísio e Alberto na 
delegacia. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Fabinho pede para falar com Malu, e Bárba- 
ra se irrita. Bento se comove com o sofrimento de Amora. 
Fabinho pede ajuda a Malu. Glória elogia Nelson, e Perácio 
fica arrasado. Bento fica com ciúme de Giane. Caio cha- 
ma Giane para trabalhar com ele em sua agência. Bárba- 
ra observa Natan e Palmira juntos. Maurício chama Érico 
para conversar com Verônica. Fabinho tenta disfarçar sua 
irritação com as crianças da Toca do Saci. Brenda coloca 
um remédio no leite de Xande. Fabinho fica chateado ao 
ver o sofrimento de Malu por causa de Bento. Bárbara des- 
mascara Verônica na frente de Natan. Filipinho bebe o leite 

que Brenda deu para Xande e passa mal. Amora pede para 
Tábata ajudá-la a forjar o bazar de sapatos. Edu e Cléo 
criticam Júlia por dar atenção a Tito. Nestor sofre com a 
fuga de seu cachorro. Bento fica enfurecido ao ver Fabinho 
trabalhando na Toca do Saci. Verônica marca um encontro 
com Érico na "Para Sempre". Wilson exige que Charlene 
confirme se teve um caso com Bento. Natan revela para 
Érico e Maurício que Verônica é Palmira Valente. 

Amor à Vida 
Globo. 21h00 - Ciça orienta Paulinha a tentar fugir quando 
chegar à praia. Eudóxia não gosta de Valdirene. Féiix re- 
vela para Vega o endereço do cartório onde Atílio se casou 
com Márcia. Joana deixa o apartamento que dividia com 
Perséfone. Thales vê Nicole e não consegue ficar com Lei- 
la. Lutero estranha que Aline seja amiga de Bernarda. Atílio 
decide denunciar Félix. Aline garante a César que não dei- 
xará Pilar descobrir o caso entre eles. Valdirene e Carlito 
ficam juntos novamente. Ninho leva Paulinha à praia e ela 
tenta pedir socorro em um quiosque. 

T Áries 21-03/19-04 
Você percebe com clareza os desafios, pois Lua 
e Netuno se associam em sua área de crise hoje. 
Sua visão objetiva sobre os fatos favorece deci- 
sões. mas não se abale com as frustrações, elas 
fazem parte do crescimento! 

b Touro 20-04/20-05 
Você tende a se envolver em causas de pessoas 
queridas, mas a conjunção Lua-Netuno em sua 
área de amizades alerta que ainda que queira ser 
bondosa, é preciso ter limites. Não se envolva de- 
mais nos problemas alheios! 

HGemeos 21-05/21-06 
Suas idéias se destacam pelo caráter criativo, 
neste momento em que Lua e Netuno se har- 
monizam em sua área profissional. Não deixe 
os aspectos práticos de lado e evite devaneios. 
Mantenha a lucidez para as questões urgentes! 

©Câncer 22-06/22-07 
Profundas reflexões são trazidas à tona pela har- 
monia Lua-Netuno em sua nona casa, que esti- 
mula o autoconhedmento e lhe abre para o novo. 
Caso sinta que precisa, permita-se ficar mais re- 
colhida, pois isto lhe fará bem! 

SI Leão 23-07/22-08 
Um momento de introspecçâo é trazido pela con- 
junção Lua-Netuno, que também lhe estimula a 
cuidar da vida prática. Que tal avaliar as neces- 
sidades em relação às finanças? Perceba como 
pode melhorar seus hábitos! 

H9 Virgem 23-08/22-09 
Mostre-se mais aberta para as necessidades dos 
mais íntimos. A harmonia de Lua e Netuno em 
sua área de relacionamentos sugere que não é 
hora de badalações. Prefira ambientes íntimos e 
nutra os laços de confiança! 

^ Libra 23-09/22-10 
Com autoconfiança você busca seus objetivos, 
neste dia em que a harmonia Lua-Netuno em sua 
sexta casa aguça sua percepção para as deman- 
das do dia a dia. Cuide da saúde e qualidade de 
vida e zele pelo seu bem estar! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Permita-se buscar novas vivências sociais, pois 
Lua e Netuno se associam harmoniosamente em 
sua quinta casa, estimulando os prazeres. Porém, 
dê preferência a ambientes menos agitados e ba- 
dalados. Seja mais seletiva! 

y Sagitário 22-11/21-12 
Suas demandas domésticas ficam mais claras 
para você, neste dia em que Lua e Netuno se 
associam. A vida familiar é o seu foco hoje, e o 
diálogo a melhor maneira de chegar a acordos. 
Esteja aberta para conversar, não se isole! 

tá Capricórnio 22-12/19-01 
Sua capacidade intelectual faz você se destacar 
na vida estudantil e no trabalho, pois Lua e Ne- 
tuno harmonizados lhe trazem mais criatividade 
para lidar com desafios. Confie em si mesma e 
receba positivamente críticas! 

Aquário 20-01/18-02 
Projetos que estavam apenas em sua cabeça de- 
vem começar a ser colocados em prática, pois 
a associação Lua-Netuno em sua segunda casa 
lhe traz um impulso de concretização. Mas seja 
ponderada, pese os prós e contras materiais! 

K Peixes 19-02/20-03 
Que tal projetar a imagem diante dos grupos? Ao 
formarem conjunção em seu signo, Lua e Netuno 
lhe deixam mais espontânea e consciente de seu 
valor. Reveja a maneira como você transmite sua 
imagem nos meios em que passa! 
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"Quem não conhece Imperatriz se perde, porque quase não há placas com os nomes das ruas. As poucas 
que existem, a maioria está quebrada, arrancada ou velha", reclama o motorista Anderson Souza. 

f 

A voz da comunidade 

Falta de placas dificulta localização das ruas 

Hyana Reis 

Se aventurar a trafegar pelas ruas de Im- 
peratriz é como entrar em um labirinto, 
segundo os condutores, pois muitas 

ruas não possuem placas de identificação. 
De acordo com os motoristas, as poucas pla- 
cas que existem estão concentradas, em sua 
maioria, no Centro da cidade. 

Conseguir encontrar um endereço se torna 
quase impossível para quem não conhece de 
có os nomes das ruas, de acordo com o moto- 
rista Anderson Souza. "Quem não conhece Im- 
peratriz se perde, porque quase não há placas 
com os nomes das ruas, a não ser algumas 
poucas que estão quase todas no Centro da 
cidade", reclama. 

O jeito é sair perguntando pelas esquinas 
ou pedindo informações quando está perdido: 
"Nos bairros é praticamente impossível se lo- 
comover sem pedir informações", ressalta. E 
acrescenta que muitas vezes recorre às tecno- 
logias: "Quando estou perdido, no geral, uso o 
GPS do celular. Ainda bem que as novas tec- 
nologias ajudam". 

O motorista também reclama que as pou- 
cas placas existentes estão deterioradas, ou 

pelo tempo ou por ação de vândalos. "As pou- 
cas placas que existem, a maioria, ou está 
quebrada ou foi arrancada ou está velha. Al- 
gumas, a pintura está tão antiga que nem dá 
mais para ler o nome da rua". 

Até mesmo os carteiros têm dificuldades 
na hora de entregar as correspondências de- 
vido à falta de placas. É o caso de João Car- 
neiro, que conta que chega a perder boa parte 
do tempo de trabalho à procura de endereços. 
"Acabo atrasando entregas porque não acho 
os endereços das pessoas", reclama. 

A falta de identificação das ruas. inclusive, 
já foi uma das reivindicações da categoria. Na 
ocasião, o Sindicato dos Trabalhadores dos 
Correios exigiu do prefeito Sebastião Madeira 
a identificação imediata das ruas. "É muito ba- 
gunçado, dá um trabalho danado para o cartei- 
ro, torna tudo mais difícil", reclamou, na época, 
João Inácio Martins, carteiro há 31 anos. 

A melhor identificação de ruas chegou a 
ser pauta de um projeto da Câmara Municipal, 
que solicitava mais placas e a melhor orga- 
nização dos CEPs da cidade. A indicação foi 
aprovada por unanimidade e encaminhada 
ao Poder Executivo, responsável por avaliar e 
executar o projeto. 

y - 

Üi m 

MPRE 

Í1 

Nesta rua, uma das placas foi arrancada 
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Poucas ruas possuem placas com Identificação Esta placa está com a pintura deteriorada, o que dificulta a identificação 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Serasa Experian faz alerta contra a ação de golpistas para consumidor que deseja limpar o nome 

Para não ser vítima de empresas golpistas e de estelio- 
natários, o consumidor deve ficar atento e analisar com re- 
servas aos anúncios que prometem facilidades para retirar 
uma anotação de inadimplência dos órgãos de proteção ao 
crédito sem pagamento da dívida. A melhor opção para re- 
gularizar uma pendência financeira é procurar diretamente 
o credor ou obter informações em um dos Postos de Atendi- 
mento Gratuito ao Consumidor da Serasa Experian. 

Na internet, por exemplo, é fácil encontrar sites que ven- 
dem manuais, kits e CDs com "informações" sobre como 
tirar uma anotação de inadimplência sem pagar a dívida, 
muitas vezes com métodos ilegais. Em média, o consumidor 
desembolsa de R$ 20 a R$ 50 para obter as "dicas". 

Há ainda casos de empresas que se oferecem como in- 
termediárias para a renegociação da dívida, cobrando do 
consumidor pelos serviços e outras taxas, o que aumenta 
o valor da dívida, mas depois desaparecem sem fazer a 
quitação do débito. Às vezes, o cliente ainda é orientado a 
fazer um depósito prévio, para assegurar o pagamento do 
serviço. Ao perceber o golpe, não resta muito a fazer - a 
maioria das empresas não tem endereço físico e faz todo o 

atendimento pelo telefone. 
"Essas promessas são formas de enganar o consumidor. 

Não existe fórmula mágica para ter a anotação da dívida 
cancelada sem que ela seja renegociada ou paga", alerta 
Silvânio Covas, diretor jurídico da Serasa Experian. 

Por tais motivos, recomenda-se que o consumidor evite 
os intermediários. "Ele próprio pode procurar diretamente o 
credor ou buscar os serviços da Serasa Experian e se in- 
formar sobre os procedimentos para quitar a dívida. É mais 
prático, gratuito e seguro, pois o consumidor terá a certeza 
de que o débito será pago e a anotação de inadimplência 
será retirada dos órgãos de proteção ao crédito", afirma Ma- 
ria Zanforlin, superintendente de Serviços ao Consumidor 
da Serasa Experian. 

A orientação da Serasa Experian para quem tem dívi- 
das em atraso é sempre tentar um acordo com os credores. 
Pelo Código de Defesa do Consumidor, ao ter uma dívida 
renegociada, a pessoa já pode ter o seu nome retirado dos 
bancos de dados de anotações de inadimplemento, pois ela 
continua a ser devedora, mas não é mais inadimplente. 

Durante 2012, cerca de 2,5 milhões de consumidores 

foram atendidos nos Postos de Atendimento ao Consumidor 
da Serasa Experian, serviço gratuito em que as pessoas 
podem pessoalmente consultar o seu CPF, realizar serviços 
de atualização cadastral, esclarecer dúvidas e receber a 
orientação necessária para a regularização de pendências 
financeiras e o cancelamento de anotações de inadimplên- 
cia (pessoas naturais ou jurídicas). 

Serasa traz orientações 
Regularizar uma anotação registrada nos cadastros de 

proteção ao crédito não é tarefa difícil. O próprio consumi- 
dor pode quitar suas dívidas diretamente com os fornece- 
dores e regularizar suas pendências sem precisar contratar 
serviços de terceiros. Acesse o site www.serasaconsumidor. 
com.br e confira mais informações. 

A Serasa Experian também oferece o Serviço Gratuito 
de Orientação ao Consumidor em suas agências em todo 
o Brasil, localizadas sempre em prédios que oferecem se- 
gurança e privacidade ao consumidor, além de instalações 
equipadas com sistema informatizado integrado, o que tor- 
na ágil o atendimento. 
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Professores do Maranhão são selecionados 

Os professores da rede pública estadu- 
al de ensino. Eciélia Maria Sousa, do 
Centro de Ensino Vinícius de Moraes, 

em São Luís. e Relve Marcos Morais Sobreiro, 
do Centro de Ensino Presidente Castelo Bran- 
co, no município de Gonçalves Dias, foram se- 
lecionados para representar o Maranhão em 
Brasília, no período de 26 a 30 deste mês, no 
programa Missão Pedagógica no Parlamento. 

O programa Missão Pedagógica no Parla- 
mento foi criado pela Câmara dos Deputados 
com objetivo de oferecer aos educadores for- 
mação em educação para democracia. O pro- 
grama visa à construção de uma rede nacional 
de professores sensibilizados para a importân- 
cia da inserção da educação para a democra- 
cia nas práticas pedagógicas das escolas. 

A cada edição do programa, são seleciona- 
dos para o encontro presencial 54 professores 
da rede pública de ensino de todo o Brasil - 
dois de cada estado e do Distrito Federal. As 
despesas para participação no encontro em 
Brasília são custeadas pela Câmara dos De- 
putados. 

"Foi uma grata surpresa ser selecionada. 
Gostaria de aqui conclamar meus colegas de 
profissão a participarem em outras edições 
do programa. Estou ansiosa para represen- 
tar bem minha escola e meu estado. Na rea- 

lidade. nossa escola com apoio da direção já 
trabalha esses conteúdos voltados para edu- 
cação democrática. É por meio dessa prática 
pedagógica que alunos e toda a comunidade 
escolar exercem experiências de democracia 
gratificantes dentro e fora da sala de aula", en- 
fatizou a professora Eciélia Maria Sousa, apro- 
vada na seleção do programa. 

Durante a formação, os professores parti- 
cipam de uma intensa semana de capacitação 
em Brasília e também contam com módulos 
a distância, nos quais aprendem e socializam 
saberes e práticas para fazer da escola um 
espaço privilegiado para a vivência de experi- 
ências e valores democráticos e para o fortale- 
cimento da cidadania. Além disso, conhecem 
de perto a Câmara dos Deputados. 

A seleção 
Para participar do processo seletivo, o pro- 

fessor deveria atuar nos Ensinos Fundamental 
e/ou Médio em escola pública e ter interesse 
em trabalhar temas como democracia, cida- 
dania, política e/ou poder legislativo com seus 
alunos. 

São também programas de educação para 
democracia desenvolvidos pela Câmara dos 
Deputados; Plenarinho, Estágio-Visita, Parla- 
mento Jovem Brasileiro e Estágio Cidadão. 

Sedei promove caminhada 

orientada na Avenida Litorânea 
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Participantes do projeto durante atividade física na Avenida Litorânea 

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 
(Sedei) promoveu mais uma tarde de lazer e 
de muito exercício físico, para os mais de 160 
participantes do projeto "Melhor Vida na Me- 
lhor Idade". A ação, que sempre acontece as 
terças e quintas-feiras, no Complexo Esporti- 
vo e de Lazer do Outeiro da Cruz, desta vez 
se estendeu até a orla marítima de São Luís, 
a Avenida Litorânea. 

Acompanhados por professores de Edu- 
cação Física e coordenadores do projeto, os 
participantes realizaram atividades de aque- 
cimento, alongamento, caminhada orientada 
pelo calçadão e ao final participaram de um 
aulão de ritmos que envolveu ginástica locali- 
zada e movimentos expressivos. 

"Eu me sinto muito bem participando do 
projeto, e melhor ainda por nos exercitar com 
esse belo cenário que é a Avenida Litorânea. 
Já estou na expectativa do próximo local que 

iremos", declarou Aldinea Santos, de 66 anos. 
Para Maria da Luz, de 68 anos, a ação, 

além de realizar atividades físicas aos idosos, 
proporciona momento de lazer e descontra- 
ção em lugares turísticos de São Luís. "Estou 
adorando essa oportunidade de praticar exer- 
cícios físicos em lugares diferentes e com be- 
las paisagens. Além das atividades, estamos 
tendo a oportunidade de mudar a rotina e 
conhecer pontos turísticos da nossa cidade", 
destacou. 

O projeto Melhor Vida na Melhor Idade 
ocorre todas as terças e quintas-feiras no 
Complexo Esportivo e de Lazer do Outeiro da 
Cruz com concentração em frente ao Ginásio 
Castelinho. 

Mais informações sobre o projeto estão 
disponíveis no site da Secretaria de Estado 
do Esporte e Lazer (Sedei). O endereço é o 
www.esporteelazer.ma.gov.br. 
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Secíd e Conselho das Cidades 

promovem a 5a Concídades 

O Conselho Estadual das Cidades e 
a Secretaria de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano (Secid) promo- 
vem, nestas quinta (22), sexta-feira (23) 
e no sábado (24), no Centro de Conven- 
ções Pedro Neiva de Santana, a 5a Con- 
ferência Estadual das Cidades. O even- 
to terá a participação da representante 
do Ministério das Cidades, Alessandra 
d'Ávila, da Secretaria Nacional de Ha- 
bitação, que apresentará as prioridades 
do Ministério das Cidades para o triênio 
2014-2016. A abertura será às 8h desta 
quinta-feira (22). 

A edição deste ano, cujo tema é 
"Quem muda a cidade somos nós: Re- 
forma Urbana já", terá a participação de 
aproximadamente 800 delegados que 
representarão os 217 municípios mara- 
nhenses. 

O secretário das Cidades e Desenvol- 
vimento Urbano e presidente do Conse- 
lho Estadual das Cidades, Hildo Rocha, 
ressalta a importância do evento para o 
estado, pois representa um momento de 
maturidade dos gestores públicos em de- 
bater com a sociedade civil a construção 
de propostas para a implementação de 
políticas públicas nas áreas de habitação, 
saneamento, mobilidade e planejamento 
urbano. 

"Por determinação da governadora 

Roseana Sarney, a Secretaria está empe- 
nhada a unir todos os esforços e possi- 
bilitar que seja um dos maiores eventos 
já realizadas no estado, por entendermos 
que a política urbana e a construção de 
cidades democráticas e inclusivas vêm 
sendo um dos grandes desafios da ges- 
tão pública", destacou Hildo Rocha. 

Participarão também da Conferência 
Estadual das Cidades os representan- 
tes do Conselho Nacional das Cidades 
integrantes da Secretaria Executiva do 
Concidades, Leonardo Palmeira; o repre- 
sentante da Confederação Nacional das 
Associações de Moradores, Bartíria Cos- 
ta; do Conselho Nacional dos Trabalha- 
dores em Transporte, Juarez Bispo; e do 
Movimento Nacional da Micro e Pequena 
Empresa. Énio Oliveira. 

A pauta da 5a Conferência Estadu- 
al das Cidades irá discutir o Texto Base 
Nacional modificado pelas propostas de 
emendas enviadas pelas Conferências 
Municipais: discussão das prioridades do 
Ministério das Cidades e da Secid para 
a Política de Desenvolvimento Urbano no 
biênio 2014/2016; eleições do Conselho 
Estadual das Cidades e dos 59 delegados 
que irão representar o Maranhão na 5a 

Conferência Nacional das Cidades, que 
acontecerá em Brasília, no período de 20 
a 24 de novembro. 
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Vendas abertas 

Ingressos para a Copa JHHHBHHI 

Abertura e final mais caras 

mmm 

A primeira fase de vendas dos ingressos para a Copa de 2014 
começaram ontem, terça-feira (20). às 7h. no site da FIFA. É possí- 
vel solicitar entradas para todas as categorias (1 a 4) até o dia 10 
de outubro. Vale lembrar que o esquema de vendas é o mesmo da 
Copa das Confederações, com a realização de sorteios caso a pro- 
cura seja maior que os ingressos disponíveis. 

No site, o usuário encontra os lugares disponíveis dentro do es- 
tádio e uma tabela de preços, que variam de R$ 30 a R$ 1.980 para 
ingressos individuais, e de R$ 594 a R$ 6.700 para pacotes com até 
sete entradas para assistir a jogos de diferentes rodadas. 

E quem quiser ver a abertura da Copa de 2014, no dia 12 de 
junho, vai ter que pagar bem mais caro pelas entradas. O ingres- 
so para a partida, que vale pela primeira fase da competição, custa 
mais que o dobro do que o dos outros jogos da mesma etapa. Na 
categoria um 1 (que dá acesso aos melhores lugares do estádio), o 
preço chega a R$ 990 contra R$ 350 de um ingresso para qualquer 
outro jogo desta fase. Garantir um lugar na final também não sai 
barato. Uma entrada na categoria 4, que é mais em conta, não fica 
por menos que R$ 330. 

TIRA DÚVIDAS 

Como posso comprar meu ingresso? Quantos ingressos posso comprar? 

No site da FIFA. Lá você faz um cadastro com seus dados e pode 
escolher os ingressos disponíveis. 

Como vou saber se minha compra foi aprovada? 

Você receberá uma notificação via e-mail ou SMS. Também po- 
derá seguir o andamento do pedido pelo site ou pelo telefone 0300 
021 2014. 

Você pode comprar até 4 ingressos por partida e até 7 ingressos 
para jogos em diferentes datas. Não é possível encomendar entra- 
das para 2 jogos no mesmo dia. 

0 bilhete tem o nome da pessoa impresso? 

Sim. Durante a compra, o site pede os dados pessoais. É impor- 
tante levar documento de identidade no dia do jogo. 

Onde posso retirar minhas entradas? E se eu não quiser mais o meu ingresso? 

Nos pontos de venda que serão abertos em cada cidade-sede, a 
partir do dia 15 de abril. O cliente também pode receber os ingressos 
pelo correio, mas o serviço cobra taxa. 

É possível revender no próprio site da FIFA, mas é cobrada uma 
taxa de 10%. 

Regalias 

Como sede do evento, o Brasil ganha algumas regalias. Uma delas é o ingresso exclusivo para quem reside no pais por um preço mais aces- 
sível. As primeiras 300 mil entradas da categoria 4 serão sorteados prioritariamente entre idosos, estudantes e beneficiários da Bolsa Família. 
O restante irá para o sorteio do público em geral. De acordo com a FIFA, a Copa de 2014 terá mais de um milhão de ingressos adquiríveis. Eles 
serão vendidos em três fases, que têm períodos de venda por solicitação e sorteio ou por ordem de encomenda. 

Viagem ao exterior 

A hora de comprar dólar 

Quem vai viajar para o exterior nas próximas semanas não deve 
esperar muito para comprar dólares, dizem especialistas em finan- 
ças pessoais. Havendo recursos, o ideal é comprar a moeda agora. 
Nessa sexta-feira (16), o dólar comercial fechou cotado a R$ 2,396, 
o maior patamar desde 3 de março de 2009, quando era vendido a 
R$ 2.41. "Diante desse cenário, se a viagem for imediata, daqui a al- 
gumas semanas ou no máximo em dois meses, o melhor é comprar 
dólar já", afirma o professor de finanças Marcos Crivelaro, da Fiap. 
Para ele. ainda existe o risco de a moeda americana subir mais e ter- 
minar o ano perto de R$ 2,50. A pressa na compra se justifica porque 
o cenário para o mercado de dólar é incerto nos próximos meses, diz 
Ricardo Rocha, professor de finanças do Insper. 

Limites de valores 

Ao chegar ao Brasil de avião, cada viajante pode trazer mercado- 
rias que se enquadrem no conceito de bagagem e cujo valor somado 
não ultrapasse US$ 500. Essa cota é individual e intransferível e 
pode ser usada por crianças. Vale lembrar, porém, que os US$ 500 
em produtos trazidos na cota das crianças devem ser compatíveis 
com sua idade (não tente convencer o fiscal que aquele tablet é para 
seu filho de dois anos). Traga todas as notas dos produtos consigo. 
Caso o valor total dos produtos de um indivíduo esteja acima de 
sua cota, e o viajante relate isso em sua Declaração de Bagagem 
Acompanhada (DBA), é cobrada uma taxa equivalente a 50% do 
valor que excede os US$ 500. Caso o viajante omita esse excedente 
de sua DBA (e a Alfândega descubra a omissão), será cobrada, além 
da taxa, uma multa. As taxas e eventuais multas podem ser pagas 
com um Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) em 
bancos do próprio aeroporto ou com cartão de débito no momento 
do desembarque. 

Free shop no embarque ou no exterior 

Vale lembrar, porém, que mercadorias compradas nas lojas fran- 
cas do Brasil no momento da partida do viajante para o exterior ou 
em free shops no exterior (e também as adquiridas dentro do avião) 
terão o mesmo tratamento de outros bens adquiridos no exterior, 
passando a integrar a bagagem do viajante. Como informa a Re- 
ceita: "Essas mercadorias não aproveitam o beneficio da isenção 
concedido às compras nas lojas francas do Brasil, efetuadas no mo- 
mento da chegada do viajante". 

Free shop no desembarque 
Além de US$ 500 em produtos trazidos do exterior, o viajante 

pode adquirir, no momento do desembarque no Brasil, mais US$ 500 
em produtos no free shop do aeroporto. Segundo a Receita Federal, 
esse valor não é debitado da cota de isenção de bagagem à qual o 
viajante tem direito. 

Para viagens no fim do ano 

Quem vai viajar para o exterior apenas no fim do ano pode adotar 
outra estratégia: a da compra gradual, geralmente indicada para pra- 
zos mais longos. O objetivo, aqui, é aproveitar momentos de baixa 
que surgirem no decorrer do tempo e comprar uma pequena quanti- 
dade de cada vez. Ricardo Rocha diz que. dessa for lia, o consumi- 
dor acaba pagando uma taxa média ao longo do terhpo, diminuindo 
o risco de fazer um mau negócio. 

Limites aos produtos comprados em 

viagens internacionais 

Não é segredo que brasileiros adoram fazer compras em viagens 
ao exterior, mas. na hora de voltar para casa, há sempre o dilema: 
qual o limite de quantidade e valor dos produtos que podem ser tra- 
zidos para o pais sem que haja cobrança de taxas? Ultrapassar as 
cotas estabelecidas pela alfândega gera diversas inconveniências 
para o turista. Entre as penas impostas, há desde multa até a perda 
do produto. 

Limite de quantidade 

Além dos US$ 500 por pessoa, há um limite de quantidade de 
produtos que podem ser trazidos de avião ao Brasil como bagagem. 
São permitidos por pessoa, no máximo, 12 litros de bebidas alcoó- 
licas. dez maços de cigarro, 25 charutos ou cigarrilhas, 250 gramas 
de fumo, 20 souvenirs ou pequenos presentes cujo valor unitário não 
seja maior que R$ 10 (e não pode haver mais do que dez unidades 
idênticas) e 20 produtos com valor maior que R$ 10 (não pode haver 
mais do que três unidades idênticas). Caso a quantidade total dos 
produtos de um indivíduo esteja acima de sua cota, o viajante terá 
que pagar taxas. Menores de idade não podem usar sua cota em 
bebidas alcoólicas ou tabaco. 

Produto importado adquirido no Brasil 

ou em viagem anterior 

Muitos viajantes embarcam para o exterior levando mercadorias 
importadas com preço maior que US$ 500 que foram compradas 
no Brasil ou em viagens passadas. Nesse caso, para que o produto 
não corra o risco de ser taxado no retorno ao pais, é necessário que 
o turista tenha consigo a nota fiscal da mercadoria (que prove que 
ele foi adquirido no Brasil) ou o documento que comprove que, no 
passado, as taxas sobre esse produto foram pagas à Receita (essa 
exigência vale para os bens adquiridos no exterior em viagens ante- 
riores e que, teoricamente, foram taxados em sua entrada no país). 
Caso o viajante não tenha esses comprovantes, o fiscal da alfânde- 
ga pode buscar "indícios de uso" no produto que mostrem que ele 
não é novo. Mas é bom não arriscar: carregue os comprovantes em 
toda a viagem internacional que fizer. 
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Bem Estar 

DOENÇAS DO SÉCULO XIX AINDA 
SÃO DESAFIOS PARA A SAÚDE 

PÚBLICA 

O mesmo Sistema Único de Saúde 
(SUS) que fez mais de 22 mil cirurgias de 
transplantes de órgão e lida diariamente 
com doenças relacionadas a um novo 
estilo de vida imposto pela modernida- 
de do século 21 - corrido e ao mesmo 
tempo sedentário -, ainda precisa prestar 
atendimento a pessoas com enfermida- 
des que se expandiram desde o século 
XIX. De acordo com a pesquisadora da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Tâ- 
nia Araújo Jorge, as chamadas "doenças 
negligenciadas" têm um determinante 
social muito forte e suas seqüelas ali- 
mentam o círculo da pobreza. 

"Renda, condições de educação, de 
saneamento e água influenciam bastan- 
te na permanência dessas doenças, por 
isso são consideradas doenças rela- 
cionadas à pobreza", explica Tânia. As 
doenças negligenciadas consideradas 
prioritárias pelo governo federal são 
dengue, doença de Chagas, leishma- 
niose, malária, esquistossomose. han- 
seníase e tuberculose. A pesquisadora 
destaca que outra característica desses 
males é que. de forma geral, são negli- 
genciados pela indústria farmacêutica 
global. "Não tem interesse em inves- 
timento de pesquisa para geração de 
vacina, de medicamentos, porque é um 
mercado pobre, a atividade econômica 
não dá sustentação para um mercado 
global", avaliou. 

Tânia Araújo acrescenta ainda que 
outro componente que contribui para a 
permanência dessas doenças na agen- 
da do governo é a omissão da rede 
pública de saúde na atenção a essas 
populações. "Muitas vezes você tem o 
medicamento, mas o serviço de saúde 
não propicia o acesso às soluções já 
conhecidas", diz. 

A pesquisadora ressaltou que não 
adianta ter apenas um planejamento do 
governo federal, "tem que haver ação 
na ponta. A articulação entre os entes 
federal, estaduais e municipais é muito 
importante". Para ela, as políticas volta- 
das para a as doenças negligenciadas 
são tratadas como política de governo 
e não de Estado, e por isso é muito co- 
mum que sejam suspensas a cada troca 
de governo. 

"Esse tema não deve sair da agen- 
da política, ele está muito presente na 
agenda dos cientistas, mas isso por si 
só não é o suficiente. Os resultados 
das pesquisas têm que ser colocado na 
agenda política do pais" frisou Tânia, 
acrescentando que o investimento em 
educação é fundamental. 

De acordo com dados do Ministério 
da Saúde, em 2012 foram registrados 
mais de 33 mil novos casos de hanse- 
níase, considerada uma das doenças 
mais antigas que acometem o homem 
e que tem cura. Os estados de Mato 
Grosso, Maranhão e do Tocantins apre- 
sentaram em 2012 alta incidência da 
doença, enquanto todos os estados da 
Região Sul, Rio de Janeiro, Minas Ge- 
rais e São Paulo, na Região Sudeste, 
somados ao Rio Grande do Norte, no 
Nordeste, alcançaram a meta de elimi- 
nação da hanseniase como problema 
de saúde pública. 

A pesquisadora explicou que, com 
o avanço das pesquisas na saúde, a 
letalidade das doenças negligenciadas 
diminuiu em relação à do século XIX, 
porém, a convivência prolongada com 
elas traz mais morbidades. "A mortalida- 
de hoje no Brasil é muito mais causada 
por doenças cardiovasculares, câncer, 
doenças crônicas. Essas doenças in- 
fecciosas da pobreza conseguem ser 
controladas, menos de 5% da popula- 
ção morrem em conseqüência delas. 
No entanto, elas são muito freqüentes. 
Em crianças atrapalham o rendimento 
escolar, atrapalham o crescimento; em 
adultos atrapalham a inserção no mer- 
cado de trabalho, de forma que sustenta 
um círculo que mantém a pobreza", diz 
a especialista. 
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Cadastro para torcedor comprar ingressos começa 

Já está iniciada a primeira fase do processo 
para o torcedor comprar os ingressos para 
a Copa do Mundo do ano que vem, no Bra- 

sil. A Fifa começou na manhã dessa terça-feira 
(20), através de seu site oficial, esta etapa, que 
vai até o dia 10 de outubro. Esta parte consis- 
te no cadastro dos consumidores na página da 
entidade. 

De acordo com este cadastro, os torcedores 
ficarão aptos a entrar no sorteio da Fifa, que vai 
ser feito de acordo com o número de solicita- 
ções. e não terá "ordem de chegada". Quem 
for contemplado, vai ser comunicado, e então 
a entidade vai cobrar o valor das entradas entre 
os dias 5 e 28 de novembro pelo cartão de cré- 

dito, em dia e hora marcados no pedido inicial 
no site. 

Como já divulgado há algumas semanas, 
o ingresso mais barato para a Copa do Mundo 
custa R$ 30. O valor, que é de meia-entrada, é 
para partidas de fase de grupos, no bilhete de 
"categoria 4". O mais caro de todos é para a 
final, no Maracanã, para a "categoria 1". Cada 
indivíduo pode solicitar até sete partidas. 

Por enquanto, os jogos do Brasil, em São 
Paulo (abertura da Copa do Mundo, no dia 12 
de junho, Fortaleza e Brasília), além da final e 
dos jogos no Maracanã, são os mais procura- 
dos. Os ingressos de "categoria 4", os mais ba- 
ratos, são os mais concorridos. 
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Supervisionado, Luís Fabiano participa 

de ensaio de novo esquema 

Willian será o novo 

reforço do Tottenham 

Um dia antes do previsto. Luis Fabiano foi 
a campo na manhã dessa terça-feira (20). no 
CT da Barra Funda. Ainda sob supervisão do 
médico José Sanchez, o atacante participou de 
ensaio com bola comandado pelo técnico Paulo 
Autuori, que testou a equipe com dois pontas e 
um homem centralizado - desenho tático muito 
utilizado por seu antecessor, Ney Franco. 

Liberado com ressalvas após se recuperar 
de lombalgia, o camisa 9 revezou com Aloisio 
na atividade, revezando com o companheiro de 
equipe nas avançadas pelas laterais. O mesmo 
foi feito na defesa, com Paulo Miranda (recupe- 
rado de contratura no músculo anterior da coxa 
esquerda) e Rodrigo Caio, que vem sendo im- 
provisado. 

Se o treinador levar a idéia á frente, o es- 
boço do Sâo Paulo titular seria Rogério Ceni; 
Douglas, Rafael Toloi, Rodrigo Caio (Paulo Mi- 
randa) e Reinaldo; Wellington, Fabrício e Gan- 
so; Jadson, Lucas Evangelista e Aloisio (Luis 
Fabiano). 

O atacante Osvaldo inicialmente não fez 
parte da movimentação, treinando sob orien- 
tação do preparador físico Gilvan Santos. Mais 
tarde, no entanto, quando Autuori preparou jo- 
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Luis Fabiano pode ser titular contra o Fluminense, no domingo 

gada ensaiada de lateral, ele foi chamado para 
participar, ao passo que Luis Fabiano, Lucas 
Evangelista e os três zagueiros foram liberados. 

A segunda parle do trabalho indica a possi- 
bilidade de manutenção do esquema tático atu- 
al. Assim, o time atuaria com dois meias (pos- 
sivelmente Ganso e Jadson) atrás da dupla de 
atacantes (Osvaldo e Aloisio ou Luis Fabiano). 

Com 11 pohtos, o São Paulo é o vice-lan- 
terna do Campeonato Brasileiro. O próximo 
compromisso da equipe, que não vence há 12 
rodadas, será no domingo (25), frente ao Flumi- 
nense, no Morumbi. 
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Willian está em Londres para fazer exames 

O meia brasileiro Willian, ex-Corinthians e 
Shakhtar Donetsk (UCR), e que atuava pelo 
Anzhi (RUS), deve ser anunciado como o novo 
reforço do Tottenham (ING). O jogador está em 
Londres para realizar exames médicos e as- 
sinar contrato. As bases econômicas entre as 
partes já estão fechadas. No entanto, os valo- 
res da negociação ainda não foram revelados. 

Após a realização dos exames médicos, 
a previsão é que Willian seja apresentado no 
novo clube nesta semaná. O jogador foi uma 
das estrelas liberadas pelo Anzhi neste início 
de temporada. O dono do clube russo, o mi- 
lionário Suleyman Kerimov, anunciou uma de- 
bandada de craques. O camaronês Eto'o foi o 
primeiro a ter sua saída anunciada e alguns 
astros já saíram oficialmente. 

Wllian foi contratado a peso de ouro pelo 
Anzhi. Para liberar o brasileiro, eleito o melhor 
jogador da fase de grupos da última Liga dos 
Campeões, o Shakhtar Donetsk embolsou a 
quantia de 35 milhões de euros (R$ 113 mi- 
lhões). 

A chegada do jogador ao Tottenham é um 
sonho antigo da diretoria do clube. O próprio 
Willian confirmou o interesse dos Spurs em 
sua contratação, além do Chelsea. No entan- 
to. o Shakhtar não aceitou as ofertas e o brasi- 
leiro permaneceu na Ucrânia. 

O brasileiro chega ao Tottenham em meio 
a um turbilhão de notícias envolvendo a saída 
do meia galés Bale, que está na mira do Real 
Madrid e pode ter a sua transferência anuncia- 
da a qualquer momento. 
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